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Wat is WhatsApp?  
  

  

WhatsApp is momenteel de meest populaire app voor je telefoon. Bij de start kon je 

WhatsApp het best vergelijken met SMS, nu is het echter veel meer en is het een 

volwaardige communicatietoepassing. Wereldwijd gebruiken 1 miljard mensen 

WhatsApp, voornamelijk met een smartphone. Dagelijks worden 42 miljard 

berichten verstuurd.  

WhatsApp maakt het mogelijk om te communiceren met kennissen, vrienden of 

collega’s in de vorm van tekstberichten, video’s of foto’s en sinds kort ook via 

gewoon bellen. De app gebruikt internet om de berichten te versturen. Dit maakt de 

applicatie zo populair omdat tegenwoordig bijna iedereen beschikt over internet op 

de telefoon via 3G of 4G of via een WiFi-netwerk. De ideale oplossing dus om berichten 

te versturen als je in het buitenland bent. 

Ook Facebook zag het potentieel van WhatsApp en telde liefst 22 miljard dollar 

neer om WhatsApp in 2014 over te nemen. Alhoewel Facebook reeds een 

oplossing had om berichten te versturen onder vrienden (Facebook Messenger), 

wilde Mark Zuckerberg WhatsApp kost wat kost inlijven omdat je hiermee ook naar 

mensen die niet tot je vriendenkring behoren, berichten kan versturen. 

Tegenwoordig kan je met WhatsApp ook gratis bellen met je vrienden en familie, 

zelfs als ze zich in een ander land bevinden. Als je belt via WhatsApp gebruik je de 

internetverbinding van je telefoon in plaats van de belminuten. Hierdoor heb je 

geen hoge belkosten. 

Communiceren via WhatsApp verloopt veilig. Een aantal van je meest persoonlijke 

momenten worden gedeeld via WhatsApp. Daarom werd end-to-end encryptie 

ingebouwd. Wanneer er gebruik wordt gemaakt van end-to-end encryptie, worden 

jouw berichten en oproepen beveiligd zodat alleen jij en de persoon waarmee je 

communiceert deze kunnen lezen of beluisteren en niemand anders, zelfs 

WhatsApp niet. 

WhatsApp bestond oorspronkelijk enkel voor smartphones maar je kan het ook 

(mits een omweg) op een tablet of via een webapplicatie op je computer gebruiken 

(maar altijd in combinatie met een smartphone). 

WhatsApp is nog in volle groei en er komen continu nieuwe functies en 

mogelijkheden bij. Wekelijks zijn er updates en worden de mogelijkheden 

uitgebreid. 
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 WhatsApp downloaden en installeren 
  

Je kan de app installeren door te surfen naar de website www.whatsapp.com.  

Kies daar op welk toestel je de app wil installeren. 

  

Je kan ook naar de Google Play Store gaan en daar de app WhatsApp Messenger 

installeren. 

  

Je kan WhatsApp op een computer of tablet gebruiken maar altijd in combinatie 

met een smartphone. Vooraleer je het op je computer of tablet kan zetten moet 

WhatsApp op je telefoon geïnstalleerd zijn. Je zal immers je telefoon moeten 

verbinden met de WhatsApp toepassing, die op je computer of tablet werkt. Dat 

doe je door met de WhatsApp toepassing op je telefoon de QR-code, die op het 

scherm van je computer of tablet verschijnt, in te scannen. 

 

  

 

http://www.whatsapp.com/
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Starten met WhatsApp 
Als je WhatsApp opstart dan krijg je dit scherm te zien. 

Naast de naam van de app WhatsApp zie je rechts het 

menu dat hoort bij de geselecteerde optie in het 

onderstaande menu. 

Daar zie je :  

 Camera 

 Chats 

 Status 

 Oproepen 

We bespreken deze vier menu´s met de bijbehorende 

menu opties. 

  

Camera 
Hiermee kan je een foto, gif of video maken of een bestaande foto, gif of video gaan 

gebruiken. 

  

Chats 
Je krijgt hier een overzicht te zien van alle chats die je reeds gedaan hebt. Wil je een 

nieuwe chat starten dan klik je op de persoon waarmee je wil chatten en de chat 

wordt opgezet. 

