
 

 

 

Handleiding webinar – Digital Awareness 
 
De afbeeldingen in deze handleiding zijn gemaakt op een computer/laptop. Het webinar kan 
ook via tablet of telefoon worden gevolgd. De afbeeldingen zullen dan iets afwijken, maar 
het onderliggende principe dat ik hieronder beschrijf is vrijwel identiek. 
 

Informatiemail school/ouderraad 
Als het goed is, heb je een link van het webinar ontvangen via je school of ouderraad. Klik op 
de link om naar het webinar te gaan, of kopieer de link en plak deze in je browser (Chrome, 
Firefox, etc.). Bij het aanklikken van de link word je doorgelinkt naar de YouTubestream voor 
het webinar. 
 
Voorafgaand aan het webinar zelf wordt het webinar via de link al aangekondigd. Je ziet dan 
als je op de link klikt het scherm op onderstaande afbeelding 1 (of een soortgelijk scherm) 
met een datum en tijd dat het webinar zal beginnen. 
 

 
Afbeelding 1: Aankondigingsscherm webinar 

 

  



 

 

 
 

Inloop webinar 
Op de dag van het webinar, wordt het webinar 15-30 minuten voordat het begint 
opengesteld. Als je op de afbeelding op ‘play’ drukt, wordt de stream gestart. Voordat het 
webinar is begonnen, ben ik als spreker nog niet in beeld, maar zie je een soortgelijk scherm 
als in afbeelding 2 en later afbeelding 3. 
 

 
Afbeelding 2: Inloop webinar – webinar nog niet begonnen 

 

 
Afbeelding 3: Inloop webinar – webinar begint bijna 



 

 

 

Tijdens het webinar 
 
Op het starttijdstip verschijn ik in beeld (afbeelding 4), bijvoorbeeld vanuit de zaal 
hieronder: 
 

 
Afbeelding 4: Start webinar 

 
In het begin van het webinar benoem ik de praktische gang van zaken en leid ik je 
vervolgens door het webinar. Enkele technische aanwijzingen (zie de balk onderaan 
afbeelding 4): 
 

• Normaal gesproken lig ik ongeveer 5-7 seconden vóór op de kijkers thuis. Als je bij de 
interactieve elementen het gevoel hebt dat je verder achterligt, dan kan het zijn dat 
je niet ‘live’ kijkt, maar met vertraging. Door op ‘Live’ te klikken, ga je (vooruit) naar 
de liveuitzending. Het rode bolletje zou moeten branden als je live kijkt. 

o Als dit niet werkt en je hebt toch het gevoel dat je ver achterloopt, kijk dan of 
het helpt om de pagina te verversen (F5 in Windows). 

• Wil je het webinar in volledig scherm volgen dan kan je met je muis over het webinar 
bewegen en het rechtericoon met 4 pijltjes aanklikken (zie afbeelding). 

• Als het beeld niet scherp is, kan het zijn dat de kwaliteit niet op maximaal staat. Als 
je op het tandwiel rechts klikt, kun je de kwaliteit van de video hoger zetten om dit 
aan te passen. 

• Hoor je geen geluid? Kijk dan of het geluid gedempt is (luidsprekericoon links). Werkt 
dit niet? Kijk dan of het geluid van je computer aan staat en niet gedempt is. 

 
 



 

 

 
 
 

• Naast de video zie je de chat (in de afbeelding hierboven niet weergeven). Je kunt in 
de chat alleen iets typen als je een YouTubeaccount hebt aangemaakt, maar dit is 
voor het webinar niet nodig. De chat wordt niet gebruikt. Interactie gaat via een 
ander weg, waar ik je in het webinar uitleg over geef.  

• Mocht de link niet werken, test dan via een andere computer/tablet/telefoon eerst 
of het daarop wel werkt. 

• Mocht je via de link niet naar het webinar gebracht worden, maar naar een andere 
pagina, dan kan het zijn dat de computer dit heeft opgeslagen. Met ctrl + F5 
(Windows) of Command + F5 (Mac) ververs je de pagina en werkt het mogelijk wel. 

o Werkt dit niet, dan is er altijd een backuplink. Dit is dezelfde link als die je 
gekregen hebt, maar dan met een ‘1’ erachter: 

 Als de originele link www.digitalawareness.nl/schoolnaam is, dan is de 
backuplink: www.digitalawareness.nl/schoolnaam1 

 Gebruik de backuplink alleen tijdens het webinar zelf en niet van 
tevoren, om te voorkomen dat een mogelijk probleem met de ‘cache’ 
tijdens het webinar geldt voor beide links! 

 
 
NB: Omdat ik het webinar zelf verzorg, ben ik tijdens het webinar niet in de gelegenheid om 
te helpen bij individuele technische problemen. Mocht je het webinar om welke technische 
reden dan ook niet kunnen zien, dan is het altijd mogelijk om het webinar in de 24 uur erna 
terug te kijken. Neem dan meteen na het webinar contact met mij op en ik help je ermee. 

http://www.digitalawareness.nl/schoolnaam
http://www.digitalawareness.nl/schoolnaam1
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