VIDEOBELLEN MET
Een-op-een of in een groep Videobellen met WhatsApp is niet moeilijk. Bij ieder contact in
WhatsApp staat een icoontje van een videocamera waarmee het bellen start. En wilt u bijkletsen
met een groepje, begin dan een groepsgesprek. Maximaal vier personen kunnen met elkaar praten
en elkaar zien. Hieronder vindt u uitleg voor de iPhone en Android-smartphones. In de webversie van
WhatsApp zit deze functie niet. Voor het videobellen hebt u altijd een werkende internetverbinding
nodig. Bel het liefst via wifi, anders gebruikt WhatsApp uw databundel.

VIDEOBELLEN OP DE I-PHONE
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Open WhatsApp.
Tik rechtsonder in de balk op het icoontje Chats.
Klik dan op het persoon die je wilt videobellen.
Klik in dit scherm rechtsboven op het cameraatje om het videobellen te starten.
• De beloproep start en de ander accepteert de oproep door op de groene knop te tikken.
Jullie kunnen nu gezellig met elkaar praten.
• Tik op de rode knop om het videobellen te beëindigen.
Is de knop niet in beeld, tik dan even kort op het scherm.

GROEPSGESPREK STARTEN OP DE IPHONE
1

1.
2.
3.
4.

2

3

4

Via Whatsapp voert u ook gemakkelijk een groepsgesprek met video.
Nodig maximaal drie andere personen uit.
Open WhatsApp.
Tik onderin de balk op het icoontje Gesprekken.
Tik rechtsboven op het icoon van de telefoonhoorn met het + teken.
Tik op Nieuwgroepsgesprek.
• Selecteer maximaal drie contactpersonen. Tik op hun namen.
• Zoek eventueel de namen van de contactpersonen op via de zoekbalk.
• Tik achter de zojuist geselecteerde contactpersonen op het icoon van de videocamera.
Als iedereen de oproep heeft geaccepteerd, verdeelt het scherm zich in vlakken en
het videogesprek kan beginnen.
• Tik op de rode knop om het videobellen te beëindigen. Is de knop niet in beeld,
tik dan even kort op het scherm.

VIDEOBELLEN MET
VIDEOBELLEN OP ANDROID-SMARTPHONE
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Open WhatsApp.
Tik rechtsonder in de balk op het icoontje Chats.
Klik dan op het persoon die je wilt videobellen.
Klik in dit scherm rechtsboven op het cameraatje om het videobellen te starten.
• Jullie kunnen elkaar nu zien en horen.
• Tik op de rode knop om het videobellen te beëindigen.
Is de knop niet in beeld, tik dan even kort op het scherm.

GROEPSGESPREK STARTEN OP
ANDROID-SMARTPHONE
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Via WhatsApp voert u ook gemakkelijk een groepsgesprek met video.
Nodig maximaal drie andere personen uit.
Open WhatsApp.
Tik onderin de balk op het icoontje Gesprekken.
Tik rechtsboven op het icoontje van de telefoonhoorn met het + teken.
Tik op Nieuwe groepsoproep.
• Selecteer maximaal drie contactpersonen. Tik op hun namen.
• Zoek eventueel de namen van de contactpersonen op via de zoekbalk.
• Tik achter de zojuist geselecteerde contactpersonen op het icoon van de videocamera.
• Als iedereen de oproep heeft geaccepteerd, verdeelt het scherm zich in vlakken
en het videogesprek kan beginnen.
• Tik op de rode knop om het videobellen te beëindigen.
Is de knop niet in beeld, tik dan even kort op het scherm.
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