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Beginnen met Skype 
 

Inleiding: Skype  

Voor Skype heeft u een Microsoft account nodig of u kunt als Gast 

inloggen. Een Microsoft account zoals Outlook, Hotmail, MSN of Live 

account is allemaal eender. 

U kunt online via een webbrowser inloggen of een app gebruiken. 

We adviseren een app te gebruiken. In Windows 10 is deze app standaard 

aanwezig. 

Voor al uw andere computers, Desktop, Smartphone, iPad of Android 

Tablet of overige systemen dient u een app te installeren via Appstore, de 

Playstore of via deze link: https://www.skype.com/nl/get-skype/ 

 

Inloggen met Skype gaat eenvoudig als u bij Windows 10 inlogt met een 

Microsoft account zoals Outlook of Hotmail. Als u ooit bij de allereerste 

keer Windows 10 aanloggen een ander e-mailadres opgegeven heeft, 

bijvoorbeeld *@gmail.com, heeft u ook een Microsoft account aangemaakt 

met als inlognaam dat e-mail adres. 

 

Bij een lokaal account in Windows 10 logt u vaak in met uw eigen naam 

en niet met een e-mail adres. Heeft u wel een los e-mail account van 

Microsoft dan kunt u dat voor Skype gebruiken, anders kunt u gratis een 

nieuw account aanmaken via deze link: 

https://outlook.live.com/owa/?nlp=1&signup=1 

 

In het geval van onze workshop (waarvan u een link opgestuurd heeft 

gekregen via CVOO Wist u dat) kunt u echter ook inloggen zonder een 

account te gebruiken. Kies dan voor gast, daarmee kunt u ook deelnemen 

aan de online deelname. U heeft dan wel beperkte functionaliteiten. 

Skype gebruiken 

Met Skype een meeting opzetten gaat eenvoudig met zowel Desktop, 

laptop, iPad, Android Tablet maar ook met de Smartphone. 

 

Opmerking: Skype is standaard aanwezig op een Windows 10 computer u 

behoefd niets te installeren. 

  

https://www.skype.com/nl/get-skype/
https://outlook.live.com/owa/?nlp=1&signup=1
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Skype opstarten op Windows 10 laptop of computer 

 

1. Klik op startknop van Windows 10 links onder 

 

2. Type skype 

3. Druk op de Enter toets 

om Skype op te starten 

 

Inloggen op de app 

Als u nog niet automatisch ingelogd bent dient u het e-mail adres van uw 

Microsoft account in te voeren. Ook hier kunt via de link “Maak er een 

aan” een nieuw account aanmaken als u nog geen account heeft. Kies 

daarbij dan voor de optie “Je e-mailadres gebruiken”, dan de optie “Nieuw 

e-mailadres aanmaken” om dit eenvoudig te doen. 

 

Uitleg app onderdelen 

Als Skype gestart is kan het er verschillend uitzien, meestal wordt de Chat 

functie opgestart. 

In Skype heeft u 4 functies in Skype 

 

1. Chat 

2. Telefonie 

3. Contacten 

4. Meldingen 

 

 

 

 

 

 

chats telefonie contacten meldingen 

 

Chats is als Whatsapp en Twitter discussies met bekenden voeren in de 

vorm van tekst. 

 

 

 

 

Boven aan staat uw inlognaam.  

Naast de inlognaam staan 3 puntjes. 

Door op de 3 puntjes te klikken komt u in het instellingen menu. 

Instellingen 
Inlognaam  skypenaam 
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In het instellingen menu kunt u Skype instellen. Meestal staat hier alles 

goed ingesteld. Zij er problemen met de microfoon, geluid of video dan is 

dit bij Audio en Video te testen en in te stellen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Onder de 4 functies van Skype kunt u personen, groepen of berichten 

zoeken.  

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

Rechts daarvan zit het toetsenblok, door hierop te klikken komt u in een 

scherm waarmee u nummers kunt invoeren om te telefoneren. 

 

Personen 

zoeken 

toetsenblok 
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Skype en CVOO 
 

Als CVOO willen we graag contact met onze leden houden. Aangezien door 

Corona de activiteiten in de KunstGreep tijdelijk zijn stopgezet hebben we 

besloten om via deze manier met u te communiceren. Met deze workshop 

proberen we u te helpen om met ons te Skypen. 