Je selecteert eerst de contactpersoon waarmee je wil chatten uit je lijst en klik 

hierop. Bovenaan geeft WhatsApp aan wanneer deze persoon het laatst gezien 

werd (lees WhatsApp gebruikte) (de status Laatst gezien kan je uitschakelen, zie 

verder). Je krijgt dan een chatscherm te zien waar je een bericht kan ingeven. Klik 

je op de emojis links dan kan je emojis toevoegen aan je bericht.   

Je kan ook een foto of video toevoegen of een tekstboodschap opnemen. Dat 

leggen we in het vervolg van de cursus verder uit. 
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In een groepsgesprek kan je mensen direct taggen door het @-symbool te gebruiken 

in het typvenster. Daarachter plaats je de naam van degene die je wil bereiken — de 

dienst zal de naam zelf aanvullen wanneer die overeenkomt met wat je typt. Je bent 

zelfs in staat meerdere mensen tegelijkertijd te taggen. Degene die getagd wordt, 

ontvangt een bericht op zijn apparaat. Ook wanneer diegene de berichten voor de 

groep in kwestie heeft uitgezet, dus ga verstandig om met de macht die je hebt. 

Hoewel het voor sommige mensen als irritant kan worden ervaren, kan deze 

verandering er ook voor zorgen dat groepsgesprekken beter verlopen, omdat je 

elkaar niet alleen direct kunt aanspreken maar hier ook een melding van ontvangt. 

Onder het icoontje met de 3 verticale puntjes kan je . 

  Een nieuwe groep aanmaken 

  Een nieuwe verzendlijst aanmaken (om naar meerdere 

personen tegelijkertijd iets  te sturen bv. een foto of 

bestand) 

  WhatsApp Web om te synchroniseren met PC of Mac 

  Berichten met ster opvragen 

  De instellingen wijzigen (zie verder) 

  

Een bericht kan je doorsturen door er lang op de klikken 

en dan bovenaan te kiezen voor doorsturen. Zo kan je 

ook het bericht met ster markeren, het bericht 

verwijderen, het bericht kopiëren of reageren op het 

bericht. 

Als een bericht gelezen is door je bestemmeling(en) dan 

komen er ‘blauwe vinkjes’ achter het bericht te staan, dat zijn 

Leesbewijzen. Dit kan je uitzetten in de privacy settings 
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Status 
Begin 2017 heeft WhatsApp de nieuwe functie ‘WhatsApp Status’ geïntroduceerd. 

Met deze functie kan je je volgers 24 uur lang, middels foto of video, een kijkje geven 

in je leven.  

In de vorige versie kon je je status enkel met een tekstbericht aangeven.  

De functie is vergelijkbaar met de bekende storyfuncties van Snapchat en 

Instagram.  

  

 

Hoe werkt het? 

In de menubalk zal je nu Status zien staan in plaats van Contactpersonen. Wanneer 

je hier klikt, zie je de verschillende statusupdates van je contactpersonen en kan je 

zelf een status toevoegen. Vervolgens kan je net als bij het versturen van media in 

een WhatsApp-bericht kiezen tussen het maken van een foto of een video, een foto 

uit je fotoalbum plaatsen of een gif versturen. Natuurlijk is het ook nog steeds 

mogelijk om te tekenen op de afbeeldingen of een emoji toe te voegen. 
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Anders dan bij Instagram, kan je bij WhatsApp Status zelf bepalen wie je status 

updates kan bekijken. Je kunt kiezen uit de volgende opties: 

1. Mijn contacten: Iedereen in je contactenlijst. 

2. Mijn contacten behalve: je kan bepaalde mensen uit je contactenlijst  uitsluiten. 

3. Alleen delen met: je status alleen maar met bepaalde mensen delen. 

Onder het icoontje met de 3 verticale puntjes kan je ... 

  Je Privacy Status aanpassen 

  De instellingen van WhatsApp wijzigen (zie verder) 
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Oproepen (Gesprekken) 
  

Je krijgt hier een overzicht te zien van alle oproepen die 

je reeds hebt gedaan. Wil je een nieuwe oproep starten 

met een persoon waarmee je al gebeld hebt, klik dan op 

de persoon waarmee je wil bellen. Als je op de naam van 

je contactpersoon klikt kan je ofwel met deze persoon 

gaan chatten of bellen (klik op de telefoon of de 

videocamera).  

Wil je iemand bellen waarmee je nog niet gebeld hebt 

dan klik je op het telefoontje met het plusteken en je 

selecteert of zoekt de naam van de persoon waarmee je 

wil bellen. Je kan dan kiezen voor een gewoon 

telefoongesprek of een videogesprek (bellen met beeld).  

