WhatsApp instellingen
WhatsApp is een app waarmee je berichten, foto’s etc. naar elkaar kan sturen. Zo’n 65 miljard
berichten per dag worden er wereldwijd verzonden ( jan.’18). ( er is ook een versie voor op de
computer)
Hieronder vind je instellingen die handig zijn om ofwel aan of uit te zetten.
Groepsapp.
Een mooie manier om naar meerdere mensen je bericht te sturen. Hiervoor kan je een groep
aanmaken.
Open je app en rechtsboven staan drie puntjes. Klik hier op en daar staat o.a. nieuwe groep. Als je
hier op drukt kan je deelnemers toevoegen uit je contacten in je telefoon die ook WhatsApp hebben.
Je kan de groepsapp ook een naam geven.
Het gebruik van de groepsapp vereist wel discipline. Onder jongeren is de groepsapp het meeste
gebruikte middel om vervelende berichten, foto’s te verspreiden.
Met één druk op de knop kan je binnen een seconde van éen foto 30 exemplaren maken door deze
in een groepsapp te verspreiden.
Voor verdere privacy instellingen ga je naar drie puntjes, instellingen, account, privacy.
Een groepsgesprek kan je ook op stil zetten. Druk op de naam van de groepsapp. Je kan dan bij de
drie puntjes stille meldingen aangeven . Bepaal zelf hier de tijdsduur.
Snelkoppeling
Als je met bepaalde contactpersonen regelmatig chat via de WhatsApp, kan je een snelkoppeling
maken op je bureaublad. Druk hiervoor op de contactpersoon en er verschijnt boven een balk met
rechtsboven drie puntjes. Klik hierop, dan naar meer, dan staat er snelkoppeling maken voor chat. De
snelkoppeling met deze contactpersoon komt nu op je bureaublad te staan.
Bestanden
Waar blijven de bestanden die je binnenkrijgt. Ga naar de WhatsApp instellingen ( drie puntjes,
instellingen), data en opslaggebruik. Bij gebruik mobiel netwerk/ wifi kan je per item aangeven of je
wil dat dit opgeslagen wordt. Bij bewaar ontvangen media kan deze activeren ( wordt groen) .
Blauwe vinkjes (leesbewijzen)
De blauwe vinkjes geven een leesbevestiging van je chat aan. Hou er rekening mee dat als je aan het
chatten bent en deze persoon legt de telefoon even aan de kant maar open op de chat met jou dat
de afzender toch de blauwe streepjes ziet maar dat niet wil zeggen dat bericht ook meteen gelezen
is.

Wil je niet dat iemand die blauwe vinkjes ziet ga dan naar de drie puntjes, instellingen, account ,
privacy en dan uitzetten leesbewijzen. Nu zien ze de blauwe vinkjes niet meer maar jij kan ook geen
blauwe vinkjes van anderen zien.
Laatst gezien
profielfoto
info
Zoals al eerder omschreven ga naar je account, privacy, naar het item Laatst gezien profielfoto info.
Als je dit aan klikt kun je instellen dat iedereen, mijn contacten of niemand kan zien wanneer je
laatste keer online bent geweest. Stel hier je voorkeur in.

Blokkeren
Heb je last van mensen die maar blijven appen en ondanks waarschuwingen van jou toch door blijven
gaan? Deze telefoonnummers kun je blokkeren. Ga naar de chat, drie puntjes, meer, blokkeren.
Verwijderen bericht
In de nieuwste versie van Whatsapp ( jan. ‘18) is er een mogelijkheid om de door jou verstuurde
berichten te verwijderen ook bij de ontvanger. Het was al mogelijk om eigen berichten te
verwijderen. Houd het bericht dat je wilt verwijderen ingedrukt. Er verschijnt boven in beeld een
balkje met daarop een prullenbak. Tik de prullenbak aan en dan heb je opties, verwijderen voor
mezelf, annuleren, verwijderen voor iedereen. Dat laatste kan alleen bij berichten minder dan 7
minuten geleden verstuurd. De ontvanger krijgt wel bericht dat bericht verwijderd is. Dit geldt ook
voor foto’s en video’s.
Dit verwijderen kan alleen als zowel afzender en ontvanger de laatste update hebben.