 

Als u een link van ons via de email (CVOO Wist u dat) heeft gekregen om 

mee te doen aan een activiteit kunt u daarop klikken. 

Na het klikken op de koppeling komt het volgende schermpje. 

 

Kies voor Koppeling openen, het vinkje Mijn keuze onthouden kunt u de 

volgende keer aanzetten als de eerste keer starten gelukt is. 

 

 
 

Opm: Als u geen Skype account heeft kunt ook inloggen als gast! 
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Video en Microfoon instellen 

Mogelijk wordt er nog even gevraagd of video en microfoon juist zijn 

ingesteld. Rechts boven klikt u op het symbool van de 

Video. U komt nu in het video gedeelte van Skype. 

 

Het is fijn als je in een meeting een persoonlijk gezicht ziet,  

ziet, maar je kunt ook deelnemen zonder video. 

Bij hele grote aantal deelnemers in een meeting kan men gevraagd 

worden de video even uit te zetten. Dan wordt alleen het icoon van je 

account getoond. Video werkt natuurlijk alleen als er ook een camera is. 

Op een laptop, tablet iPad, Android of een Smartphone is dit meestal wel 

aanwezig. Op een desktop heef u een losse webcam nodig. 

 

In zo’n webcam zit een camera en microfoon. U kunt even 

testen of die werkt door via de Startknop van Windows 

“camera”  in te typen gevolgd door een enter. Deze controle kan ook op 

de laptop uitgevoerd worden. Heeft u op de laptop geen beeld? (het kan 

dan zijn dat u de camera heeft afgeplakt!) 

Als Skype is opgestart en u heeft voor deelnemen video gekozen dan 

komt u in onderstaand scherm. 

 

In dit voorbeeld is het de meeting CVOO Helpdesk online. 

 
 

 Microfoon uit 

en aan 
Video aan en 

uit 

Gesprek 

beëindigen 
Chatten Instellingen 

Recente 

gesprekken 

Venster groot 

of klein 

Personen 

uitnodigen 

De groep bellen 
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In bovenstaand plaatje worden de knoppen uitgelegd. 

 

Bent u nog alleen in dit gesprek, dan kunt op de knop groep bellen  

klikken. 

 

Met de drie streepjes linksboven, men noemt dit ook wel het 

hamburgermenu, komt u bij recente chats (en meetings) en kunt ook de 

Skype CVOO meeting die u via onze mailing gekregen heeft als favoriet 

vastleggen voor een volgende keer. Dit doet u door er met uw 

rechtermuis  op te klikken en te kiezen voor Toevoegen aan favorieten. 

 

Wat kunt u nog meer met Skype? 

Chatten 

 

Met Skype kunt u chatten, daar is Skype ooit mee begonnen. Vergelijk het 

maar met WhatsApp ook daarmee kun je bellen, chatten en video bellen 

maar dan via u Smartphone 

 
 

Ook tijdens een meeting kunt u de chat gebruiken. 

 

 
 

Rechts naast de rode button, om het gesprek te beëindigen, zit een kop 

Chat die het chat menu aan de rachterkant opent. 

Het chatmenu kun u met het kruisje weer sluiten.  
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Bellen naar vaste nummers 

U kunt met Skype bellen naar vaste nummers. Als u een office 365 

abonnement heeft dan kunt u maximaal 60 minuten per maand gratis 

bellen. Naar mobiel bellen kunt u hiermee niet. 

 

 
 

Door op het tandwieltje te klikken komt u bij Oproepinstellingen hier kunt 

u b.v. de nummer weergave uitschakelen. Ook oproepen en voicemail 

kunnen doorgeschakeld worden. 

 

U kunt ook nog voor geavanceerd kiezen. 
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Skype instellen video en microfoon 

 

 
Kies hierna voor Audio en video 

Sowieso moet de Microfoon als onderstaand voorbeeld eruitzien. 

U kun ook nog even testen door Audio te testen uit te voeren 

Als alles werkt dan bent u klaar voor een goede deelneming van de 

meeting 

 
 

Voor meer informatie via deze LINK naar de Skype website. 

  

https://www.skype.com/nl/
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