Het gesprek wordt dan opgezet.  

Onder het icoontje met de 3 verticale puntjes kan je 

... 

  Je Belgeschiedenis wissen 

  De instellingen van WhatsApp wijzigen (zie verder) 

Contactpersonen 
In de vorige versie was Contactpersonen een apart 

menu-item in het hoofdmenu. In de huidige versie kan 

je je contactpersonen enkel te zien krijgen door via Chat 

of Oproepen te gaan. 

WhatsApp neemt standaard de contactpersonen, die 

WhatsApp geïnstalleerd hebben van je smartphone 

over. Door uiterst rechts te scrollen kan je snel door je 

contactpersonen scrollen. Je kan ook via het 

vergrootglas een paar letters ingeven en zo je 

contactpersoon zoeken. 

Als je op de 3 verticale puntjes klikt kan je ... 

  Een vriend uitnodigen om WhatsApp te installeren 

  Naar de Contacten app op je smartphone gaan 

  Je contactenlijst vernieuwen (WhatsApp zoekt op of 

er ondertussen mensen uit je contacten de WhatsApp 

app geïnstalleerd hebben) 

  Info en contact opnemen (in het geval dat een 

contactpersoon niet in de lijst verschijnt)  
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Instellingen 
De instellingen kan je altijd bereiken door op de 3 verticale puntjes te klikken. 

Hier kan je de instellingen doen voor: 

Account 
 Privacy 

Wie kan mijn gegevens zien? 

 Laatst gezien 

Als u uw “Laatst gezien” niet deelt, kunt u ook niet de “Laatst gezien” 

van anderen zien 

 Profielfoto 

 Status 

Chats 

 Geblokkeerde contacten 

 Leesbewijzen 

Als u “Leesbewijzen” 

uitschakelt, kunt u ook geen 

leesbewijzen van anderen zien. 

Leesbewijzen worden altijd 

verstuurd voor groepschats. 

 Beveiliging 

 Verificatie in twee stappen 

 Nummer wijzigen 

 Mijn account verwijderen 

Chats 
 Verzenden met Enter 

 Lettergrootte 

 Achtergrond 

 Chat back-up 

 Chatgeschiedenis 
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Meldingen  

 
 Meldingsgeluiden afspelen 
 Berichten 

 Meldingsgeluid selecteren 
 Trillen 
 Pop-upmeldingen 
 Meldings-LED 

 Groepsberichten 
 Meldingsgeluid selecteren 
 Trillen 
 Pop-upmeldingen 
 Meldings-LED 

 Oproepen 

 Beltoon 
 Beltoon voor contact 
 Trillen 

  

Dataverbruik  
  

Stel hier in dat je geen video´s of grote afbeeldingen kan downloaden als je niet op 
WiFi zit. 

  
 Netwerkgebruik: statistieken over aantal verzonden, ontvangen berichten, aantal 

verzonden en ontvangen bytes enz... 
 Media autom. downloaden 

 Bij gebruik mobiel netwerk 
 Wanneer verbonden met WiFi 

(Alle media bij WiFi, geen media bij roaming) 
 Tijdens roaming 

 Oproepinstellingen 

 Beperkt datagebruik 

Contacten 
 Een vriend uitnodigen 
 Alle contacten weergeven 
  

Info en contact opnemen 
  

 Veelgestelde vragen 

 Contact opnemen 

 Systeemstatus 

 Voorwaarden en privacybeleid 

 Over 
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Privacy instellingen 
De privacy instellingen van WhatsApp bestaan uit ‘Laatst gezien’, ‘Profielfoto’, 

‘Status’, ‘Geblokkeerde contacten’ en ‘Leesbewijzen’. Deze vind je in het menu 

Instellingen onder Account – Privacy. 

Laatst gezien 
In dit onderdeel kan je instellen wie mag zien wanneer jij WhatsApp voor het laatst 

gebruikt hebt. Het tijdstip dat wordt getoond verwijst naar het moment dat je 

WhatsApp voor het laatst hebt afgesloten. Je kan hier aangeven of ‘Iedereen’, alleen 

je contacten (‘Mijn contacten’) of ‘Niemand’ mag zien wanneer je WhatsApp voor 

het laatst hebt gebruikt. 

Let op: wanneer je bij‘ Laatst gezien’ voor Niemand kiest, kan je ook niet de ‘Laatst 

gezien’ van anderen zien. 

