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Een blog (afkorting voor weblog) is een online dagboek waarop regelmatig bijdragen
gepubliceerd worden. Deze bijdragen worden in chronologische volgorde weergegeven, de
meeste recente bovenaan. Bloggen heeft een heel lage instapdrempel. Je hebt geen
vergunningen of diploma's nodig en de software vind je gratis op het internet. Bijvoorbeeld op
http://www.bloggen.be
.
De meeste blogs hebben één enkele auteur (de blogger) die schrijft over één bepaald
onderwerp. Blogs hebben dan ook een heel persoonlijke stijl, bloggers schrijven over hun
passie
. Sommigen bloggen over hun kinderen, hun hond, hun hobby, hun stad, hun beroep, hun
leven.
Een belangrijk aspect van blogs is het
gemeenschapsgevoel
dat gecreëerd wordt. Met één druk op de knop kun je als bezoeker commentaar geven bij een
blog. Je wordt dus betrokken, waardoor bloggen geen eenrichtingsverkeer meer is. Daarnaast
verwijzen bloggers vaak naar andere blogs, zodat je heel snel relevante informatie kunt vinden.

De onderwerpen waarover geblogd wordt lopen dus sterk uiteen. Enkele voorbeelden om de
diversiteit aan te duiden :
- http://www.anolaerts.be/ (Tante Annie en de dingen) : An Olaerts blogt op een luchtige
manier over alles waar ze zin in heeft
- http://warmoes.blogs.com/kennismanagement/ : Steven Warmoes blogt over zijn vak :
kennismanagement
- http://bvlg.blogspot.com/ : Bruno Peeters blogt vaak over wat er gebeurt in de wereld van
de blogs
Waar kun je een blog voor gebruiken ?Bloggers gebruiken hun blog om een boodschap over te
brengen, om te communiceren met hun bezoekers. Daaruit halen ze waardering en reputatie en
bouwen ze een netwerk op met hun publiek.
Blogs
worden gelezen om op de hoogte te blijven en om met anderen in contact te blijven. Een blog
is dus een belangrijk hulpmiddel om
kennis over te dragen
.
Hoe lees je nu een blog ?
Blogs lezen doe je niet door elke dag op de website te gaan kijken of er iets nieuws
gepubliceerd is. Nee, je abonneert je gewoon op de
RSS feed
van de blog.
De jongens van Common Craft leggen het zo uit :
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