
 

 

 

 

1. INLEIDING 

Afstandsonderwijs is niet altijd even vanzelfsprekend. Soms mis je als cursist het rechtstreeks contact met je 
leerkracht en je medecursisten. En hoewel apps zoals WhatsApp en Messenger al een groot hulpmiddel in 
deze tijden kunnen zijn, toch hebben deze tools hun beperkingen. Zo is het bijvoorbeeld niet mogelijk om met 
grotere groepen mensen online te vergaderen, en heb je zelf als gebruiker nog wel wat werk te doen om 
online te kunnen vergaderen. Zo moet je bijvoorbeeld zelf eerst alle personen toegevoegd hebben als contact, 
wil je met deze tools kunnen werken. 

Gelukkig zijn er ook tools die je toelaten om online samen te komen, zonder dat je daarbij eerst nog een hoop 
administratief werk moet verrichten. Webex is er zo eentje. Je leerkracht kan een online vergadering 
inplannen, waarin tot 100 personen kunnen samenwerken. Het grote voordeel is dat je er zelf niets voor moet 
installeren. Je opent gewoon een link die je ontvangt van je leerkracht, en je bent vertrokken.  

In deze handleiding bekijken we stap voor stap hoe je aan de slag gaat met Webex. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Basishandleiding Webex voor de cursist 



 

 

2. ENKELE INSTELLINGEN CONTROLEREN 

Dankzij Webex kan je leerkracht een virtueel klaslokaal opzetten waarin alle cursisten kunnen deelnemen. Je 
zal dus van je leerkracht via e-mail (of via een aankondiging op de elektronische leeromgeving) een link 
ontvangen waarmee je toegang krijgt tot zo’n virtueel klaslokaal.  

Zo’n link ziet er als volgt uit: https://meetingsemea12.webex.com/meet/marc.vancouwenberghe.  

Hou er rekening mee dat die link alleen bruikbaar is op het moment dat je leerkracht de virtuele klas openzet.  

Wanneer je deze link kopieert en plakt in een nieuw browservenster (gebruik bij voorkeur Google Chrome), 
dan zie je de volgende pagina verschijnen. Onderaan op deze pagina zie je de link Neem deel vanuit uw 
browser staan (ofwel Join from your browser). Klik deze link aan.  

 

Op de pagina die nu verschijnt, moet je je naam en een e-mailadres invullen. Dat e-mailadres mag je echte, 
persoonlijke adres zijn, maar dit hoeft eigenlijk niet. Je hoeft deze gegevens enkel bij het eerste gebruik in te 
vullen. De volgende keer dat je Webex gebruikt om deel te nemen aan een online vergadering, zullen deze 
gegevens al ingevuld staan.  

 

Klik daarna op de knop met opschrift Volgende.  

 

 

 

 

https://meetingsemea12.webex.com/meet/marc.vancouwenberghe


 

 

Op het scherm dat je nu te zien krijgt, kan je nagaan of je microfoon en webcam ingeschakeld zijn. Als de 
knop rood is, is je microfoon of webcam uitgeschakeld. Klik gewoon op de betreffende knop om één van beide 
te activeren als je actief wil deelnemen aan de online vergadering.  

Op dit scherm kan je ook controleren of je de correcte geluidsinstellingen hebt gekozen. Zorg ervoor dat hier 
zeker De computer voor audio gebruiken (Using computer for audio) is ingesteld. Wanneer je klikt op het 
pijltje krijg je een menu te zien met 3 opties. Je hebt hier enkel de optie De computer voor audio gebruiken 
nodig. Negeer de twee andere opties.  

 

 

Klik nu op de groene knop Deelnemen aan vergadering (Start meeting).  

3. DEELNEMEN AAN EEN ONLINE VERGADERING 

Zodra je leerkracht de online vergadering is begonnen, zie je je leerkracht op het scherm verschijnen. 
Onderaan in beeld zie je een aantal knoppen staan, waarmee je een aantal acties kunt uitvoeren. 

 

De beide knoppen met de microfoon en de camera laten je toe om de microfoon en de webcam in en uit te 
schakelen. Als de knop rood gekleurd is, wil dat zeggen dat deze functie uitgeschakeld is. Is de knop 
donkergrijs, dan is de functie geactiveerd.  

De blauwe knop met de tekstballon activeert de chatfunctie. Hiermee kan je berichten versturen naar andere 
deelnemers van de online vergadering. Je kan kiezen of je je bericht naar iedereen verstuurt, of naar één 
specifieke deelnemer van de online vergadering.  

 

 

 

 

 



 

 

De knop met de drie bolletjes brengt een menu in beeld waarin je een aantal extra’s kunt instellen. In dit menu 
is vooral de optie Speaker, microphone and camera belangrijk.  

 

Als je geen geluid of beeld hebt, kan je hier nagaan welke hardware er op je computer beschikbaar is, en 
welke daarvan geselecteerd zijn. Je kan hier dan de nodige aanpassingen doen om opnieuw beeld of geluid te 
krijgen. 

 

Wanneer je tot slot klikt op de meest rechtse knop met het kruisje, dan beëindig je je deelname aan de online 
vergadering.  

 

 

 