Profielfoto 
In dit onderdeel kan je instellen wie je WhatsApp profielfoto mag zien. Je profielfoto 

wordt gebruikt in individuele chats, groepsgesprekken en in het contactoverzicht 

van WhatsApp. Je kan hier aangeven of ‘Iedereen’, alleen je contacten (‘Mijn 

contacten’) of ‘Niemand’ je profielfoto mag zien. 

Status 
In dit onderdeel kan je instellen wie je WhatsApp status mag zien. Met je status kan 

je aangeven wat je aan het doen bent. Zo kan je aangeven dat je bijvoorbeeld aan 

het werk bent, aan het sporten of een dutje aan het doen bent. Je status is zichtbaar 

onder je naam in bijvoorbeeld het overzicht van je contacten. Je kan hier aangeven 

of alleen je contacten (‘Mijn contacten’) of je contacten met enkele uitzonderingen 

(Mijn contacten, behalve…) of enkelen ‘Alleen delen met…’’ je status mag zien. 

Geblokkeerde Contacten 
Hier kan je zien wie je geblokkeerd hebt en mensen aan deze lijst toevoegen. Deze 

personen kunnen je niet bellen en geen berichten sturen. 

Leesbewijzen 
In dit onderdeel kan je instellen of de afzender van een bericht mag zien of jij het 

bericht hebt gezien, en dus waarschijnlijk ook hebt gelezen. Wanneer je 

bijvoorbeeld een bericht verstuurt, zie je één grijs vinkje. Wanneer het bericht is 

aangekomen worden dit twee grijze vinkjes. Wanneer de ontvanger het bericht 

heeft gezien, veranderen de twee grijze vinkjes in twee blauwe vinkjes. 

Als je niet wilt dat de afzender van een bericht kan zien of jij het bericht hebt gezien, 

schakel dan het vinkje uit 

Let op: Als je leesbewijzen uitschakelt, kan je de leesbewijzen van anderen ook niet meer 

zien. Er worden nog wel leesbewijzen verstuurd in groepsgesprekken 
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Bellen via WhatsApp 
Van een app waarmee je eerst enkel berichten kon versturen is WhatsApp nu 

geëvolueerd naar een toepassing waarmee je ook kan telefoneren. Dit doe je door 

te kiezen voor nieuwe oproep of via het menu oproepen. 

Wanneer je nu iemand belt en je krijgt hem niet pakken (omdat er niet wordt 

opgenomen of omdat diegene je wegdrukt), dan is het mogelijk een voicemail 

achter te laten. Je hoeft dus niet langer terug te keren naar het chatscherm om een 

berichtje achter te laten (met de reden dat je hebt gebeld), maar kan dat dus 

meteen doen nadat je diegene dus niet te pakken hebt gekregen. De optie wordt 

meteen gepresenteerd wanneer je het belletje beëindigt. 

  

Groepsgesprekken aanmaken, gebruiken en verlaten 
Een nieuwe (chat)groep maak je aan door Chats te kiezen en dan via het menu (3 

verticale puntjes) Nieuwe groep te kiezen. Je kan dan aangeven welke 

contactpersonen er allemaal in de groep moeten zitten. Daarna vul je het 

groepsonderwerp in en kies je eventueel een groepsafbeelding via het camera 

icoontje. 

Je kan ervoor kiezen om een ander meldingsgeluid te krijgen voor berichten die 

van een groepsgesprek afkomstig zijn. 

Als je lang op een groepsgesprek klikt, kan je via het menu (3 verticale puntjes) de 

groep verlaten en de groepsinformatie (opstarter + deelnemers) opvragen. 

Je kan de boodschappen in een groep tijdelijk op stil zetten (dempen) als het er een 

beetje te enthousiast aan toe gaat en het je stoort. 
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Foto´s en Video´s           
Verstuur via WhatsApp gemakkelijk foto's, gifs en video's. Je kunt de momenten 

vastleggen die veel voor je betekenen met een ingebouwde camera. Via WhatsApp 

zullen foto's en video's snel verzonden worden zelfs als je gebruikmaakt van een 

langzame verbinding. 

Je moet eerst op het fototoestel tikken in het hoofdmenu. Daarna tik je op de knop 

om een foto te nemen en houd je de knop ingedrukt om een video op te nemen. 

