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Handleiding WhatsApp in ALOHA 2 

Behorende bij versie 2.3 in Mind Express 51 

Let op: Er zijn geregeld updates binnen de software van WhatsApp. Hierdoor kan het voorkomen dat 

onderstaande handleiding niet voldoet. Wij doen onze uiterste best deze handleiding ‘up to date’ te 

houden. Mochten bepaalde functies niet werken, dan raden wij je aan contact op te nemen met de 

ontwikkelaar van de Mind Express software: info@jabbla.com. 

WhatsApp wordt binnen ALOHA 2 gebruikt om berichten, foto’s, smileys en GIF-bestanden te 
versturen naar contactpersonen. Er wordt gebruikt gemaakt van de web interface van WhatsApp. Om 
WhatsApp te kunnen gebruiken is het nodig dat de gebruiker een smartphone bezit. De smartphone 
dient in de nabijheid van het communicatiehulpmiddel te zijn, echter hoeft deze niet zichtbaar 
aanwezig te zijn.   
 

Stap 1: Smartphone en communicatiehulpmiddel geschikt maken voor 

gebruik van Whatsapp 

 
1. Download WhatsApp op de smartphone. Ga naar https://www.whatsapp.com/download 

 
2.  Maak een account aan voor de gebruiker. 

 
3. Open het ALOHA vocabulaire en ga via multimedia naar WhatsApp. Het volgende scherm 

verschijnt:  
 

 
 

 
4. Volg de aanwijzingen die naast de QR code staan. Ga naar de smartphone en open de 

‘instellingen’ van WhatsApp. Selecteer 'koppel een apparaat' bij het venster dat verschijnt. 

 
1 In eerdere versies van ALOHA 2 bestaat al de mogelijkheid om WhatsApp te gebruiken, echter met 

beperkingen. Wanneer het gebruik van WhatsApp wordt overwogen is het raadzaam over te stappen naar 
versie 2.3.  

https://www.whatsapp.com/download
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5.  Indien de smartphone vergrendeld is met een persoonlijk wachtwoord, dient de toegangscode 

ingevuld te worden om de smartphone te ontgrendelen.  
 

 
 

6. Log in op WhatsApp op je smartphone. Het volgende scherm verschijnt: 
 

 
 
 
7. Scan met de camera van je smartphone de QR code op het communicatiehulpmiddel.     

WhatsApp is nu gekoppeld en klaar voor gebruik. 
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Stap 2: WhatsApp binnen ALOHA 2 gebruiken 

 

Inhoud WhatsApp scherm:  

Wanneer je via ‘multimedia’ kiest voor ‘WhatsApp’ verschijnt het volgende scherm:  

 

WhatsApp in ALOHA 2: 1 = contact zoeken door te navigeren binnen ‘vorig contact’ en ‘volgend contact’; 2 

= binnen een bericht omhoog en omlaag scrollen; 3= het geselecteerde bericht uit laten spreken; 4= foto 

of GIF toevoegen; 5= smileys toevoegen; 6= filmpje of GIF afspelen; 7= nieuw contact zoeken; 8= bericht 

verzenden  

WhatsApp is volledig geïntegreerd binnen ALOHA.  De web interface van WhatsApp is zichtbaar in het 

middelste blok. De toetsen er omheen zijn functietoetsen om WhatsApp mee te bedienen. Hieronder 

worden de functietoetsen toegelicht: 

1 ‘vorig contact’ en ‘volgend contact’: Je navigeert tussen de verschillende contacten. 

2 ‘scroll omhoog’ en ‘scroll omlaag’: Je navigeert binnen de berichten van een contact. Een groene 

rand om het bericht markeert waar je bent. 

3 bericht uitspreken: Je laat het groen omkaderde bericht uitspreken. 

4 foto: Je voegt een foto of GIF-bestand toe; zie onderdeel ‘foto toevoegen of GIF) 

5 smiley: Je voegt een smiley toe (zie onderdeel ‘toevoegen van smileys). 

6 afspelen: Je laat een ontvangen of verstuurd filmpje of GIF-bestand afspelen (zie onderdeel ‘filmpjes 

en GIF-bestanden afspelen’). 

7 nieuw contact: Je zoekt binnen je bestaande contacten op alfabet naar een contact waar je al langer 

geen contact mee hebt gehad.  

