
Live Training met Whereby 
Gebruikershandleiding voor deelnemers 

Voor optimaal gebruik raden wij dringend aan om als internet browser 
gebruik te maken van Google Chrome.  

Om goed voorbereid te zijn op het volgen van de Live Training vragen wij je 
deze handleiding door te nemen en de noodzakelijke instellingen 
voorafgaand aan de Live Training in orde te maken.  

Je kunt de training in principe volgen op ieder apparaat waarmee je de 
website van Whereby kunt openen, maar voor het comfortabel lezen en 
bekijken van de beelden is een klein beeldscherm niet handig. Het is beter 
om een groter beeldscherm te hebben.  

Omdat tijdens de Live Training audio- en video-contact met de deelnemers kan worden gebruikt, 
vragen we je om in Chrome (je browser) de instellingen voor toegang tot gebruik van de microfoon en 
webcam op jouw computer van tevoren te controleren en in te stellen. 

Ook belangrijk: Voor het volgen van de Live Training is het gebruik van een citrix-verbinding naar de
site van Whereby niet verstandig
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Jouw voorbereiding voor de Live Training 

Met deze handleiding kun je je als gebruiker voorbereiden op een geslaagde deelname aan een Live 

Training van Vakmedianet/Management Support met gebruikmaking van 'Whereby'. 

Whereby is een website waarop je je moet aanmelden als je gaat deelnemen aan een Live Training

van Management Support.

Een Live Training is anders dan een klassikale training. Je maakt deel uit van een virtuele klas. Met 
een trainer op afstand. De interactie verloopt daarom anders dan met direct contact.  
Zorg ervoor dat je voorbereid bent, en je op tijd aan bent gemeld.  

Vakmedianet
Markering
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Werken met Whereby 

Tijdens de Live Training met Whereby kun je 

• kijken en luisteren naar de trainer (of een andere deelnemer)

• zien wie er ook deelnemen aan jouw Live Training

• 'chatten' met de anderen

• in gesprek gaan met de anderen (microfoon aan)

• jezelf tonen aan de anderen (webcam aan)

• jouw beeldscherm delen met de anderen (scherm delen)

• meekijken naar het beeldscherm dat de trainer (of een andere deelnemer) met jou heeft
gedeeld. Dat is bedoeld voor presentatie.

te open (in Chrome) en de nodige gegevens in te 
voeren.  

Aanmelden bij Whereby doe je door de site

mogelijk krijg je een afbeelding in beeld dat de 
microfoon en/of de webcam niet toegankelijk 
zijn.  

Klik dan op de koppeling 
'Request permissions'. 

Bestanden delen is in deze Live Training niet mogelijk. Indien nodig zal de trainer voorafgaand aan de 
Live Training het benodigde materiaal toezenden.  

Aanmelden op Whereby 

Je ontvangt deze gebruikershandleiding als bijlage bij de uitnodiging voor deelname aan een Live Training van 
Vakmedianet / Management Support. In de uitnodiging vind je een koppeling (een 'url') naar de site die je tijdens de 
Live training gaat gebruiken.

Tip: Als je daar om privacy-redenen prijs op stelt kun je in Chrome een nieuw 'incognito'-venster 
gebruiken om de site te openen.  

gc
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Als het inschakelen van 'Cam' en 'Mic' niet direct 
lukt, kan je proberen dat in het venster van Chrome, 
via de instellingen voor deze site, alsnog te doen. 
(staat er tegelijkertijd ook een ander programma 
actief, dat jouw camera en microfoon gebruikt? Sluit 
dat programma dan eerst af) 

Als je de site toestaat je microfoon
en camera te gebruiken, zie je je videobeeld 
verschijnen, met in het venster de kleine icoontjes 
voor 'camera' en 'microfoon' ingeschakeld.  

Je kunt ze tijdens de Live Training zelf ieder 
gewenst moment uit of ook weer aan zetten. 

Overigens:  Om storingen zoveel mogelijk te vermijden wordt gevraagd om tijdens de Live Training 
het gebruik van de microfoon te beperken.  
Als standaard wordt gevraagd om de microfoon UIT te zetten. Dat kan met een eenvoudige muisklik in 

het venster van Whereby.



Tip: Maak tijdens de Live Training bij voorkeur 
gebruik van een headset/hoofdtelefoon, 
aangesloten op jouw computer, om minder last te 
hebben van geluiden uit de omgeving.  
Zo zal jouw luidspreker ook minder storend zijn voor 
anderen in jouw omgeving.  

Scherm delen/Chat: 

Instellingen van 
deelnemers (bijv. 'full screen') 
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Klik tenslotte op 'Join meeting'. 

Wanneer je deze stappen hebt gevolgd ben je 
aangemeld bij jouw Live Training en gereed
om deel te nemen met beeld, chat en geluid.   




