Overkomt het jou ook wel eens dat je een verzuimmelding ontvangt, terwijl je op Facebook
leest dat er gezellig koffie gedronken wordt op een terras? Wat mag je met deze informatie
doen? Hoe kun je social media inzetten? Mag je de jongere met deze tegenstrijdige
informatie confronteren? Hoe kun je jezelf afschermen op social media?
Social media spelen een steeds grotere rol in het werkveld. Aan de ene kant wordt men
tijdens het werk steeds vaker gefilmd of gefotografeerd door betrokkenen of probeert men
informatie over jou te achterhalen op social media. Hoe ga je hiermee om en hoe zit het
met de scheiding tussen je functionele rol en jijzelf als privépersoon? Aan de andere kant
valt er veel ondersteunende informatie te vergaren door slim gebruik te maken van social
media.
Voor wie
Deze opleiding is bedoeld voor medewerkers leerplicht/RMC die zich bezighouden met
onderzoek naar onder andere (luxe)verzuim van leerlingen endie zowel in hun werk als privé
effectief én bewust willen omgaan met social media.
Onderwerpen
Tijdens de opleiding wordt interactief, aan de hand van actuele praktijkvoorbeelden en
casuïstiek, ingegaan op onder meer de volgende onderwerpen:
•

•

De (on)mogelijkheden van Social Media
Wat zijn nu social media? Welke platforms zijn er en welke zijn populair onder
jongeren? Welke do’s en dont’s zijn er? In dit onderdeel kom je meer te weten over
deze platformen en hoe je (veilig) een account kunt aanmaken op deze platforms om te
gebruiken.
Algemene basiskennis / onderzoek/ juridische kaders
Je leert belangrijke vaardigheden om naar informatie te zoeken op het internet (en
social media), door gebruik te maken van tools, handige zoekmachines, websites en
natuurlijk het platform zelf. Facebook, LinkedIn, Twitter en meer worden onderzocht en
besproken tijdens dit onderdeel. Daarnaast komen de juridische kaders en valkuilen

tijdens een onderzoek aan bod, alsmede de richtlijnen binnen de AVG waar je je aan
moet houden.
•

Cyberhygiëne & anonimiteit
Tijdens dit onderdeel word je je bewust(er) van de sporen die je achterlaat op je
computer, het internet en social media. Je leert anoniem(er) op het internet te surfen en
om je eigen social media accounts beter af te schermen. Hiervoor krijg je handige
tools, tips & tricks aangereikt.

Tijdens de onderdelen is er volop ruimte voor vragen, discussie en het uitwisselen van
ervaringen.
Insteek/benadering
Doordat de groepsgrootte beperkt is, kan deze opleiding deels op maat worden
toegesneden op de individuele opleidingsbehoeften van de deelnemers. Door het invullen
van een intakeformulier kun je je wensen en prioriteiten vooraf kenbaar maken.
Tijdens de opleiding heb je een eigen laptop ter beschikking, zodat je steeds het geleerde
direct kunt oefenen. Bij een in-company opleiding kun je zelf een laptop meebrengen of, in
overleg, kunnen er laptops ter beschikking worden gesteld.
Afronding
Na afloop ontvang je een certificaat van deelname.

Opleidingsprijs: € 325 (incl. studiemateriaal en arrangementskosten)
Opleidingsduur: 1 lesdag
Locatie: SPV, Vaassen
Data: zie website
Al onze opleidingen kunnen Op Maat en/of In Company worden verzorgd

Elspeterweg 61
Postbus 110
8170 AC Vaassen
telefoon 0578 573703
info@spv.nu
www.spv.nu

