Videobellen met Jitsi
Vergadering aanmaken via de website

1. Ga naar https://meet.jit.si/ in Chrome (jitsi werkt het beste in Chrome als browser). In de balk
‘start a new meeting’ kan je een naam voor de vergadering intypen. Kies een zo specifiek
mogelijke naam voor je vergadering, bijvoorbeeld een combinatie van letters en cijfers. De
naam valt dan minder goed te raden door derden en dat is veiliger. Bijvoorbeeld voor een
vergadering van 024Geschiedenis kan je kiezen om de vergadering te beginnen met 024GS,
gevolgd door een beschrijving van de vergadering en een cijfer.
2. Klik op GO om de vergadering te starten.

3. Jitsi zal je om toestemming vragen om je microfoon en camera te gebruiken. Klik op Toestaan.

4. Je zit nu in de vergadering met de door jou gekozen naam. In dit voorbeeld hierboven staat de
camera uit. Als je de camera aan zet, zie je nu alleen nog jezelf.
5. Rechtsonder zie je een i-tje. Als je daarop klikt, zie je de link die je kan kopiëren voor andere
deelnemers, zodat zij deel kunnen nemen aan de vergadering. Zie hieronder een voorbeeld van
een leeskring:

6. Je hebt dan ook de optie om een wachtwoord toe te voegen, dat is vanwege veiligheid aan te
raden. Klik hiervoor op ‘Add password’ (of ‘wachtwoord toevoegen’), typ een zelfverzonnen
wachtwoord en druk op enter. Je zal nu zien dat er een wachtwoord is aangemaakt.
7. Door op Copy te drukken, kopieer je alle informatie uit dit blokje.
8. Je kan nu de andere deelnemers uitnodigen, door de link en het wachtwoord naar ze door te
sturen (bijvoorbeeld via de mail).
9. Tip: maak de vergadering ongeveer een kwartier van tevoren aan en blijf zelf in de vergadering.
Als er namelijk niemand meer in de vergadering zit, dan vervalt het wachtwoord.

Vergadering aanmaken via de app
Je kan ook een nieuwe vergadering aanmaken via de app Jitsi Meet op je telefoon of tablet. Dit
werkt net iets anders dan via je computer.
1. Start de app Jitsi Meet. Bij ‘Naam van de ruimte
invoeren’ kan je je een naam voor de vergadering
intypen. Kies een zo specifiek mogelijke naam voor
je vergadering, bijvoorbeeld een combinatie van
letters en cijfers. De naam valt dan minder goed te
raden door derden en dat is veiliger. Bijvoorbeeld
voor een vergadering van 024Geschiedenis kan je
kiezen om de vergadering te beginnen met 024GS,
gevolgd door een beschrijving van de vergadering
en een cijfer.
2. Klik op deelnemen om de vergadering te starten.
De eerste keer dat je Jitsi gebruikt zal het programma je
vragen om toestemming om je microfoon en camera te
gebruiken. Geeft hier toestemming voor.
In dit voorbeeld zie je rechtsboven het schuifje staan op
Spraak. Dit betekent dat alleen je microfoon aan staat.
Als je het schuifje naar Video zet, staat ook je camera
aan.
3. Je zit nu in de door jou aangemaakte vergadering. In
het voorbeeld rechts staat de microfoon aan, maar de
camera uit. Door op het camera-icoontje te klikken zet
je de camera aan.
4. Om een wachtwoord aan de vergadering toe te
voegen, klik je op de drie puntjes rechtsonder. Er opent
dan een menu. Klik op ‘More option’ en kies dan voor
‘Wachtwoord voor de vergadering toevoegen’.
5. Vul een zelfgekozen wachtwoord in en klik op OK.
6. Klik vervolgens op het blauwe knopje ‘Invite others’. Je
kan nu kiezen of je de link van de vergadering
bijvoorbeeld per mail, whatsapp of SMS wilt delen.
7. LET OP: als je een wachtwoord aanmaakt, wordt het
wachtwoord helaas niet automatisch meegestuurd.
Vergeet dus niet om in het berichtje het wachtwoord
erbij te typen.

Deelnemen aan de vergadering
1. Open hiervoor de link die je van de organisator hebt gekregen. Dit is altijd een link die
begint met https://meet.jit.si/
a. Als je een computer gebruikt voor de vergadering, open de link dan in Chrome
(daarin werkt het programma het beste).
b. Gebruik je een telefoon of tablet, dan moet je de app Jitsi Meet installeren. Als je
dat hebt gedaan, en je klikt op de link, dan opent Jitsi automatisch. Je kan ook de
naam van de vergadering intypen (het deel dat achter https://meet.jit.si/ staat)
2. Als je Jitsi voor het eerst gebruikt, vraagt het programma toegang tot je camera en je
microfoon (om te kunnen videobellen). Geef hier toestemming voor.
3. Vul het wachtwoord in dat je van de organisator hebt gekregen.
4. Je zit nu in de vergadering!
5. Onder in het scherm zijn er verschillende knoppen. De belangrijkste knoppen:
a. Zorg dat jouw microfoon en camera aan staan (de icoontjes zijn dan wit gekleurd,
links en rechts van de rode telefoon knop zoals in het voorbeeld). Staat er een
streep doorheen, klik er dan een keer op om de microfoon of camera aan te zetten.
b. Rechtsonder, als je Jitsi op de computer gebruikt, zie je een knop met vier kleine
vierkantjes. Als je daar op klikt, zie je iedere deelnemer in beeld (zoals in het
voorbeeld). Als je er nog een keer op klikt, krijg je alleen de deelnemer die praat te
zien.
c. Als je klaar bent met de vergadering, klik je op de rode telefoon knop om het
gesprek te beëindigen.

Tips







Ben je met veel deelnemers en hoor je een echo of zoemend geluid, dan helpt het als
iedereen de microfoon uitzet, en alleen aanzet als je iets wil/moet zeggen. Dat is zeker bij
grote groepen een aanrader.
Bij iedere deelnemer zie je kleine icoontjes linksonder in beeld wanneer de camera of
microfoon uit staan.
Bij iedere deelnemer zie je drie puntjes rechtsboven in beeld. Als je daar op klikt, kan je bij
iemand anders of bij iedereen de microfoon uitzetten. Je krijgt dan nog de vraag of je dat
echt wilt doen. Bijvoorbeeld handig als iemand wordt gebeld tijdens de vergadering, maar
vergeet de microfoon uit te zetten.
Linksonder heb je een icoontje van een tekstballonnetje (op de computer rechts van het
handje). Hiermee open je de chat. Als je daarin typt, kan iedereen het lezen.

