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Inleiding 
doel Dit boek is bedoeld voor mensen die nog niet eerder met Skype hebben gewerkt. Ook 

voor mensen die Skype wel eens hebben gebruikt maar niet meer zeker weten hoe 

het werkt, is deze cursus zeer geschikt.  

 

 

 

routes In dit boek zal je worden uitgelegd hoe je Skype kunt gebruiken. Dit is gedaan door 

twee routes te beschrijven. De eerste route is zonder account. De tweede route is met 

account. Het is aan jou de keus welke route je neemt.  

  

Route één beschrijft hoe je een videobelverbinding krijgt zonder een account. Het is 

hierbij dan niet nodig om Skype te downloaden en te installeren. Je krijgt van Skype 

een gastaccount en daarmee maak je een verbinding. Dit wordt beschreven in 

hoofdstuk ‘Zonder account’. 
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Route twee beschrijft hoe je zo’n verbinding krijgt met een account. Hierbij is het wel 

nodig om Skype te downloaden en te installeren. Jouw account is een 

gepersonaliseerd account en herkenbaar voor anderen. Dit wordt beschreven in 

hoofdstuk ‘Met account’. 

 

kennis Tijdens een cursus of vergadering is het belangrijk dat je je aandacht er goed bij kan 

houden. Het kan dan ook heel storend zijn voor anderen als iemand niet goed weet 

hoe Skype werkt. Kennis van Skype is dan ook nodig om een cursus of vergadering 

goed te laten verlopen. 

 

voorwaarden Als je gaat videobellen met skype is het verstandig om dat in een rustige omgeving te 

doen. Diegene met wie je belt kan namelijk erg last hebben van wat er bij jou op de 

achtergrond gebeurt. Daarnaast is een goede internetverbinding een must. Veel 

videogesprekken lopen mis door het haperen van de internetverbinding bijvoorbeeld 

door een zwak Wifi-signaal. 

 

vragen? Mocht je het na het lezen van deze instructie nog vragen hebben dan kun je contact 

opnemen met een docent. De volgende docent is je graag van dienst: 

 

Erik de Groot 

erik.de.groot@elektroraad.nl 

 

Video’s 

Op verschillende plaatsen in dit boek kom je links naar video’s tegen. Om de video’s 

te starten klik je op het ‘play-symbool’. 

 

 Video 0 

De docent stelt zich aan je voor.  

      

  

mailto:erik.de.groot@elektroraad.nl
https://youtu.be/XcYvR0UHfvk
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Zonder account  
let op! In dit hoofdstuk wordt uitgelegd hoe je kunt deelnemen aan een Skype-gesprek 

zonder account. Let hierbij wel op dat de kwaliteit van videobellen slechter is dan 

wanneer je Skype installeert op je pc. Wil je ongestoord Skypen? Kies dan voor 

installeren. Dat vind je in het volgende hoofdstuk. 

Wat heb ik nodig voor Skype? 

Je pc of smartphone moet over het volgende beschikken: 

- Toegang tot het internet. 

- Luidsprekers en een microfoon. Dit kan ook via een headset. Vooral in laptops zit 

tegenwoordig een microfoon ingebouwd die je ook kan gebruiken. Een headset is 

daarentegen handiger en zorgt voor beter geluid. 

- Een webcam. Ook deze zit vaak ingebouwd in een laptop. 

 

werkt alles? Omdat je Skype gebruikt zonder account kun je je webcam (binnen Skype) niet testen. 

Ook weet je niet of je goed te verstaan bent. En kun jij eigenlijk degene met wie je belt 

wel goed horen?  

 

Het is daarom verstandig om dat een keer te proberen. Probeer dit bijvoorbeeld even 

met een familielid of een collega. Je kunt dan op je gemak eens kijken hoe het werkt. 

Zo voorkom je dat je dit tijdens een cursus of vergadering nog moet doen. 

 

 

Link 

toegestuurd Om deel te nemen aan een gesprek op Skype heb je een link nodig. Je krijgt deze 

zeer waarschijnlijk toegestuurd van degene die de Skypevergadering organiseert. 

Organiseer jij de vergadering? Dan maak je de link zelf aan. Zo’n link ziet er als volgt 

uit.  

