
Videogesprek met groep in een paar stappen 

 

Het blijkt in de praktijk verrassend eenvoudig te zijn om met een groep elkaar te zien, horen en 

spreken zonder dat je daar extra apparatuur, kosten of handigheid voor nodig hebt behalve een 

smartphone en internetabonnement.  

Het voeren van een video gesprek is bijna hetzelfde als iemand bellen of gebeld worden met een 

smartphone.  

 

Wat heb je nodig? 

Een smartphone (Android of iPhone) en een internet abonnement. Op de smartphone moet 

WhatsApp geïnstalleerd zijn. 

Met de smartphone moet je langdurig een betrouwbare verbinding kunnen onderhouden (d.w.z. 

duidelijk verstaanbaar geluid met vloeiend beeld zonder haperingen). Anders loopt bijv. het beeld 

niet gelijk met het geluid of valt er om de haverklap een deelnemer weg uit de groep. En dit kan flink 

gaan irriteren. Met een stabiel wifinetwerk (binnenshuis) van een goede provider is het voeren van 

een videogesprek verder gratis. Ga op een plek zitten waar je stabiel wifi hebt: vaak is dit wel op een 

aantal plaatsen vooral in huis het geval. 

 

Wat te doen als deelnemer? 

Deze moet met de smartphone bereikbaar zijn en klaarzitten voor het videogesprek  op de 

afgesproken datum en tijd. En zodra de smartphone overgaat gewoon de oproep aannemen met 

beeld en geluid (kies de videocamera) of met alleen geluid (kies dan de telefoonhoorn). Eenvoudig. 

Niets meer en niets minder. 

Iedereen die kan omgaan met het aannemen van een gesprek met smartphone  kan ook meedoen 

met een groepsgesprek.  

 

Wat te doen als ‘leider’ van een videogesprek ? 

Als ‘leider’: 

1. Zorg je dat je alle deelnemers van de groep in de WhatsApp adressenlijst staat op jouw 

smartphone. 

2. Start daarna jij het videogesprek met de groep.  

3. En dit kan bij WhatsApp op twee manieren: 

a. je nodigt deelnemer voor deelnemer uit voor het videogesprek 

i. begin een video gesprek met de eerste deelnemer(kies voor de naam en het 

videocamerateken en als deze deelnemer de oproep accepteert, dan kun je 

met deze al een videogesprek voeren) 

ii. als je in gesprek bent met een deelnemer kies op het scherm de 

telefoonhoorn met een plusteken erbij (daar stond eerst alleen een 

telefoonhoorn zonder plusteken) en je kan een contact toevoegen.  

iii. En ga zo door tot je alle groepsleden hebt benaderd. 

b. je nodigt in één keer alle deelnemers uit voor het videogroepgesprek 



i. maak een videogroep aan door te kiezen voor een nieuwe chat  

ii. maak eerst de videogroep aan door eerst te kiezen voor een nieuwe chat, 

waarbij je kan kiezen voor een nieuwe groep. (Als je al een groep eerder had 

aangemaakt, dan staat deze groep in het overzicht van WhatsApp 

contacten.) 

iii. Voeg aan deze groep alle deelnemers toe en geef de groep een naam. 

iv. Kies bij een nieuw gesprek deze videogroep en WhatsApp legt automatisch 

contact met alle deelnemers en elke deelnemer, die de oproep accepteert, is 

meteen met video online. Als iemand niet reageert of de oproep afwijst, dan 

zit deze er niet bij. 

• En nu kan iedereen elkaar live zien en praten en luisteren. Klaar is Kees! Laat het de groep 

weten als de groep compleet is. Als je het groepsgesprek begint, word je min of meer 

beschouwd als de ‘leider’ van het gesprek, je kan daar gebruik van maken door het gesprek 

te leiden en de gewenste kant uit te sturen.  

 

 

 

 

 

Handig 

Een paar handigheidjes bij een groepsvideo  (je kan ze zelf ook wel bedenken) : 

• gebruik WIFI binnenshuis voor het videogesprek, want dan heb je geen extra kosten bij elk 

videogroeps gesprek. Je kan daar gebruik van maken. (niets nieuws voor mensen met een 

smartphone en WhatsApp) 

• deze korte instructie is geschreven op basis van ervaringen van een praktisch ingestelde 

gebruiker met één (merk en type) smartphone. Het kan zijn dat de handelingen of 

weergaven als gespreksleider op jouw smartphone anders zijn. Door het gewoon te gaan 

uitproberen kom je er vanzelf achter hoe het op jouw smartphone werkt. Je kan dit 

eventueel in aanwezigheid doen van iemand die dit al eerder gedaan heeft of (nog) handiger 

is.  

• Het is sowieso verstandig om voordat je het groepsgesprek voor de eerste keer voert met 

alle deelnemers, dat je het een keer vooraf het uitgeprobeerd met elke deelnemer. Zodat het 

op het moment van het groepsgesprek zelf vlekkeloos loopt. Anders moet iedereen op elkaar 

wachten en dit kan veel irritatie opwekken. 

• Als gesprekken langer kunnen duren, dan kun je je erop voorbereiden door bijv. 

o een goede plek uit te zoeken, waarvan je belt en ook alle 

spullen/documenten/versnaperingen bij de hand te hebben en van tevoren naar de 

wc te gaan. 

o een smartphone met een volle accu te gebruiken en desnoods aan de voeding aan te 

sluiten tijdens het videogesprek  

• Tot slot, er zijn veel manieren waarop je een videogesprek kan voeren met een groep 

(zoom,Hangout,team etc.). De methode met WhatsApp en een smartphone is gekozen, 

omdat deze gemakkelijk te bedienen is, eventueel staat gemakkelijk aan te leren en geen 

extra kosten met zich meebrengt. 


