
Handleiding Zoom 
 
Wat is Zoom? 

Zoom is een online platform waarmee virtuele bijeenkomsten gehouden worden. Voorafgaand aan 
de bijeenkomst ontvangt u van ons een link die u toegang geeft tot de bijeenkomst. De link staat in 
de flyer. 
 
Hoe werkt het? 
 
1. Download en installeer de Zoom Cloud Meetings app/programma 

Ter voorbereiding van de bijeenkomst installeert u (gratis) de software. Installeer dit op het apparaat 
(computer, tablet, telefoon) dat u wilt gebruiken. Hierbij is het van belang dat er goed werkende 
internet verbinding is en dat het apparaat beschikt over een ingebouwde microfoon en evt. ook een 
camera. U kunt zelf kiezen of u uw camera aan of uit wilt zetten. 
 
Afhankelijk van uw apparaat gaat de installatie als volgt: 
Windows of Linux Computer: 
Ga naar de download pagina van Zoom: https://zoom.us/download 
 
1. Download Zoom Client for Meetings (dat is de bovenste in een rij van mogelijke 
downloads) 
2. Installeer het op de computer. 
- Android telefoon of tablet: voor uw Android telefoon of tablet gaat u naar de Google Play Store, 
zoek hier naar ‘zoom cloud meetings’ app en installeer deze. 
- iOS, iPhone of iPad: ga naar de App Store en zoek naar de app ‘zoom cloud meetings’. Download en 
installeer deze. 
 
2. Pak de link voor de uitnodiging erbij en klik hierop, of kopieer deze in de browser.  
 
3. Wanneer u de uitnodigingsmail geopend hebt; 

Klik op de link… óf 

Open de Zoom app/programma op uw apparaat en 
 
1. Klik op ‘Join a Meeting’ 
2. Toets het Meeting-ID oftewel de Zoom ID code in (zonder spaties) en het ‘password’. 
3. Klik op ‘Join’ 
U bent nu een deelnemer aan de bijeenkomst! Ongeveer 10 minuten voor de start van de 
bijeenkomst, zal het scherm ‘open staan’.  
 
Beeld 

Rechts bovenaan kunt u kiezen om alleen de spreker/presentatie in beeld te hebben (Speakerview) 
of om alle deelnemers te zien via kleine schermpjes (Gallery). 
 
Hoe stelt u een vraag tijdens de bijeenkomst?  

Wilt u communiceren met tekst klik op ‘Chat’ (midden onderaan) en type uw bericht; tekst 
verzenden met de Enter Toets. 
 

We hopen op een nuttige bijeenkomst! 

https://zoom.us/download