 

https://join.skype.com/gXxXxXxXxz 
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internetpagina Als je die dan aanklikt wordt je naar een internetpagina geleidt. Op deze 

internetpagina zie je het volgende beeld: 

 

 

 

Je kiest hier dan voor ‘Deelnemen als gast’. Skype vraagt je daarna om een naam in 

te geven. Dit hoeft niet, maar zorgt er wel voor dat andere deelnemers je zullen 

herkennen. Het is dan ook verstandig om te doen. Als je daarna doorklikt dan neem je 

deel aan het gesprek. 

 

ingeschakeld Belangrijk is nu dat je nagaat of je camera / webcam en microfoon ingeschakeld zijn. 

Als dit niet zo is dan kun je deze aanzetten. Het kan zijn dat je hiervoor eerst 

toestemming moet geven aan Skype. Om dit nog uit te zoeken tijdens een 

vergadering of cursus is niet handig. Probeer dus al eerder of dit allemaal juist is 

ingesteld met bijvoorbeeld een testgesprek. 

 

Kom je er niet uit? Bekijk dan onderstaande video voor een instructie hoe je kunt 

deelnemen aan een Skype-gesprek. 

 

 Video 1 

Deelnemen aan een Skype-gesprek zonder account  

      

  

https://youtu.be/pVWZQlWeFlg
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Met account 
Installeren 

stapsgewijs In dit hoofdstuk zal je stapsgewijs worden uitgelegd hoe je Skype kunt installeren op je 

pc. We gaan er hierbij vanuit dat je Skype gaat gebruiken op een pc met als 

besturingssysteem Windows.  

Het is namelijk ook mogelijk om Skype te installeren op een ander toestel bijvoorbeeld 

op je smartphone. Of je hebt als besturingssysteem geen Windows maar macOS. Aan 

het eind van dit cursusboek zal daar aandacht aan worden geschonken.  

  

overslaan Heb je Skype al geïnstalleerd of wil je Skype niet installeren en alleen de webversie 

van Skype gebruiken? Dan kun je dit hoofdstuk overslaan en naar het hoofdstuk 

‘Gebruiken’ gaan. 

Wat heb ik nodig voor Skype? 

Je pc moet over het volgende beschikken: 

- Windows Vista, 7, 8, 8.1 of 10. 

- Een geluidskaart. 

- Toegang tot het internet. 

- Luidsprekers en een microfoon. Dit kan ook via een headset. Vooral in laptops zit 

tegenwoordig een microfoon ingebouwd die je ook kan gebruiken. Een headset is 

daarentegen handiger en zorgt voor beter geluid. 

- Een webcam. Ook deze zit vaak ingebouwd in een laptop. 

Stap 1: downloaden 

Bekijk onderstaande video voor een instructie hoe je Skype kunt downloaden. Of klik 

op deze link en volg de stappen. 

 

 Video 2 

Skype downloaden  

      

Stap 2: installeren 

Bekijk onderstaande video voor een instructie hoe je Skype kunt installeren. 

 

http://www.skype.com/get-skype
https://youtu.be/apCE9Irqxto
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 Video 3 

Skype installeren  

      

Stap 3: aanmelden 

Je kunt je op meerdere manieren aanmelden bij Skype. Die manieren zullen hierna 

één voor één besproken worden. 

Aanmelden met Skype- of Microsoft-account 

account Heb je nog niet zo’n account? Ga dan naar de volgende paragraaf ‘Aanmelden met 

een nieuw account’. 

 

Heb je al een Skype- of Microsoft-account (dit komt overeen met een Windows 

Live/Hotmail of Outlook.com-account), volg dan de onderstaande stappen.  

- Klik op ‘Aanmelden of maken’. 

- Typ in het veld ‘Skype, telefoonnummer of e-mailadres' je emailadres van je 

Microsoft-account. 

- Klik op volgende.  

- Typ in het veld 'Wachtwoord' je wachtwoord. 

- Klik vervolgens op Aanmelden. 

 

 

 

Ben je aangemeld? Ga dan naar stap 4. 

https://youtu.be/KIgRN1qN8H8
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Aanmelden met een nieuw account 

Als je nog geen Microsoft-account / Skype-account hebt, dan kun je een nieuw 

account aanmaken. Klik dan op ‘Geen account? Maak er een’. 

