
Handleiding installatie en gebruik 

Zoom Je kunt Zoom op drie manieren gebruiken:

- Computer (aanbevolen)
- Telefoon of tablet (is over het algemeen minder stabiel en comfortabel, maar

kan als alternatief)
- In je browser

Handleiding voor gebruik van Zoom met computer

- Download van tevoren Zoom op je PC/laptop: https://zoom.us/download
- Check je internetverbinding, accu, beeld en audio voordat het begint.
- Bij de eerste keer wordt er om je naam gevraagd, vul deze in en klik op ok.
- Klik op: "Join with video".
- Klik op: "Join with computer audio".
- Als je te vroeg bent zie je de melding “waiting for the host to start this meeting” en moet je 

dus nog even wachten

- Klik op ‘Gallery view’ zodat je ook de andere deelnemers ziet.
- Linksonderin het scherm vind je de knoppen met een microfoontje en een webcam. Met

deze knoppen kun je de webcam en je microfoon aan- en uitzetten. Je microfoon staat
vanaf 20:00 uur standaard uit (dit doen wij), om te zorgen dat we tijdens de meeting niet
teveel achtergrondgeluid hebben.

Hoe praat je mee? 

- Er is ruimte om tussendoor vragen te stellen.
- Vragen stel je in de chat - onderaan in de werkbalk zie je een chat-wolkje. Ook moet je je

hand opsteken door op "raise hand" te klikken.
- Zodra je je vraag kunt stellen zal de voorzitter jou de beurt geven en je microfoon

aanzetten.

Handleiding gebruik Zoom voor telefoon of tablet 

- Download van tevoren Zoom op je telefoon vanuit app- of Play-store.
- Check je internetverbinding, accu, beeld en audio voordat het begint.
- Bij de eerste keer wordt er om je naam gevraagd, vul deze in en klik op ok.
- Klik op: "Join with video".
- Klik op: "Join with telephone audio".
- Als je te vroeg bent zie je de melding “waiting for the host to start this meeting” en moet je 

dus nog even wachten.

Tijdens de meeting

Om mee te praten type je je vraag in het chat-scherm en vervolgens klik je op "raise hand".

- Klik op de link uit de bevestigingsmail.
- Indien je een popup krijgt om Zoom te installeren, kies dan voor annuleren. Klik onderin het

scherm op: "join from your browser".
- Check of deze manier bij jou werkt!

Handleiding gebruik Zoom in je browser (Zoom raadt aan om Chrome te gebruiken)

https://zoom.us/download