Je kan kiezen of je de camera aan de voor- of aan de achterkant gebruikt via het 

icoontje rechts van de knop. Links van de knop kan je de flitser altijd op- of afzetten 

of op automatisch zetten . Sinds kort simuleert WhatsApp zelfs de flitser aan de 

voorkant voor het maken van selfies. 

  

  

  

Je kan ook een bestaande foto selecteren uit de lijst van foto´s op je smartphone. 

Als je tijdens het filmen wil inzoomen kan je met je duim omhoog en omlaag 

schuiven. 

Bij een foto kan je een gedeelte uit de foto knippen, een onderschrift toevoegen, 

een emoji op de foto zetten, teksten op de foto plaatsen en met een pen erop 

tekenen. 
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YouTube 
  

Om een YouTube filmpje te delen open je YouTube 

en zoek je het filmpje op. Je speelt het af en klikt dan 

op de video.  

Klik dan op het icoontje “Delen”. 

Onderaan krijg je een aantal toepassingen te zien 

waarmee je het filmpje wenst te delen. 

Je kan hier rechtstreeks voor WhatsApp kiezen. 

WhatsApp zal vragen met wie hij het filmpje moet 

delen. Dat kunnen meerdere personen zijn. 

In de chatsessie verschijnt een beeld van de video met 

een afspeelknop en de link van de video. 

Je kan een YouTube filmpje ook delen door eerst “Link 

Kopiëren” te kiezen in YouTube en deze link dan in je 

chatsessie in te plakken.  

Ook dan verschijnt het beginbeeld van de video met 

een afspeelknop. 
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 Documenten versturen 
Verstuur pdf-bestanden, documenten, spreadsheets, presentaties en meer zonder 

het gedoe van het verzenden van een e-mail of het gebruiken van apps om 

bestanden te delen. Je kunt documenten tot een grootte van 100 MB versturen, 

zodat je gemakkelijk kunt sturen wat je wilt naar wie je wilt. 

Als je bij een contact op de paperclip drukt kan 

je kiezen welk type van bestand je wil delen. Je 

kan kiezen uit de fotogalerij, een nieuwe foto, 

een video, een gesproken bericht of 

muziekbestand, je locatie of een contact. 

Gesproken berichten 
Soms is je stem het beste medium om de juiste 

boodschap over te brengen. Met slechts één tik 

(op het micro-icoontje) kun je een gesproken 

bericht opnemen voor de perfecte snelle groet of een lang verhaal. 

Hoe krijg je vette letters, schuine letters of tekst doorgestreept in 

WhatsApp? 
 

 Vetgedrukte tekst 
Om tekst vetgedrukt weer te geven moet je de tekst omsluiten met asterisken (*). 
Dus *vetgedrukt* ziet er dan uit als vetgedrukt. 

 Schuingedrukte tekst 
Als je de tekst cursief of schuingedrukt wilt hebben gebruik je het liggende streepje 
(_). 
Dus _cursieve tekst_ ziet er dan uit als cursieve tekst. 

 Doorgestreepte tekst 
Om de tekst er doorgestreept of doorgehaald uit te laten zien gebruik je een tilde~. 
Dus ~doorgestreept~ ziet er dan uit als doorgestreept. 
  

 Berichten met ster markeren 
Houd in een chat een bericht ingedrukt om deze met een ster te markeren, zodat je 
dit bericht later makkelijk terug kan vinden. 
  

 Back-up van chats 

WhatsApp bewaart je chats lokaal op je telefoon. Wil je een back-up van je 
berichten dan kan WhatsApp je back-up maken van je berichten op je Google Drive. 

 Data in je agenda zetten 
WhatsApp herkent nu enkele tijdsaanduidingen en deze veranderen in hyperlinks. 
Data en tijdsaanduidingen zoals ‘vrijdag’, ‘gisteren’ of ‘vandaag’ worden herkend. 
Om een afspraak in te plannen hoef je alleen maar op de hyperlink te tikken en de 
activiteit aan te maken in je agenda. 
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De populaire berichtendienst WhatsApp wordt meer en meer gebruikt door 

oplichters die er op uit zijn om je persoonlijke gegevens te bemachtigen. 

“Mensen beseffen nog te weinig dat we niet alleen onze computer moeten 

beschermen maar ook onze smartphone”. 

