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IN HET KORT 
Samen een WhatsApp groep opzetten 
en regels afspreken over wat wel en 
niet in deze groep gevraagd en gepost 
kan worden.

5 .  Whatsapp groep opzetten

Vertel de deelnemers dat jullie een WhatsApp groep zullen 
maken maar dat het belangrijk is om eerst regels af te 
spreken. Refereer aan wat de deelnemers aanhaalden dat 
ze vervelend vinden in een WhatsApp groep. (eindeloze 
foto’s van eten, een gesprek houden met maar 1 persoon, 
etc.). Toon de afbeeldingen en bespreek met de groep 
of ze vinden dat dit in de groep gepost mag worden of 
niet. 'DO’S EN DONT’S VAN EEN WHATSAPPGROEP'. 

45’

STAP VOOR STAP 

Vraag wie WhatsApp kent. Toon de afbeelding 
van WhatsApp op je gsm. Stel de vragen op de 
‘VRAAGKAART WHATSAPP’.

Stap 1: Stap 2:

TIP: Vraag na of ze deze app gebruiken om afbeeldin-
gen te versturen.

TIP: Vraag wie er de praatfunctie gebrukt.

http://utvweb.be/projecten/utv%20digitaal.html
http://utvweb.be/projecten/utv%20digitaal.html
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TIP: WhatsApp kan een handige tool zijn om met een 
groep te communiceren. Wij gebruiken dit in een groep speci-
fiek om een ondersteuningsnetwerk over digitale vaardighe-
den te creëren. Zo geven we aan dat het doodnormaal is om 
vragen te stellen over je digitale vaardigheden.

 

Laat deelnemers een WhatsApp groep maken en geef 
opdracht om de regels in de WhatsApp groep te zetten. 
Moedig deelnemers aan om een naam te verzinnen voor 
deze groep. Zie STAPPENPLAN WHATSAPPGROEP 
OPZETTEN verderop.

Stap 3:

https://www.youtube.com/watch?v=2wSBOzz8FUo&feature=youtu.be
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VRAAGKAART WHATSAPP

Vraag wie een WhatsApp groep kent. Vraag wie er al een 
WhatsApp groep gemaakt heeft? Moedig de deelnemers 
aan om hierover te vertellen. Wat vonden ze goed aan 
deze groep. Waren er ook zaken die vervelend kunnen zijn 
aan deze groep?

• Ken je WhatsApp?

• Wie gebruikt WhatsApp?

• Waarvoor gebruik je WhatsApp?

• Wat kan je allemaal doen met WhatsApp?

• Heb je internet nodig voor WhatsApp?

• Hoe stuur je iemand een bericht via WhatsApp? 

• Kan je alleen tekst sturen via WhatsApp?

• Kan je zien of iemand je bericht gelezen heeft? Hoe 
kan je dat zien? En hoe zie je of iemand je bericht nog 
niet gelezen heeft? Kan je deze functie uitschakelen?

• Wat betekent 1 grijs vinkje?

• Kan je ook berichten verwijderen van WhatsApp? Hoe 
lang nadat je een bericht verwijderd hebt? Waarom 
zou je dit wel/of niet gebruiken?

VRAAGKAART WHATSAPP
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DO'S & DON'TS VAN EEN 
WHATSAPPGROEP

Opdracht. 

Bekijk de kaartjes. Bespreek in 
je groep of dit in de whatsapp 
groep kan gepost worden of niet. 
Gebruik de emoticons om zeker 
te zijn dat iedereen het begrepen 
heeft.

Foto's van familie Foto's van je mooie 
kledij

Vertalen

Vragen over je 
smartphone

De weg vragen Foto's van vrienden

Vragen over eten Foto's van je activiteiten Andere vragen

Klik op de muis  voor de 
bijhorende link

DO'S & DON'TS VAN EEN WHATSAPPGROEP

https://www.mentimeter.com/s/cd6670c7f8e8592db51ae8056ecaf91c/315e98199d12/edit
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STAPPENPLAN WHATSAPPGROEP 
MAKEN

1.  Open WhatsApp en druk rechtsboven in op de 
drie groene bolletjes. Kies in het pop-up venster 
voor Nieuwe groep.

2. In het volgende venster geef je de groep een 
naam onder Groepsonderwerp. Door op de drie 
poppetjes te tikken, stel je een groepsafbeelding 
in. Ook een emoji bijvoegen is een optie. Kies 
Volgende.

3.  Nu voeg je mensen toe aan de groep door 
hun naam in te vullen onder Naam van contact. 
WhatsApp haalt ze automatisch uit je adresboek. 
Zodra je de leden hebt gekozen, kies je voor 
Maken.

1.

STAPPENPLAN WHATSAPPGROEP MAKEN

https://www.youtube.com/watch?v=JesWPIJpLSw
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2. 3.

STAPPENPLAN WHATSAPPGROEP MAKEN
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REFLECTIEVRAGEN VOOR DE BEGELEIDER 
WAT HEB JE ERVAREN ALS MOEILIJK?
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
WAT GING GOED?
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
WAT HEB JE VAN JE DEELNEMERS GELEERD OVER HUN DIGITALE ERVARINGEN TIJDENS 
DEZE WERKVORM?
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
HEB JE NU EEN BETER ZICHT OP DE DIGITALE VAARDIGHEDEN VAN JE DEELNEMER?
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
WELKE AANPASSINGEN ZOU JIJ DOEN AAN DEZE WERKVORM ZODAT DEZE BETER BIJ 
JOUW GROEP AANSLUIT?
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................


