
Aan de slag met Signal 
 
Gratis downloaden  
U kunt de gratis Signal app downloaden in de App Store van iOS, of in de Play Store op 
Android. U vindt de apps hier: Open uw camera en richt op onderstaande code. Of zoek het 
op in de app store of Playstore. 

Voor Android:     Voor iOS: 

                             

 
Signal activeren 
Zodra u de app voor het eerst hebt geopend, krijgt 
u de vraag om toestemming te geven voor het 
delen van contacten, afbeeldingen, enzovoorts. 
Vervolgens voer uw mobiele telefoonnummer in.   

U ontvangt per SMS een code om de app te 
activeren. Mogelijk wordt deze code al 
automatisch ingevuld. Daarna vul u uw naam in 
die u in het profiel wilt gebruiken. De app is nu 
klaar voor gebruik. 

 

   

 

 

 

 



Berichten versturen, met bijlagen 

U komt hier in het scherm uit waar u al u 
chatgesprekken ziet. In het begin zie u dat het 
scherm nog helemaal leeg is, omdat u nog geen 
gesprekken hebt gevoerd. 
 
Als u een chat wilt beginnen, klikt u rechtsonder op 
het pennetje. U krijgt dan een lijst met al uw 
contacten te zien. Zodra u die aantikt kun u 
beginnen met chatten. In de contactenlijst zie u dat 
u ook een bericht aan uzelf kunt sturen.  

U kunt tekstberichten sturen, afbeeldingen, 
geluidsopnames, GIF-jes, bestanden en contacten 
delen. Een aantal van die opties vindt u onder het 
blauwe plusje in de chat of rechtsboven via 
Instellingen. Dat kan er bij een iPhone iets anders 
uitzien dan bij een Android telefoon.  

Ook kunt u bellen en videobellen via Signal. 
Groepsbellen, zoals met maximaal 4 mensen in 
WhatsApp, kan niet in Signal. 

 

 

 
Een groep aanmaken 
In Signal kunt u ook een groepschat starten. Als begeleider of ouder/verwant kunt u een 
groep aanmaken. Bijvoorbeeld met een medewerker/collega van Amerpoort of meerdere 
verwanten. 

Let op: Bij het aanmaken van een groep is het nodig om de telefoonnummers van de 
groepsleden te weten. U bent vanaf dat moment de beheerder van de groep. Het beheer 
kunt u niet overdragen. Iedereen is dus beheerder. Andere leden verwijderen kan niet. Open 
Signal. 

1. Tik op de menuknop. 
2. Tik op Nieuwe groep. 

3. Tik op Leden toevoegen  om contactpersonen te selecteren of om 
telefoonnummers in te voeren. 

4. Tik  om het selecteren van contactpersonen te voltooien. 
5. Optioneel: Tik op de naam van de groep om de naam van de groep te veranderen. 

6. Optioneel: Tik op de groepsafbeelding  om een afbeelding in te stellen welke alle 
groepsleden zullen zien. 

7. Tik op  om onmiddellijk een groep aan te maken met alle geselecteerde leden. 
Vanaf dat moment kunnen alle leden berichten aan de hele groep verzenden. 

8. Verzend een bericht in de groep. 

Iemand uitnodigen voor Signal 
Zodra u Signal op uw telefoon hebt, kunt u medewerkers van Amerpoort, andere verwanten 
of cliënten een uitnodiging versturen. De app laat bij openen direct een knop zien met: nodig 



uw vrienden uit. Dit kan door ze een uitnodiging via bijvoorbeeld SMS of WhatsApp te 
sturen. 

1. Open Signal. 
2. Tik op de menu knop. 
3. Tik op kennissen uitnodigen. 
4. U kan kiezen om te delen met behulp van een andere app of via een sms-

uitnodiging. 
5. Om te delen via een andere app, tik simpelweg op het pictogram van die app. Er zal 

een concept-bericht verschijnen met de uitnodigingskoppeling. 
6. Om te delen via sms, selecteer contactpersonen door op het selectievak in de 

rechter kolom te tikken, tik daarna op de verzendknop in de hoek rechtsonder. 

Hulp nodig? 

De meeste vragen kunt u vinden op de support website van Signal 

 –  https://support.signal.org/hc/nl -  

Kom u er echt niet uit, stuur dan een email naar vragenoversignal@amerpoort.nl 

 

Succes en veel plezier! 

 
 