  

In Nederland werden een aantal gebruikers via WhatsApp benaderd door een 

vriend. Die stuurde een berichtje met een link naar een site waarop kortingen 

werden aangeboden. Alleen kwam dat bericht niet van een echte vriend maar van 

iemand die zich uitgaf voor een vriend. Na het invullen van je persoonlijke gegevens 

kom je immers terecht op een nepsite en wordt er malware (schadelijke software) 

geïnstalleerd op je telefoon. 

Check dus eerst bij je “vriend” of hij dit bericht wel echt heeft verstuurd. En vul nooit 

zomaar je persoonlijke gegevens in. 

WhatsApp wordt immers ook misbruikt voor andere oplichtingstrucs. Zoals bij die 

vrouw die een berichtje kreeg van haar dochter dat haar zakgeld op was. Of mama 

niet even wat geld wou storten. Die deed dat. Alleen wist ze niet dat malafide 

personen een foto van haar dochter hadden gebruikt en die bij het bericht hadden 

gezet. De moeder verloor op die manier 1.700 euro. 

Boodschappen waarin staat dat je plots wel moet betalen om berichten te 

versturen, dat je de app moet updaten, dat je emojis kan installeren, dat er een 

voicemailbericht voor je is binnengekomen of dat je iets hebt gewonnen, zijn bijna 

altijd pogingen om je data te bemachtigen of malware te installeren op je toestel. 

“In ons land loopt het zo’n vaart nog niet”, zegt beveiligingsexpert Nico Cool. Maar 

dat neemt niet weg dat criminelen WhatsApp hebben ontdekt. Niet alleen om zelf 

met elkaar te communiceren - want die berichten zijn moeilijker te traceren - maar 

ook omdat veel mensen hun smartphone niet beveiligen. Dus verleggen oplichters 

hun werkterrein steeds meer naar mobiele apparaten. Ook daar is een 

antivirusprogramma nuttig. Een antivirusprogramma dat je downloadt via de 

AppStore, is betrouwbaar. Het hoeft overigens niet altijd betalend te zijn om te 

deugen.” 
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WhatsApp, dé app die bij iedereen standaard op zijn of haar mobiele telefoon 

staat. Maar hoe zit het nu als je WhatsApp op je tablet wilt hebben? 

  

GEEN APP VOOR TABLETS 
WhatsApp maakt gebruik van je telefoonnummer om te zorgen dat de app werkt 

op je mobiele telefoon. Maar in negen van de tien gevallen heeft je tablet geen 

telefoonnummer (behalve als je een tablet hebt waar een simkaart in kan natuurlijk). 

Als je immers naar de Google Play Store gaat en daar de WhatsApp Messenger 

opzoekt dan zal die je zeggen dat deze toepassing niet voor tablets is en je de app 

dus niet kan downloaden. Installeren zal dus op een alternatieve manier moeten 

gebeuren. 

Voor de verificatie is namelijk een telefoonnummer vereist. 

Dit telefoonnummer kan maar 1 keer voor WhatsApp gebruikt worden. 

Gebruik nooit hetzelfde telefoonnummer op 2 apparaten want dan blokkeert 

WhatsApp het account. 

Als je dus WhatsApp enkel op je tablet wil gebruiken mag WhatsApp niet op je 

smartphone geïnstalleerd zijn, anders moet je het telefoonnummer van een 

prepaidkaart gebruiken. 

Let op dat je bij de instellingen van je tablet aanvinkt dat je applicaties van 

onbekende bronnen mag installeren. Je doet dit via Instellingen – Beveiliging – 

Onbekende bronnen – Toestaan dat apps uit andere bronnen dan de Play Store 

worden geïnstalleerd. 

Download https://www.whatsapp.com/android/current/WhatsApp.apk  

Als je tablet een eigen simkaart heeft dan zal dit goed werken. Indien je tablet geen 

simkaart heeft, kan je ervoor kiezen om WhatsApp op je tablet te installeren met het 

nummer van je smartphone. Je kan de app dan echter niet meer op je smartphone 

gebruiken. 

  

  

https://www.whatsapp.com/android/current/WhatsApp.apk
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Met WhatsApp op het web en Whatsapp desktop kun je naadloos al je chats met je 

computer synchroniseren, zodat je kunt chatten op het apparaat wat het beste bij 

je behoeftes aansluit. Download de app voor je desktop 

(www.whatsapp.com/download) of ga naar web.whatsapp.com om te beginnen. 

