
 

 

 

 

Handleiding WhatsApp 
september 2020 

Stap 1: controleer of iedereen WhatsApp heeft gedownload en geïnstalleerd op zijn of haar 

telefoon. Zo ja, ga door naar stap 2. Zo niet, volg dan onderstaande stappen plan: 

 Whatsapp Downloaden 

Voor Android installeer WhatsApp via de Play Store,  

voor IPhone installeer WhatsApp via de Apple store. Doe dit zo: 

◾Open de app Play Store (Android), of App Store (IPhone). 

◾Tik bovenaan op Zoeken naar apps en games. 

◾Typ de tekst 'WhatsApp' en tik in de suggesties op WhatsApp Messenger. 

◾Tik op Installeren. 

De app is geïnstalleerd.  

 WhatsApp instellen 

◾Tik op de app WhatsApp om 'm te openen. 

◾Tik op Akkoord en doorgaan. 

◾WhatsApp is gekoppeld aan uw telefoonnummer. Dit nummer moet u verifiëren. 

Typ hiervoor uw telefoonnummer en tik op Volgende. 

◾Het door u ingegeven nummer wordt getoond. Tik op OK als het nummer juist is. 

◾U ontvangt een sms met een code. Vul deze code in. 

◾WhatsApp vraagt toegang tot uw contacten, foto's, media en bestanden om in 

Google Drive te zoeken naar een back-up. Tik op Niet nu of Doorgaan. 

◾Tik op Toestaan een geef toegang tot uw contacten. 

◾Er wordt toegang gevraagd tot uw foto's, media en bestanden. U kunt dan foto's en 

video's verzenden en ontvangen. Tik op Weigeren of Toestaan. 

◾Als u al eerder van WhatsApp gebruikgemaakt hebt, krijgt u de vraag of u uw 

berichtgeschiedenis van een back-up wilt terugzetten. Wilt u dit, tik dan op Herstellen. 

Hebt u nog nooit eerder WhatsApp gebruikt, dan krijgt u dit niet te zien. 

◾Vul op het volgende scherm uw accountgegevens in. Tik hiervoor op de blauwe lijn 

in het midden en typ uw naam. 

◾Tik op het grijze plaatje van een poppetje om een profielfoto in te stellen. Tik 

daarna op de plek waar de gewenste foto staat en vervolgens op de foto en tot slot 

op OK of Gereed. 

◾Tik op Volgende. 

 

 

 

 

 



 

 

 

Stap 2: Uitbreiding WhatsApp, videobellen met acht personen 

Controleer of iedereen de laatste versie van WhatsApp heeft.  

Om met 8 personen te kunnen videobellen is wel de laatste up-date nodig. Die kunt u 

downloaden in de appstore en de winkel voor Android via uw telefoon. Heeft u dit 

automatisch ingesteld staan, dan is de app klaar voor gebruik. 

◾ Open WhatsApp; 

◾ Tik op het tabblad ‘Gesprekken’ 

◾ Druk vervolgens op het plus-icoontje in de rechter bovenhoek; 

◾ Tik in het volgende scherm op ‘Nieuw groepsgesprek’; 

◾ Kies de personen uit die je wilt bellen. Dit kunnen dus maximaal zeven anderen 

zijn; 

◾ Met de knoppen in beeld kun je schakelen tussen een video- en audiogesprek. 

 

 

 

 

 



 

Stap 3: het mute van een WhatsApp groepsgesprek. 

Het voeren van een WhatsApp gesprek met meerdere personen, kan voor een hoop 

achtergrond geluiden zorgen. Gelukkig heeft WhatsApp een “mute” knop ontwikkeld wat 

ervoor zorgt dat iedereen zijn geluid kan uitzetten. 

Als je in een groepsgesprek zit, verschijnt er een onderin je scherm een video camera en 

een microfoontje. Als je op het microfoontje klikt zet je de “mute” knop aan. Als iedereen dit 

doet dan hoor je alleen diegene die aan het woord is. Dit kun je blijven aan en uit klikken als 

je aan het woord bent en weer stil bent (zie foto hieronder). 

Als je, je telefoon gemute hebt verschijnt er een microfoontje in beeld met een streep 

erdoorheen (zie kleine rode pijltjes hieronder). Je kunt dus ook zien of de mensen met wie je 

belt hun telefoon op stil hebben staan of niet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Op de foto rechtsboven zie je geen microfoontje in beeld. Dit geeft aan dat diegene zijn 

telefoon niet gemute heeft. 

 

Op de foto links boven zie je wel een microfoontje met een streep erdoor. Die persoon heeft 

zijn telefoon wel gemute. 


