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Wat gaan we doen.

Whatsapp op alle telefoons geïnstalleerd?

Een buurman/buurvrouw kiezen waarmee je in de workshop gaat oefen-WhatsAppen

Stap voor stap gezamenlijk oefenen.

Pauze

Verstoppertje spelen en meer

Eventueel

Groep verlaten en verwijderen

WhatsApp Web
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Wifi verbinding maken

Netwerk: Seniorweb 

Sleutel: Seniorweb
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Installeren
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https://www.seniorweb.nl/tip/tip-whatsapp-installeren-op-iphone

https://www.seniorweb.nl/tip/tip-whatsapp-voor-android-installeren-en-instellen

https://www.seniorweb.nl/tip/tip-whatsapp-installeren-op-iphone
https://www.seniorweb.nl/tip/tip-whatsapp-voor-android-installeren-en-instellen


Contacten toevoegen
Kies een partner (een iPhone of Andriod Maatje of juist niet)

Zet het nieuwe contact in het adresboek van je telefoon.

https://faq.whatsapp.com/nl/iphone/20910703/ en 

https://faq.whatsapp.com/nl/android/21082107/?category=5245236WhatsApp 5

https://faq.whatsapp.com/nl/iphone/20910703/
https://faq.whatsapp.com/nl/android/21082107/?category=5245236


Iemand een berichtje sturen en ontvangen

“nieuwe chat”-icoon iPhone

“nieuwe chat”-icoon Android  

Kies je nieuwe contact en stuur elkaar tekstberichtjes.

Stuur elkaar ook berichtjes met emoticons. 
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Berichten met een foto versturen

Maak een foto en stuur die naar elkaar met een commentaar eronder.

Android 

iPhone
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Foto’s die al op je telefoon staan versturen

Stuur elkaar foto’s met een commentaar eronder.

Android 

iPhone
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Reageren op een eerder bericht uit de chatstream

Leg je vinger op dit bericht tot:

Android iPhone  
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Foto’s die op internet staan versturen

Zoek op internet een plaatje van een vogelbekdier en stuur die elkaar.

Kopieer de url van plaatje/website en plak die in het berichtje.

Of

iPhone

Leg je vinger op het plaatje en kies “Kopieer”, ga naar        , en dan , en dan vinger 

op het berichtveld en kies “plak  enz.

“Android

Leg je vinger op het plaatje en kies “Afbeelding delen”, en dan         , enz.
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Telefoneren

Bel elkaar via Whatsapp

Zie rechtsboven: of
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Videobellen

Video-bel elkaar via Whatsapp

Zie rechtsboven: of
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Maak een groep (Groeps-chat)

Voeg eerst Theo en Wim aan je contacten toe en stop ze in een nieuwe groep.

Geef de groep een naam.

of   
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Foto bewerken

Stuur de groep een bewerkte foto.
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Android:

Kies of maak een foto en teken

een rondje in een kleur naar

keuze, zet er een pijltje op,

type een woord in de foto,

snij het formaat van de foto bij

en stuur die naar de groep.

iPhone:

Kies of maak een foto en kies

een kleurenfilter,

kies een uitsnede, 

draai de foto 90 graden

en nog een paar graden extra

met je vinger

en stuur die naar de groep.

Of teken iets in de foto en zet

er een woord in.



Wie heeft ‘n bericht wanneer gelezen en wie nog niet

Leg je vinger op het verstuurde bericht kijk welk groepslid het bericht nog niet geopend 

heeft.
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Een bericht doorsturen

Leg je vinger op het verstuurde bericht en kies doorsturen.

Stuur het bericht door naar je WhatsApp maatje.
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Verstoppertje spelen
Deel je locatie met je maatje.

Tot 20 tellen; ik kom!

of

Locatie op “altijd”.
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Verstoppertje spelen 2
Je krijgt 20 tellen om je te verstoppen.

Zoom in en zoek.
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Berichten met geluid
Stuur elkaar een praatje.

Houd de microfoon of            ingedrukt en spreek.

Met dit alsresultaat. 
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Berichten met ster
Makkelijker terugvinden.

iPhone en Android idem

Leg je vinger op het bericht tot je de ster kan kiezen.

Berichten met ster zoeken:

- Open de chat die het gezochte bericht bevat.

- Tik op de naam van de chat (boven in je scherm)

- Tik op “berichten met ster”.

WhatsApp 21



Eventueel

Status update

Plaats foto’s die 24 uur zichtbaar blijven voor zelf gekozen contacten.

Verzendlijst 

Berichten verzenden naar verschillende contacten
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Groep verwijderen en contactpersonen wissen

Eerst alle leden uit de groep verwijderen; open de groep, tik op de naam van de groep leg 

je vinger op de te verwijderen persoon, verwijder.

Dan jezelf  verwijderen uit de groep; “Verlaat de groep”.

Dan de groep verwijderen; “Groep verwijderen”. 

S.v.p.

Je maatje en Wim en Theo uit je contacten wissen. 
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WhatsApp Web

Installeer Chrome op je laptop/pc

Open: https://www.whatsapp.com/ en klik bovenin het scherm op “WHATSAPP WEB”.
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https://www.whatsapp.com/


Einde
Handleidingen  
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https://youtu.be/eOdf809OCiA?t=24s

https://faq.whatsapp.com/nl/iphone/

https://faq.whatsapp.com/nl/android/

https://www.seniorweb.nl/artikel/whatsapp-gebruiken-op-de-iphone

https://www.seniorweb.nl/artikel/whatsapp-messenger-gebruiken-op-android-smartphone

https://youtu.be/eOdf809OCiA?t=24s
https://faq.whatsapp.com/nl/iphone/
https://faq.whatsapp.com/nl/android/
https://www.seniorweb.nl/artikel/whatsapp-gebruiken-op-de-iphone
https://www.seniorweb.nl/artikel/whatsapp-messenger-gebruiken-op-android-smartphone