De Webversie voor computer 
WhatsApp Web is een functie van WhatsApp waarmee je via de browser je 

berichten kan lezen en versturen, als je telefoon verbonden is via internet. Zonder 

dat je telefoon  verbonden is met internet werkt dit niet. De berichten van 

WhatsApp worden namelijk niet opgeslagen op een server. De berichten moeten 

onderling gesynchroniseerd worden met je telefoon. Dat gebeurt via internet. 

WhatsApp raadt dan zelf ook aan om dit niet met je mobiele dataverbinding te 

doen, maar alleen maar via WiFi, dit om hoog dataverbruik en dus ook hoge kosten 

te voorkomen. Als je telefoon niet verbonden is met het internet zal je WhatsApp 

dus niet kunnen gebruiken op je PC. 

Om de webversie te gebruiken heb je Google Chrome nodig op je computer. Je 

opent de website, web.whatsapp.com en scant de QR-code, die op je scherm staat 

met de WhatsApp app op je smartphone. Hierdoor wordt de computer of tablet 

met je WhatsApp account op je telefoon verbonden. De scanner waarmee je de 

QR-code kunt scannen is te vinden in het menu van WhatsApp bij ‘WhatsApp Web’. 

Om WhatsApp Web te gebruiken moet je telefoon met het internet verbonden 

blijven. WhatsApp heeft haar service namelijk zo gebouwd dat er geen berichten 

op een server opgeslagen worden. De berichten worden op je telefoon ontvangen 

en vervolgens naar WhatsApp Web gestuurd. 

WhatsApp raadt daarom aan om gebruik te maken van WiFi op je telefoon, om 

hoog dataverbruik en dus hoge kosten te voorkomen. Wanneer je na het gebruik 

op je computer of tablet WhatsApp weer opent op je telefoon, kun je gewoon 

verder waar je gebleven was en blijven eerder verzonden en ontvangen berichten 

zichtbaar.  

  

  

  

http://www.whatsapp.com/download
file://///sbs2008/SPK/SPK/Doorgeefmap/Digidak/Julia/Bundels/web.whatsapp.com
file://///sbs2008/SPK/SPK/Doorgeefmap/Digidak/Julia/Bundels/web.whatsapp.com
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De desktopversie voor computer 
Dit is vergelijkbaar met de webversie, het is echter wel een app die op je PC draait. 

Ook hier moet je de desktop app koppelen aan je smartphone. Je downloadt de 

Windows of Mac versie via www.whatsapp.com/download. De interface lijkt ook 

sterk op de webversie. 

  

  

  

http://www.whatsapp.com/download
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Als je even rond surft op internet dan vind je tal van alternatieven voor WhatsApp. 

De ene app is beter in het ene, de andere in iets anders. Feit is dat WhatsApp 

momenteel de populairste dus ook de meest gebruikte. Wellicht is WhatsApp dus 

ook de app, die je vrienden en kennissen gebruiken. Maar dat kan natuurlijk snel 

veranderen. 

  Google Allo (tot voor kort Google Hangouts) 

  Facebook Messenger 

  iMessage (Apple) 

  Signal 

  Surespot 

  Telegram 

  Blackberry Messenger (BBM) 

  Kik Messenger 

  Viber 

  WeChat 

  Snapchat 

  Skype 

Sommige van deze apps hebben het voordeel dat ze niet zoals WhatsApp 

gekoppeld zijn aan je smartphone en dus perfect bruikbaar zijn op een tablet, PC 

of Mac. 

  

Deze handleiding werd opgemaakt met behulp van informatie van volgende 

websites: 

  http://www.whatsapp.com/ 

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

  https://www.mijnonlineidentiteit.nl/whatsapp-privacy-instellingen-handleiding/  

  https://toolbox.bof.nl/adviezen/whatsapp-alternatief/  

  Wedden dat je deze 12 trucjes op WhatsApp nog niet kende? 

 http://newsmonkey.be/article/76401  

  37 onmisbare WhatsApp tips  

 https://www.droidapp.nl/tips-en-tricks/37-onmisbare-whatsapp-tips/ 

  

http://www.whatsapp.com/
https://www.whatsapp.com/faq/nl/android
https://www.mijnonlineidentiteit.nl/whatsapp-privacy-instellingen-handleiding/
https://toolbox.bof.nl/adviezen/whatsapp-alternatief/
http://newsmonkey.be/article/76401
https://www.droidapp.nl/tips-en-tricks/37-onmisbare-whatsapp-tips/

