VIDEOBELLEN MET

Gebruik FaceTime op een iPhone, iPad of
Mac om gratis te videobellen met andere
gebruikers van Apple-producten.

WAT IS FACETIME?
FaceTime is een programma van Apple om gratis mee te (video)bellen. Het programma staat
standaard op een iPhone, iPad en Mac. De gesprekken zijn gratis, omdat ze via het internet
verlopen. FaceTime is vergelijkbaar met het programma Skype. Met FaceTime kunt u alleen
bellen met andere Apple-gebruikers. In dit artikel bespreken we de stappen voor FaceTime op
een iPhone met iOS 13 of een iPad met iPadOS 13.

BENODIGDHEDEN FACETIME
Voor FaceTime zijn een paar zaken nodig. Het meeste zit standaard al op een iPhone, iPad
of Mac. Namelijk het programma FaceTime, een camera en een microfoon. Daarnaast moet
het apparaat een internetverbinding hebben. Bijvoorbeeld de wifi-verbinding van thuis of mobiel
internet. Alle Apple iPhone, iPad of Mac apparaten werken met een Apple ID.

FaceTime inschakelen
Om FaceTime te gebruiken, moet u zijn ingelogd met een Apple ID en moet FaceTime
ingeschakeld zijn. Controleer of beide zijn gedaan.
• Tik op de app Instellingen.
• Staat bovenaan uw naam?
Dan bent u ingelogd met een Apple ID.
• Tik op E-mail en typ het e-mailadres.
• Tik op Volgende.
• Typ het bijbehorende wachtwoord en tik op Volgende.
• U nog meer Apple-apparaten heeft of een telefoonnummer als
heeft opgegeven, dan ontvangt u daarop een verificatiecode.
Vul deze code in.
• Staat er een toegangscode ingesteld voor de iPad/iPhone,
voer deze dan nu in. Controleer daarna of FaceTime aanstaat
door in de app Instellingen naar beneden te scrollen. Tik daar
op FaceTime. Controleer of het schuifje achter ‘FaceTime’
groen is. Is dat niet het geval? Tik er dan op.
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Videogesprek starten via app Contacten
Een videogesprek via FaceTime is op meerdere manieren te starten. Allereerst leggen
wij uit hoe u iemand online belt via de app Contacten. Dat is het adresboekje waarin u
contactpersonen opslaat. Om op deze manier te bellen, moeten er wel contactgegevens
zijn opgeslagen in de app.
1. Tik in de app op Contacten.
2. Het overzicht met contactpersonen opent. Tik op de juiste persoon.
• Tik achter ‘FaceTime’ op het pictogram van een videocamera.
Als de contactpersoon geen FaceTime gebruikt, staat er de tekst ‘FaceTime’.
FaceTime begint met bellen. De ontvanger moet het gesprek accepteren door op de groene
knop te drukken. Dan kan het gesprek beginnen.
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Videogesprek starten via app FaceTime
Een videogesprek is ook direct te starten via de app FaceTime.
1. Tik op de app FaceTime.
2. Een overzicht met eventuele eerdere gesprekken opent.
3. Tik op het blauwe plusteken.
• Typ bijvoorbeeld een naam om iemand uit ‘Contacten’ te zoeken.
• Suggesties verschijnen. Tik op de naam van de gewenste persoon.
Of typ een telefoonnummer en tik op Return op het toetsenbord.
• Als de persoon gebruikmaakt van FaceTime verschijnen onderin twee knoppen.
Tik op Video om te beeldbellen.
FaceTime begint met bellen. De ontvanger moet het gesprek accepteren door op de
groene knop te drukken. Dan kan het gesprek beginnen.

Groepsgesprek starten
Met FaceTime is het ook mogelijk om een groepsgesprek te starten. Maximaal 32 personen
kunnen tegelijk deelnemen aan zo’n gesprek. Dat is misschien een beetje veel. Maar het
is wel handig om met het gezin of meerdere vrienden tegelijk te bellen. Volg onderstaande
stappen om een groepsgesprek te starten:
1. Tik op de app FaceTime.
2. Een overzicht met eventuele eerdere gesprekken opent. Tik op het blauwe
teken.
3. Typ dan bij ”Aan:” bijvoorbeeld een naam om iemand uit ‘Contacten’ te zoeken en
tik op de juiste suggestie.
• Herhaal bovenstaande stap totdat alle gewenste deelnemers toegevoegd zijn.
• Tik onderin op Video om te beeldbellen.
FaceTime belt alle deelnemers. In de volgende paragraaf leggen wij uit hoe het opnemen
van een groepsgesprek werkt.
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Groepsgesprek opnemen
Het opnemen bij een groepsgesprek werkt iets anders dan bij een een-op-eengesprek.
• Zodra iemand u uitnodigt voor een groepsgesprek ontvangt u een melding.
Tik op de melding Accepteer en dan opent de app FaceTime.
• U Neemt deel aan het het videogesprek.
FaceTime maakt verbinding en u kunt deelnemen aan het gesprek.
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