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1. ZOOM: account aanmaken & downloaden 
 
ZOOM is een online video conferencing platform waarmee via de computer, smartphone of 
tablet bijeenkomsten kunnen plaatsvinden. Het is ook mogelijk om via de telefoon in te 
bellen. Om gebruik te kunnen maken van ZOOM is een van de volgende configuraties 
nodig:  

- een smartphone (met front camera)  

- een tablet (met front camera) 

- een laptop/PC met camera, microfoon en speakers (of koptelefoon) 

Account  
Het is belangrijk om een ZOOM account aan te maken zodat je instellingen zoals je naam 
makkelijk kunt aanpassen en je ook eenvoudig uitgenodigd kan worden.  
Een account aanmaken kan via deze link: https://www.zoom.us/signup, let op dat je de 
gratis versie kunt gebruiken en geen betaalde versie nodig hebt.  
 
Downloaden  
Het downloaden van de ZOOM software zelf kan via de volgende links: 

• Voor de PC: https://zoom.us/download: Zoom Client for Meetings 

• Voor android tablets en smarphones (kan direct via de playstore): https://
play.google.com/store/apps/details?id=us.zoom.videomeetings&hl=nl 

• Voor Iphones en Ipads (kan direct via de Applestore): https://apps.apple.com/nl/
app/zoom-cloud-meetings/id546505307 

Het aanmaken van een account en downloaden van de software is ook via dit filmpje te 
bekijken. 

De startschermen van ZOOM zien er als volgt uit op de verschillende devices: 

PC 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Smartphone (Iphone/Android)  

  

  4



2. Een bijeenkomst bijwonen 
De host is degene die de bijeenkomst organiseert en beheert. Voor de lessen van ons is dat 
Paul Seelen. De host plant de bijeenkomsten en stuurt de leerlingen een uitnodiging via de 
mail. Er zijn vervolgens een aantal manieren waarop je de bijeenkomst kunt bijwonen: 

• Op de link klikken in de uitnodigingsmail: deze leidt je direct naar de bijeenkomst.  

• De meeting ID (bijvoorbeeld: 312-345-876) invoeren in het scherm Join a Meeting 

• De bijeenkomst opzoeken in de upcoming meetings (dit kan alleen bij 
bijeenkomsten waarvoor je bent uitgenodigd en je de uitnodiging hebt 
geaccepteerd). 

Via dit filmpje kun je zien hoe de verschillende opties werken. In onderstaande afbeelding 
is te zien waar je de meeting ID kunt invoeren als het niet lukt om direct via de link in de 
mail de bijeenkomst bij te wonen.  
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https://www.youtube.com/embed/hIkCmbvAHQQ?rel=0&autoplay=1&cc_load_policy=1


3. Video en audio instellingen 
Als je video of audio niet goed werkt, dan kun je de instellingen daarvan nakijken en 
aanpassen in de instellingen van het ZOOM programma (zie printscreen). Het is ook 
mogelijk dat de audio of video instellingen op de computer zelf aangepast moeten 
worden.  

  

Tijdens de bijeenkomst zal de host in principe de microfoon van de deelnemers uitzetten. 
Dit is belangrijk om vervelende achtergrondgeluiden te weren. Als er een rode balk door 
de microfoon staat (mute icoon linksonder) dan ben jij niet te horen (zie ook printscreen 
hieronder).  

Als het de bedoeling is om iets te zeggen, bijvoorbeeld omdat Paul een vraag aan je stelt, 
dan kan op verschillende manier de audio open gezet worden: 

• De host (Paul) zet je audio verbinding open 

• Je zet de microfoon zelf open via de mute knop links onderin (zie ook printscreen).  

• Je houdt de spatie ingedrukt zolang je praat.  

  

Je kunt via de video knop links onder ook je camera aan en uitzetten.  
We raden je aan om de microfoon standaard uit te houden (de host zal dit al bij aanvang 
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van de bijeenkomst al doen) en de video standaard aan te laten staan. Mocht de 
internetverbinding zo traag worden dat Paul niet meer goed te verstaan is, dan kan de 
camera eventueel even uitgezet worden zodat de beschikbare bandbreedte beschikbaar 
komt voor de audio.  
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4. Gebruikersnaam en andere persoonlijke instellingen 
aanpassen 

De gebruikersnaam en andere persoonlijke instellingen zijn aan te passen via je 
persoonlijke profiel. Hiervoor moet je wel een account hebben aangemaakt bij ZOOM. 

Inloggen in je account kan via: https://zoom.us/signin 

Je naam kun je alsvolgt aanpassen: In het menu staat rechts bij de verschillende opties 
‘Edit’ (zie ook printscreen). Deze kun je aanklikken waarna de velden te bewerken zijn. 
Op deze manier kun je je naam aanpassen (zie printscreen daaronder).  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https://zoom.us/signin


Als je een ZOOM meting start via een smartphone of tablet is het soms mogelijk dat ZOOM 
de naam van je smartphone of tablet heeft gepakt. Dit is op te lossen door de naam aan te 
passen in je online account via de browser en vervolgens weer in te loggen met dit 
account op je smartphone of tablet.    
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