
 

 

 

  

 1 7 NOVEM BE R 2020   ( UPDATE VE RSIE )  

VIDEOBELLEN MET FACEBOOK 
EEN HANDLEIDING OM VLOT TE COMMUNICEREN MET ANDERSTALIGEN VIA FACEBOOK 

1. Wat is Facebook/Messenger?  

Facebook is een socialnetwork site. Gebruikers van Facebook delen met elkaar hun 

persoonlijke interesses. Het is een soort maar ook een netwerksite om contacten en 

vriendschappen te maken en te onderhouden.   

Wanneer je een Facebookaccount aanmaakt, wordt er automatisch een messenger 

account ook aangemaakt.  

 

2. Hoe gebruik je Facebook/Messenger als vrijwilliger?  

Om te kunnen videochatten met een anderstalige heb je eerst en vooral een account nodig. Dat kan je hier 

aanmaken.  

 

Indien je al een account hebt moet je de volgende stappen uitvoeren om te kunnen videochatten via de 

computer/GSM. 

• Voeg de anderstalige toe als ‘vriend’ 

Indien je niet met jouw persoonlijk account wilt videochatten, kan je altijd een nieuw 

Facebookaccount aanmaken. Dit kan dan bijvoorbeeld jouw vrijwilligersaccount worden.  

• Wanneer je de anderstalige hebt toegevoegd als vriend, wacht je op bevestiging van je 

vriendschapsverzoek. 

• Nadat de anderstalige jouw vriendschapsverzoek heeft  aanvaard, ga je naar jouw contacten en 

typ je de naam van de anderstalige in. 

• De chat wordt geopend, klik daarna op het camera icoontje om te kunnen videochatten.  

• Facebook zal dan toestemming vragen tot je camera, geef deze.  

• Wacht totdat de anderstalige jouw videochat aanvaardt.  

3. Hoe gebruik je Facebook als anderstalige?  

Om te kunnen videochatten met jouw vrijwilliger heb je een facebookaccount nodig. Dat kan je hier 

aanmaken.  

https://www.facebook.com/
https://www.facebook.com/


Indien je al een account hebt moet je de volgende stappen uitvoeren om te kunnen videobellen via de 

computer/GSM 

• Geef jouw accountnaam door aan de vrijwilliger.  

Indien je niet jouw persoonlijk account wilt gebruiken kan je een nieuw account aanmaken. Dit 

kan dan jouw oefenaccount worden om Nederlands te leren.  

• Wacht totdat de vrijwilliger je toevoegt op Facebook. Wanneer hij of zij dit heeft gedaan, 

aanvaard dan het vriendschapsverzoek.  

• Spreek vooraf met de vrijwilliger wanneer je zal videochatten.  

• Wacht totdat de vrijwilliger jou belt. Wanneer hij of zij jou belt, aanvaard dan het videogesprek. 

Facebook zal vragen om toestemming te krijgen tot jouw camera, geef deze toestemming.  

• Nu kunnen jullie videochatten.  

    

4. Tips  

• Spreek een duidelijk tijdstip af met de personen met wie je wil videobellen. 

• Het is mogelijk om jouw scherm te delen als jullie beiden hetzelfde apparaat gebruiken.  

Wanneer iemand belt via zijn computer en er wordt opgenomen met de gsm dan is het niet 

mogelijk om jouw scherm te delen.  

• Je kan mensen toevoegen aan jullie videochat.  

5. Handige links 

• https://e-

inclusie.mediawijs.be/sites/default/files/artikels/bestanden/videobellen_met_facebook_messen

ger.png  

Heb je vragen? Mail naar info@huisvanhetleren.be of bel naar ons algemeen nummer: 0470 09 77 15 
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