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CHAT INSTRUCTIES 

 

Algemene informatie 

De chat vindt plaats op het platform Jitsi Meet. Het platform Jitsi Meet gebruikt zogenaamde end-to-

end encryptie. Dit betekent dat alleen de deelnemers aan de chat toegang hebben tot wat wordt 

geschreven of getoond in de chat. De data worden niet gezien of opgeslagen door derde. Omdat u 

zich niet hoeft te registreren, bent u in principe anoniem als deelnemer. Het enige wat derden van 

buiten kunnen zien is het feit dat u deelgenomen heeft aan een specifieke chatsessie op een bepaald 

moment – zonder de inhoud. Als u wilt voorkomen dat derden te weten kunnen  komen dat u heeft 

deelgenomen aan een chatsessie kunt u een VPN gebruiken zoals de gratis versie van CyberGhost. 

Omdat Jitsi Meet vraagt die toegang geeft tot een chatgroep, en deze code geen verband houdt met 

het platfrm, hebben alleen de mensen die de code onderling hebben gedeeld, toegang tot de chat. 

Dit betekent dat u aan de ene kant anoniem bent maar dat aan de andere kant het bekend is bij de 

moderator en de andere deelnemers dat u een van de genodigden bent. 

Zolang u geen gebruikersnaam binnen Jitsi Meet kiest die verband houdt met u, uw webcam en 

microfoon niet gebruikt en niets schrijft dat direct herleidbaar is tot u, kan niemand weten dat u het 

bent die iets schrijft in de chat. 

Probeer Jitsi Meet uit met en vriend offamilielid voor de eerste chat. Ga naar Jitsi Meet en voer een 

willekeurige code in die alleen u en de andere persoon kennen. Maak uzelf bekend met de 

mogelijkheden van het platform en voel u thuis voordat de eerste chatsessie met de groep plaats 

vindt. 

 

Chat voorbereiding 

 Zorg ervoor dat u de code voor de chatsessie die is verstrekt door de moderator bij de hand 
heeft. 

 Als u zonder camera wilt chatten, plak uw webcam af voordat u inlogt op Jitsi Meet. 

 Als u zonder gelid wil chatten, zet uw microfoon uit voordat u inlogt op Jitsi Meet. 

 Make sure you have the code for the chat session that was supplied to you by the facilitator 
within reach. 

 Zorg er optioneel voor dat u het document CHAT PROTOCOL bij de hand hebt. 

 Ga naar Jitsi Meet: https://meet.jit.si/. 

 Voer de code in die door de moderator verstrekt is en log in. 

 Wacht todat de moderator het startsein geeft om de chat sessie te beginnen. 
 

  

https://meet.jit.si/
http://download.cnet.com/CyberGhost-VPN-6/3000-2144_4-75145993.html
https://meet.jit.si/
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Hoe Jitsi Meet te gebruiken 

 Nadat een code in het invulveld op de homepage van Jitsi Meet is ingevoerd en er op ‘GO’ 

geklikt is, opent zich een nieuw scherm. Het is het beeld van uw webcam die u met tape 

afgeplakt dient te hebben. 

 Aan de onderkant van het scherm aan de linkerkant ziet u drie iconen die zichtbaar worden 

wanneer u over deze plek heen gaat met uw cursor 

o  
o Kies het rechter icoon van de drie om een chat veld te openen aan de linkerzijde van 

het scherm. 

o Het chat veld bestaat uit een bovenste gedeelte waarin de commentaren van alle 

deelnemers getoond worden en een onderste gedeelte waarin u uw commentaren 

kunt typen. 

o Nadat u uw commentaar getypt hebt, klikt u ‘Enter’ en het commentaar zal 

verschijnen in het chat veld in het bovenste gedeelte. Het commentaar is zichtbaar 

voor alle deelnemers. 

 Indien u vergeten was uw microfoon of webcam uit te zetten, kunt u de iconen onderin het 

scherm in het midden die zichtbaar worden wanneer u over deze plek heen gaat met uw 

cursor 

o  
o Het linker icoon kunt u gebruiken om de microfoon uit te zetten. Het rechter icoon 

kunt u gebruiken om de webcam uit te zetten. 

 

Chat regels voor deelnemers 

 Toon interesse in anderen. 

 Lees zorgvuldig wat anderen schrijven. 

 Volg alle instructies van de moderator op. 

 Als de moderator om bijdragen vraagt, laat dan uw woorden zo ongehinderd mogelijk 
vloeien. Probeer uw bijdragen zo min mogelijk te censureren. Probeer zo min mogelijk 
sociaal wenselijke commentaren te geven. Bedenk u dat spelfouten onbelangrijk zijn. 

 Onthul niet de identiteit van andere deelnemers. 

 Val andere deelnemers niet aan. 

 Geef geen kritiek. In geval van twijfel reageer met een vraag. 

 Vraag niet teveel door. 

 Blijf bij het onderwerp. Vermijd onderwerpen die niets met de chat te maken hebben. 

 Blijf gedurende de gehele chat gemotiveerd. Laat die motivatie aan anderen zien door actief 
bijdragen te leveren gedurende de chat. 

 Reageer niet op spelfouten van andere deelnemers of de moderator. 

 Wees geduldig gedurende de chat. 