8 bericht verzenden: Je verstuurt een bericht naar je contact. Bij het samenstellen van je bericht kun je 

gebruik maken van het symboolvocabulaire, de letterkaart, de smileys, de foto’s en/of de GIF-

bestanden. 
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Bericht maken en verzenden:  

Je kiest het gewenste contact via de functietoetsen ‘vorig contact’ en ‘volgend contact’. De 

geselecteerde contactpersoon heeft een lichtgroene achtergrond. Je stelt de boodschap samen door 

gebruik te maken van het symboolvocabulaire en/of de letterkaart binnen ALOHA. De boodschap 

verschijnt in de zinsbalk. De boodschap wordt verzonden door de functietoets ‘verzenden’ te 

selecteren. Het bericht wordt meteen toegevoegd binnen WhatsApp. 

 

 

Toevoegen foto of GIF:  

Via de functietoets ‘foto’ kan een foto uit de fotoboeken of een GIF-bestand worden geselecteerd. 
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Wanneer de functietoets ‘foto’ is geselecteerd, verschijnt het volgende scherm:  

 

 

Wanneer vervolgens een fotoboek of de map ‘camera foto’s’ wordt geselecteerd, verschijnt het 

volgende scherm (N.B. dit voorbeeld is leeg): 

 

 

Er kan genavigeerd worden door de foto’s met behulp van de functietoetsen ‘vorige foto’ en ‘volgende 

foto’. De geselecteerde afbeelding wordt verzonden door de functietoets ‘afbeelding verzenden’ te 

selecteren. De hoofdpagina van WhatsApp binnen ALOHA wordt vervolgens getoond. De verzonden 

afbeelding is zichtbaar. 
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Toevoegen GIF-bestand:  

Het is ook mogelijk om een GIF-bestand te selecteren door de map ‘GIF bestand’ te openen: 

 

 

Het volgende scherm verschijnt: 

 

 

Om een GIF-bestand te selecteren wordt gebruik gemaakt van de functietoetsen met de verticale 

pijlen waarmee per vijf rijen óf per rij omhoog en omlaag kan worden genavigeerd. Met de horizontale 

pijlen kan van links naar rechts worden genavigeerd. Het geselecteerde GIF-bestand heeft een groen 

kader. Met behulp van de functietoets ‘verzenden’ wordt het GIF bestand geselecteerd en verzonden.  

De hoofdpagina van WhatsApp in ALOHA wordt hierna zichtbaar.  
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Toevoegen smileys: 

Via de functietoets ‘smileys’ kan een smiley worden geselecteerd. Het volgende scherm verschijnt:  

 

Om een smiley te selecteren wordt gebruik gemaakt van de functietoetsen met de verticale en 

horizontale pijlen waarmee per rij/kolom kan worden versprongen, óf per vijf rijen/kolommen. De 

geselecteerde smiley heeft een groen kader. Door de functietoets ‘verzenden’ te selecteren, wordt de 

smiley verzonden. 

 

Berichten voorlezen: 

De verstuurde en ontvangen berichten kunnen hardop worden voorgelezen. Binnen de berichten kan 

gebruik worden gemaakt van de functietoetsen ‘scroll omhoog’ en ‘scroll omlaag’. Het geselecteerde 

bericht heeft een groen kader. Door de functietoets ‘bericht uitspreken’ te selecteren, wordt het bericht 

hardop uitgesproken. 
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Filmpjes en GIF-bestanden afspelen: 

Het is mogelijk om een filmpje of GIF-bestand te selecteren in de berichtenreeks en vervolgens af te 

spelen. Wanneer een filmpje of GIF-bestand groen omkaderd is, kan het met de functietoets ‘afspelen’ 

worden geactiveerd. 

 

 

Wanneer de functietoets ‘afspelen’ is geselecteerd verschijnt het volgende scherm: 

 

Door gebruik te maken van de functietoetsen ‘vorige media’ en ‘volgende media’ kan binnen de 

verzonden media van het betreffende contact gezocht worden naar filmpjes, foto’s of GIF-bestanden. 

Door de functietoets ‘vorige bladzijde’ te selecteren, keer je terug naar de hoofdpagina van WhatsApp 

binnen ALOHA. 

 

 


