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Handleiding gebruik zoom 

Wat is Zoom? 

Zoom is een videoconferentie software waarmee je o.a. online webinars kunt houden in 

de cloud. Je kunt communiceren zoals in real-life met alle gezichtsuitdrukkingen, 

etiketten en het presenteren van documenten. Duurzamer en sneller dan op locatie 

afspreken! 

 

Downloaden  

Volg onderstaande links om Zoom gratis te downloaden voor jouw apparaat: 

Zoom downloaden voor Windows 

Zoom downloaden voor Android 

Zoom downloaden voor iOS 

Zoom downloaden voor macOS 

 

Installeren 

Na het downloaden is het tijd om een account aan te maken. Let er op dat je je naam 

goed noteert, want deze wordt later gebruikt tijdens vergaderingen. Je moet je Zoom-

account eenmalig verifiëren door op de link in de bevestigingsmail te drukken. 

 

Hoe werkt het? 

1. Als deelnemer ben je uitgenodigd om deel te nemen aan een webinar. Volg de link 

die op deze website staat of die je per e-mail hebt ontvangen.  

2. Wanneer je op deze link klikt en op JOIN drukt, kom je op de volgende pagina en klik 

je op OPEN ZOOM OF CLICK HERE.  

3. Links onderaan kun je je camera/microfoon aan en uitschakelen. Via de pijltjes naast 

beide icoontjes kun je de instelling van je camera/microfoon wijzigen.  

4. Midden onderaan kun je zien wie er allemaal deelneemt door op PARTICIPATS te 

drukken en om de chatfunctie te openen.  Dit kan belangrijk zijn wanneer ik jou een 

vraag stel en er van je verwacht wordt om via chat te reageren. Daarnaast kun je 

emoticons versturen, maar ik raad je dit af om het verloop niet te storen.  

5. Rechts bovenaan kan je wisselen tussen klein en volledig scherm en zie je je eigen 

camera indien in gebruik.  

6. Indien er van je verwacht wordt om je camera en/of microfoon te gebruiken, kun je 

deze best op voorhand al eens testen door zelf bijvoorbeeld een vergadering aan te 

maken.  

7. Maak enkel gebruik van de chatfunctie indien dit van je verwacht wordt. Dit ook om 

het verloop zo weinig mogelijk te storen/belasten. 

8. Rechts onderaan kun je het webinar verlaten.  

 

 

https://rj.solutions/zoom/
https://zoom.us/download
https://play.google.com/store/apps/details?id=us.zoom.videomeetings
https://apps.apple.com/us/app/id546505307
https://zoom.us/download