 

Skype opent nu het volgende venster. 

 

 

 

telefoonnummer Je ziet dat Skype vraagt om je telefoonnummer. Dit is niet noodzakelijk want je kunt 

ook je e-mailadres gebruiken. 

Aanmelden met je telefoonnummer 

Een Skype-account aanmaken met je telefoonnummer, werkt als volgt: 

 

- Typ in het veld 'Telefoonnummer' je telefoonnummer. 

- Klik op volgende. 

- Typ in het veld ‘wachtwoord’ je wachtwoord. 

- Klik op volgende. 

- Vul je persoonlijke gegevens in. 

- Klik op volgende. 

- Er is een sms met een code naar je telefoon gestuurd. 

- Zoek deze code op in je telefoon en typ de code in het veld 'Code invoeren'. 

- Klik op volgende. 

- Verifieer dat je een mens bent door de code over te typen. 

- Klik op volgende. 
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Je account is aangemaakt en Skype vraagt je nu om het één en ander in te stellen. 

Ga daarvoor naar stap 4. 

Aanmelden met e-mail 

Als je je wilt aanmelden met een e-mailadres kies je ‘Je e-mailadres gebruiken’. 

Bekijk onderstaande video voor een instructie hoe je je kunt aanmelden bij Skype met 

e-mail. 

 

 Video 4 

Aanmelden met je e-mail  

      

Stap 4: instellen 

Bekijk onderstaande video voor een instructie hoe je Skype kunt instellen. 

 

 Video 5 

Skype instellen  

      

 

 

Je kunt Skype nu gaan gebruiken. In het volgende hoofdstuk gaan we daar uitgebreid 

op in. 

 

  

https://youtu.be/Wyh3ZKtd7-s
https://youtu.be/LxwQAy8YYRc
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Gebruiken 

Skype starten + testen 

Bekijk onderstaande video voor een instructie hoe je Skype kunt starten en testen als 

je deze geïnstalleerd hebt op je pc. 

 

 Video 6 

Skype starten en testen.  

      

 

Het kan zijn dat je Skype niet wil installeren op je pc. Dan is het ook mogelijk om een 

webversie van Skype te gebruiken. Let hierbij wel op dat de kwaliteit van videobellen 

slechter is dan wanneer je Skype installeert op je pc. Wil je ongestoord Skypen? Kies 

dan voor het installeren van Skype. 

 

De webversie van Skype ziet er nagenoeg hetzelfde uit als de gewone versie van 

Skype. Je opent echter Skype niet via een icoon op je bureaublad, maar dit open je 

via internet. Hierna laten we zien hoe je dit doet. 

Allereerst open je je internetbrowser. Je typt dan in de adresbalk het volgende: 

www.skype.com. Rechts bovenin de website zie je een uitklapvenster met de naam 

‘aanmelden’.  

 

 

 

 

http://www.skype.com/
https://youtu.be/2vJnZiVzJdw
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Je kunt nu kiezen uit twee opties. Bij allebei de opties moet je inloggen met je 

account. Je hebt dus een Skype- of Microsoft-account nodig om hier van gebruik te 

kunnen maken. Vervolgens opent Skype. 

Heb je nog geen account? Klik dan op aanmelden en volg de instructies uit Stap 3. 

Personen zoeken en bellen 

Om personen te kunnen zoeken klik je in linker menu in de zoekbalk om personen te 

zoeken. Zie de afbeelding hierna waar je die kunt vinden. 

 

 

 

Typ de naam van de persoon die je op wilt zoeken. Vervolgens verschijnt er een 

overzicht. Staat de persoon erbij die je zoekt? Klik dan op die naam. Er verschijnt een 

nieuw venster. Hoe dit eruit ziet zie je in de volgende afbeelding. 
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Je kunt nu een persoonlijk bericht typen (1), de betreffende persoon uitnodigen als 

contactpersoon (2) of diegene bellen (3). 

