
Deelnemen aan een meeting 

Om aan een Zoom meeting deel te nemen hebt je in ieder geval een laptop of pc met microfoon en 
koptelefoon of een mobiele telefoon met internetverbinding nodig. 

Het is best om oortjes of een koptelefoon te gebruiken als je aan een online meeting deelneemt, 
zeker als het bijeenkomsten zijn waar de deelnemers ook zelf aan het woord komen. Zonder oortjes 
kan er storing optreden van achtergrondgeluiden of de teruggalm van je eigen stem via je pc. 

Het werkt het prettigste op een laptop/pc omdat je dan een groter scherm hebt. 

Tip: voor een optimale verbinding kan je best verbinden via een internetkabel of dicht bij de modem 
via wifi. Het internetverbruik van huisgenoten kan impact hebben op de kwaliteit van jouw 
verbinding. Sluit ook best alle andere programma's af. 

In principe is het niet nodig om Zoom vooraf te downloaden, maar je kunt dit wel doen (op desktop 
via zoom.us en op de telefoon via de appstore). Je maakt dan een gratis account aan met een e-
mailadres of telefoonnummer en een eigen wachtwoord. 

Als je je aangemeld hebt voor een online sessie ontvang je vooraf een mail met een link specifiek 
voor die meeting. Je meldt je best een kwartiertje voordien aan om te zien of alles werkt. 

Nadat je op de link hebt geklikt, zie je 1 of 2 venstertjes. Als je Zoom hebt geïnstalleerd, staat de 
Zoom-app die je nodig hebt al op je computer. Klik dan gewoon op Open Zoom.  

 

Als je Zoom nog niet hebt gebruikt, moet je een bestandje downloaden. Die link vind je in dit 
venstertje rechtsonder:  

 

Klik op de link “download & run Zoom”. Het bestand Zoom.exe (Windows) of Zoom.pkg (Mac) wordt 
gedownloaded. Klik op het bestand en het programma installeert zichzelf. 

 

Heb je een probleem met de installatie? Je kan ook Zoomen zonder de Zoom-app (met wat 
beperktere mogelijkheden). Nadat je op de link “download & run Zoom” hebt geklikt, verschijnt de 
link “Start from your browser”. Klik daarop, maar enkel als de installatie niet zou lukken. 



Als je te vroeg inlogt (voor het begin van de vergadering), dan zie je volgend venstertje:  

 

Je kunt ook op een wachtscherm terechtkomen, dat is een virtuele wachtkamer totdat de 
organisator de sessie start. Op dat scherm kun je ook al even het geluid testen via de link “Test 
Computer Audio”. 

 

Zodra je in de meeting binnenkomt, zie je jezelf (als de camera aanstaat) en nog een venstertje om 
toestemming te geven om het geluid van je computer te gebruiken. Klik op de blauwe knop “Join 
with computer audio”:  

 

 



Rechtsboven kun je kiezen tussen Gallery View (dan zie je alle schermen van de deelnemers) of 
Speaker View (dan zie je het scherm van de persoon die spreekt). Je kunt daar ook kiezen om het 
scherm te maximaliseren. Bij de iPad staat deze keuze linksboven en zie je maximum 9 deelnemers in 
Gallery View. 

Onderaan in beeld zie je een zwarte menubalk (die wordt zichtbaar als je met de cursor naar die 
plaats beweegt). Links onderaan staan 2 knoppen waarmee je jouw microfoon en jouw camera kunt 
aan- en uitzetten. Als het icoontje rood doorstreept is, dan is het geluid of de camera uitgeschakeld. 
Klik gewoon op de knop om ze aan te zetten.  
Op een iPad staan de icoontjes voor de camera en de microfoon rechts bovenaan. 

 

Als de spreker aan het woord is, kan je het best op de Mute-knop klikken zodat enkel het geluid van 
de spreker hoorbaar is. 

Bij sommige meetings, zeker als er veel deelnemers zijn, worden de microfoons gecontroleerd door 
de organisator. Wacht in dat geval tot je de melding krijgt dat je je micro kunt aanzetten, bvb om een 
vraag te stellen. 

Als je micro en video aanstaan, en er is toch nog een probleem met het beeld of het geluid, klik dan 
op het pijltje rechts naast het micro of video icoontje, daar kun je zien of de juiste apparaten 
(webcam en microfoon) geselecteerd staan. 

Het algemeen volume kun je regelen via de volume-instellingen van je computer. 

Om vragen te stellen via chat, kun je onderaan in de zwarte menubalk de knop Chat aanklikken, dan 
wordt het chatvenster zichtbaar rechts op het scherm. 

Als je venster gemaximaliseerd is, kan het chatvenster in het midden van het scherm komen te staan. 
Je kunt het dan gewoon van plaats verslepen. 

Filmpjes 

 Zoom gebruiken als deelnemer 
https://youtu.be/2R0NSnchQM0 

 Zoom openen 
https://www.youtube.com/watch?v=vFRrpeIebgM 

 Zoom meeting 
https://www.youtube.com/watch?v=1CcsOAmLtd8 

Alle gegevens over onze online en andere activiteiten vind je terug op onze website: 

www.ditmoment.be 

Bekijk ook de Facebookpagina van Dit Moment: 

www.facebook.com/ditmoment 


