
Reader voor het gebruik van ZOOM 

Als deelnemer heb je geen account op ZOOM nodig; jij hoeft alleen maar op een link te klikken die je 

wordt toegestuurd. 

 

1. Wanneer je op de link klikt krijg je dit scherm. Klik op ‘Zoom Meetings openen’. 

 

2. Dan komt de verbinding tot stand met je webcam/camera en je microfoon. 

Deze afbeelding is een voorbeeld als je via je laptop mee doet. Je klikt op ‘Join with computer 

audio’.  

Mijn geconcentreerde blik is van het beeld wat de webcam/camera geeft. Je dient dit te 

vergroten (bovenin de balk, welke niet zichtbaar is op deze afbeelding). Dan zie je het scherm 

wat zich zal vullen met alle deelnemers. 



 

3. Beweeg met je muis over het scherm en je ziet onderin een zwarte balk verschijnen waarin je 

dingen kunt aanpassen. 

Helemaal links zie je een picto van een microfoon met een pijltje ernaast. 

Klik op de microfoon om deze aan en uit te zetten. Klik op het pijltje om eventueel iets aan te 

passen wat met je microfoon te maken heeft (al is dat waarschijnlijk niet nodig) 

 

4. Meteen ernaast zie je een picto van een camera met pijltje ernaast. Je kunt op de camera 

klikken als je de webcam wilt uitschakelen. 

 

5. In het midden van de zwarte balk onderin klik je op de tekstballon om de chat tevoorschijn te 

halen. De rest is nu niet relevant. 

Een paar tips als je online aan een workshop deelneemt: 

- Wanneer je lekker aan het tekenen bent en geen vragen hebt, kun je jouw microfoon uit 

zetten (ik als beheerder kan dit ook), zodat je in alle rust kunt tekenen. 

- Het kan fijn zijn om oortjes aan te sluiten op je laptop/tablet/mobiel. Zo sluit jij jezelf af voor 

omgevingsgeluiden, maar het is ook prettig voor de andere deelnemers want zo horen zij de 

geluiden uit jouw omgeving niet. 

- Je kunt de chat gebruiken om een vraag te stellen; ik kijk hier regelmatig in. Maar natuurlijk 

kun je ook jouw microfoon inschakelen en je vraag stellen. Kijk wat je op dat moment het 

beste lijkt. 

- Je hebt zelf de keuze of je zichtbaar in beeld wilt of zonder zelf zichtbaar te zijn. Mijn 

voorkeur gaat er natuurlijk naar uit dat ik je kan zien. Zorg in ieder geval dat je voornaam 

zichtbaar is zodat ik je aan kan spreken bij eventuele uitleg. 

 

 

 

 

 



 

 