 

Skype is vrij duidelijk opgezet en heeft nog veel meer mogelijkheden dan dat er zijn 

besproken. Het beste is om alles op je gemak eens uit te proberen. Bel eens via 

Skype met een familielid of een collega. Tijdens dat ‘informele’ gesprek kun je dan 

alles uitproberen. Na een dergelijke oefening weet je hoe Skype werkt en kun je 

formelere gesprekken gaan voeren. 

Afsluiten 

kruisje Als je wilt afsluiten dan kan dat door op het kruisje rechtsboven in het programma te 

klikken. Let op: je blijft dan wel aangemeld.  

 

Wil je definitief Skype sluiten? Meld je dan af. Dat doe je door onderstaande stappen 

te volgen. 

 

1 

2 

3 
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- Klik op het pictogram van drie stipjes. 

 

- Klik op Afmelden. 

 

 

- Klik op Ja om dit te bevestigen. Gebruik je Skype op een andere pc? Laat dan je 

aanmeldgegevens wissen door te kiezen voor Nee. Hierdoor onthoudt de pc je 

gegevens niet. 

Geen Windows? 

Misschien heb je als besturingssysteem op je computer geen Windows, maar macOS. 

Of wil je bellen met Skype via je smartphone. In dit hoofdstuk beschrijven we kort hoe 

je daarmee omgaat. 

 

Smartphone 

Mocht je Skype willen gebruiken op je smartphone dan kun je de Skype-app  

zoeken downloaden in de App-store (Apple) of in Google-Play (Android). Je opent dit en zoekt 

naar Skype. Als je dit gevonden hebt, druk je op installeren. Het installeren gaat 

daarna door het volgen van een paar eenvoudige stappen bijna vanzelf.  
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Als je het geïnstalleerd hebt op je smartphone kun je verder bij stap 3 van het 

hoofdstuk ‘Installeren’. 

 

Heb je al Skype op je smartphone staan en je hebt ook al een account? Dan kun je 

het hoofdstuk ‘Installeren’ overslaan en naar het hoofdstuk ‘Gebruiken’ gaan. Het  

hetzelfde gebruik van de app op je smartphone werkt nagenoeg hetzelfde als op de pc. 

MacOS 

Als je geen Windows hebt maar macOS dan verloopt de installatie van Skype anders. 

Het gebruik van Skype is hetzelfde. Wil je daar meer over weten, ga dan naar het 

hoofdstuk ‘Gebruiken’.  

 

 

Hierna wordt stap 1 (downloaden) en 2 (installeren) van de installatie beschreven van 

Skype op een Mac. Stap 3 (aanmelden) en 4 (instellen) zijn hetzelfde als beschreven 

in het hiervoor beschreven hoofdstuk ‘Installeren’. 

Stap 1: downloaden 

Volg deze link naar de downloadpagina van Skype. Je kunt hier nu kiezen voor ‘Skype  

automatisch voor Mac downloaden’. Klik dit aan. De download start nu automatisch. Het verloop 

hiervan zie je (bij Safari) in de rechterbovenhoek. 

 

 

https://www.skype.com/nl/get-skype/
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Stap 2: installeren 

safari Klik, zodra het downloaden klaar is, in de rechterbovenhoek van Safari op het grijze 

rondje met een naar beneden wijzende, witte pijl . Dubbelklik op het bestand 

Skype_x.xx.xxx.dmg. (De x staat steeds voor een nummer dat je ziet). Klik daarna in 

het nieuwe venster op het Skype-icoon en sleep het naar 'Applications' of 

'Programma's'. 

 

Skype staat nu tussen je andere programma's. Je opent het programma door te 

klikken op Finder > Programma's. Daarna dubbelklikken op Skype. Het kan zijn dat je 

een waarschuwing krijgt dat er iets is gedownload van internet.  

 

 

 

open Je kunt gewoon op Open klikken, Skype is een veilig programma. Ook kun je de vraag 

krijgen of je wilt dat Skype binnenkomende netwerkverbindingen accepteert. Dit kun je 

gerust toestaan. 

 

Skype wordt nu geopend en je kunt verder met stap 3. 

Anders 

Heb je een ander besturingssysteem dan hiervoor beschreven? Neem dan even 

contact op met de docent die vooraan in het cursusboek is genoemd. Hij zal je dan op 

weg helpen met de installatie op jouw apparaat. 
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