
Handleiding Zoom 

  
op jouw computer: 

via browser:  
  ●  Ga naar  www.zoom.us
           

  ●  Rechts bovenin vind je de blauwe button:             
'sign up, it's free'.


  ●  Maak een account aan met je e-           
mailadres.


  ●  Nu je kan inloggen zie je een scherm die            
vraagt of je berichten wilt ontvangen, dit 
hoef je niet te accepteren. 


  ●  Activeer nu via je eigen mail je account.
           

  ●  Het scherm waarin je anderen kan            
uitnodigen kun je overslaan  (Skip this next 
step). 

via app download: 

Een andere mogelijkheid is het programma te 
downloaden. Dit is niet verplicht maar wel 
handig. 


Wanneer je op zoom.us helemaal naar beneden 
scrollt zie je de optie downloads. 


Je hebt nu een account waarmee je de 
bijeenkomsten kan volgen. Je zal van ons (of 
iemand die de bijeenkomst organiseert) steeds 
een link krijgen waarmee je kan inloggen. 


Deze link zal via IMBY groepapp gedeeld 
worden.




Een account aanmaken op je smartphone: 

   
           

    

●  Ga naar de ‘playstore/appstore’ van je telefoon.


  ●  Voer in als zoekterm: zoom.
           

  ●  Installeer de app.
           

  ●  Je kunt kiezen voor: sign up, join a meeting of sign in.
           

  ●  Je kunt je inschrijven ('sign up' of 'sign in' als je al een            
account hebt).


  ○  Voer e-mailadres, voor en achternaam in.
                       

  ○  Bevestig de inschrijving via je e mail.
                       

  ○  Je kunt nu een wachtwoord instellen en daarna                        
inloggen.


  ○  Volg daarna de ‘normale’ stappen.
                       

            ●  Ook zonder inschrijving kun je meedoen met de meeting      

                        (‘join meeting’). 

• Kies ‘join’ om mee te doen aan een meeting.
    

• Voer de ‘Meeting ID’ in (die zal de organisatie doorsturen)     

• Als je erbij wilt horen maar niet in beeld wilt 
    

kun je kiezen om  video uit te schakelen


• Onderin de ‘bedieningsbalk’ kun je een aantal keuzes maken over      

      audio, video, het delen van documenten etc.




 ▪ Hoe kun je een IMBY bijeenkomst bijwonen?           

• Klik op de link die je gestuurd kreeg (via appgroep bv.).      

• Je computer vraagt of je  Zoom wilt openen via een aparte app.      

• Je computer download dan automatisch de app.      

• Wanneer je Zoom opent komt er een scherm tevoorschijn met daarin het beeld van      
jouw webcam .

• Klik op  Join with Video.     

• Je zit nu in ‘IMBY bijeenkomst’.     

• Er verschijnt nu een pop-up, klik op  Join with computer audio.     

●  Hoe kun je communiceren met de mensen in de meeting?

  ○  Je kunt via audio spreken. Dit kan alleen als dit toegestaan is in het gesprek                         

(zie hierboven). Zorg dat jouw audio dan aan is ( 'unmute' )

  ○  Midden onderin zie je de functie  Chat.  Daar kun je berichten schrijven.                        

  ○  Je kunt ‘je vinger opsteken’  (raise hand ), met een functie onderin je scherm.                         

Dan ziet de docent in zijn/haar scherm een handje en weet hij/zij dat je iets wil 
vragen.

  ○  Je kunt je vinger opsteken, zodat de organisatie dit ziet op camera.                         


