
Handleiding bijwonen treinvergadering 14 augustus 

 

Beste medeclubleden, 

De digitale vergadering bijwonen kan met een computer, zeker een met een microfoon, en liefst ook 

met een webcam. Een andere mogelijkheid is een smartphone of tablet. 

Als browser heb je Google Chrome nodig, andere browsers werken niet met het platform dat ik ter 

beschikking heb. Als je Google Chrome niet op je computer of smartphone hebt staan, kan je het 

hier downloaden: 

 

https://www.google.com/chrome/ 

 

...of op de smartphone zoek je naar Google Chrome in de app store/play store.  

Eens je Chrome geinstalleerd hebt:

  

klik je op de volgende link, of kopieer je hem in de adresbalk: 

 

https://eu.bbcollab.com/guest/8446838473704a21932e97cd2cd06850 

(opgelet, de link is elke maand anders – dit is die van 14 augustus!) 

Je komt dan op het Blackboard Collaborate platform van de UAntwerpen terecht.  

Dit is wat je nu ziet:                                                                                                                                                                                                                                              



 

Je typt je naam (de kans is groot dat dat niet Theo Aerts is ...) en klikt op “Join Session”. 

De sessie zal nu je microfoon testen. Zodra blijkt dat die werkt, kan je klikken op “Yes – it’s working” 

 

De volgende stap is je video testen. Daarvoor klik je op “Allow” wanneer er gevraagd wordt of je 

camera gebruikt mag worden. 



 

Als je een webcam hebt, zie je nu jezelf, en kan je klikken op “Yes, it’s working”. Als je geen webcam 

of camera hebt, lukt dat uiteraard niet, en sla je deze stap over. 

 

Nu biedt Collaborate je aan om een Tutorial te volgen. Je kan dat doen, maar de essentiële functies 

staan hieronder uitgelegd – je kan dus ook op “Later” klikken en dit overslaan. Als het als je dit leest 

12 juni, 19.55u is, is het volgen van de tutorial waarschijnlijk niet het beste idee... 



 

Nu kom je in de virtuele vergadering binnen, en zie je je medeclubleden (tenminste diegenen die 

hun camera aan hebben staan) 

 

Die mannen lijken wel allemaal op elkaar zeg ... 

Onderaan rechts heb je een paars pijltje, dat opengaat naar een balk als je er op klikt, zoals in de 

figuur hierboven. Je kan die balk naar eigen wens altijd tonen of verstoppen. Er zijn vier icoontjes 

onderaan die balk, waarvan er drie belangrijk zijn. De middenste, die hierboven is aangeduid, geeft 

de deelnemerslijst weer. Zo kan je zien wie er allemaal is, en ook wie zijn microfoon heeft aanstaan 

of zijn vinger opsteekt (daarover later meer). 

Het eerste icoon is een tekstballon, daarmee kom je in de chatsessie terecht – zo: 



 

In de chatsessie kan je klikken op “Everyone”, en dan kunnen alle deelnemers zien wat je tikt – zo: 

 

Of in plaats van op “Everyone” te klikken kan je in het zoekvenster de naam van de persoon tikken 

waar je persoonlijk iets tegen wil zeggen, en dan ziet niemand anders wat jullie naar elkaar schrijven. 

Je kan naar believen tussen al die vensters en conversaties wisselen. Als je op het tekstballonicoon 

klikt krijg je de lijst te zien van de conversaties waarin je betrokken bent. 

Tenslotte, stel dat je iets wil laten zien aan de vergadering, dan is er het derde icoon, het vierkantje 

met de pijl, waarmee je een presentatie (powerpoint of PDF), figuur (jpg, PDF), of gewoon een 

applicatie of je hele scherm kan delen met de vergadering. 



 

 Ik heb nu op “Share files” geklikt, en een foto van Terry’s loc naar het venster gesleept: 

 



Als ik dan op “share now” druk, kan iedereen in de vergadering die foto zien. Dat lukt bijvoorbeeld 

ook met hele powerpointpresentaties – ideaal voor stukken op tafel.

 

Onderaan in het midden van het scherm zie je ook vier iconen. Dat is je bedieningspaneel. Het eerste 

icoon (in het screenshot hierboven aangeklikt) laat toe je eigen instellingen te wijzigen – het 

symbooltje voor je naam in de deelnemerslijst aan te passen met een emoticon, of aan te geven of 

je bijvoorbeeld ergens mee akkoord of niet akkoord bent. Er is daar ook een knop “Leave session” 

waarmee je de vergadering verlaat. 

Het tweede icoon is voor je microfoon (die laat je liefst uitstaan als je niks wil zeggen, je klikt hem 

eenvoudig aan als je wil spreken) en het derde icoon is aan en uitschakelen van je camera. Het 

vierde icoontje met de vinger zorgt ervoor dat je in de deelnemerslijst je hand opsteekt, bijvoorbeeld 

om het woord te vragen. 

Dat is de korte inleiding tot BlackBoard Collaborate, de sessie is vanaf nu toegankelijk, dus je kan de 

komende week in alle rust alles uitproberen, en eventueel ook de tutorial volgen.  

Nog een paar tips en lessen getrokken uit de vorige digitale vergaderingen: 

1. Zoals in het begin aangegeven – je MOET Google Chrome gebruiken. Internet explorer werkt 

niet, en Firefox werkt grotendeels maar veroorzaakt problemen met het geluid. 

2. Een goede internetconnectie is aangewezen. Ga in de buurt van je wifi-router zitten, of nog 

beter, als je een laptop of desktop computer gebruikt, plug de ethernet kabel in, da’s een 

stuk sneller dan wifi. Als je een slecht wifisignaal hebt, kan je altijd via je smartphone 4G 

gebruiken. Hou in dat geval wel rekening met kosten voor mobiele data als dat niet in je 

abonnement inbegrepen zou zijn. 

3. Als je stukken op tafel wil tonen kan je die op elk moment al op voorhand uploaden (als PDF, 

powerpoint presentatie of losse jpg bestanden) in het venster met de bestanden – dan staan 

ze er al, en hoeven we er niet op te wachten tijdens de vergadering 

4. Hoe meer mensen hun microfoon en camera aan hebben staan, hoe meer bandbreedte er 

gebruikt wordt, en hoe slechter de snelheid en verstaanbaarheid. Hanteer als regel dat je 

alleen je microfoon aanzet als je ook echt iets wil zeggen – zet hem meteen daarna weer af. 



5. Als je internetverbinding te slecht is om goed te kunnen volgen, kan het helpen je camera af 

te zetten. 

6. Ga gerust op voorhand testen – de link is nu al actief – spreek eventueel af met een paar 

anderen om alvast eens te gaan proberen terwijl het rustig is, zo kan je makkelijk checken of 

je elkaar kan zien en horen.  

We zien elkaar dan hopelijk op 14 augustus, 20u. 

Cris Vande Velde   

 


