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INLEIDING 

Door de maatregelen die de overheid landelijk heeft genomen om de verdere verspreiding van het 

Corona virus tegen te gaan, zullen vergaderingen tijdelijk digitaal plaatsvinden, Voor de digitale 

vergaderingen maken we gebruik van de applicatie Zoom Cloud Meetings.  

Zoom Cloud Meetings 

Zoom Cloud Meetings biedt goede functionaliteiten om digitaal met elkaar te vergaderen. Zoals: 

spreektijd kan worden aangevraagd via de chatfunctie, stemmen kan gebeuren met digitaal 

handopsteken, en met veel deelnemers werkt de software stabiel.  

Deze handleiding behandeld in kort de belangrijkste functies van Zoom. 
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DEELNEMEN AAN EEN DIGITALE VERGADERING VIA ZOOM 

Heb je een uitnodiging ontvangen om deel te nemen aan een digitale vergadering met Zoom? Dit is 

hoe je toegang krijgt tot de digitale vergaderruimte:  

1. Zorg dat je ruim van tevoren de Zoom applicatie op je laptop of tablet hebt geïnstalleerd.

2. Zorg dat de microfoon en de webcam van de laptop of tablet werkt, en zorg voor een goede

internetverbinding.

3. Via email ontvang je verdere informatie die nodig is

om deel te nemen aan de vergadering.

• Deelnemen kan door:

▪ Zoom starten en te kiezen voor “Join a

Meeting”

▪ Voer hierna de z.g. Meeting ID in

▪ Geef je naam op in het tweede veld

▪ Klik op “Join”

▪ Voer hierna het Password in dat je via

email hebt ontvangen.

4. Indien gevraagd: zet zowel video als audio aan (‘Join

with computer video/audio’). Let op:

je moet dit eerst accorderen, voordat je daadwerkelijk in de digitale vergaderzaal zit; je ziet

jezelf dan al wel in beeld, maar je bent dan nog niet ‘ingecheckt’.

Dit kan gebeuren na inloggen: 

• Optie 1: De host heeft de digitale vergaderruimte nog niet geopend. Je krijgt het bericht

‘Please wait fort he host to start this meeting’. Zodra dit gebeurt wordt je toegelaten tot de

wachtruimte of tot de vergadering.

• Optie 2a: De host heeft de vergaderruimte geopend en je komt direct in een wachtruimte

terecht ( ‘Please wait, the meeting host will soon let you in’). De host heeft een melding

ontvangen dat je in de wachtruimte staat en zal je toelaten wanneer de vergadering begint.

Geef zo nodig nog toestemming voor gebruik van microfoon en camera. Open daarna direct

het chatvenster en het deelnemersvenster.

• Optie 2b: De host heeft de vergaderruimte geopend en je komt direct binnen (zonder

wachtruimte). Geef zo nodig nog toestemming voor gebruik van microfoon en camera.

Open direct het chatvensters en het deelnemersvenster.
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OPEN HET DEELNEMERSVENSTER  

Welke deelnemers zijn aanwezig in de digitale vergaderruimte?  

• Beweeg de muis over het scherm, zodat de werkbalk onderin het venster

zichtbaar wordt.

• Klik in de werkbalk op de knop ‘Participants’ (twee poppetjes).

• Boven het chatvensters opent de lijst met deelnemers.

• Voor iedereen is zichtbaar of de microfoon en camera van alle deelnemers staan gedempt

(‘Mute’).

MICROFOON AAN EN UIT ZETTEN 

Demp de microfoon wanneer je niet aan het woord bent. Krijg je het woord van de 

voorzitter? Zorg dan dat je microfoon aan staat (dit kan ook door de ‘host’ worden 

gedaan):  

• Beweeg de muis over het scherm, zodat de werkbalk onderin het venster zichtbaar wordt.

• Klik in de werkbalk op de knop ‘Unmute’ (microfoon met streep erdoor) om de microfoon aan

te zetten.

• Klik op dezelfde knop ‘Mute’ (microfoon) om de microfoon weer uit te zetten.

HET WOORD VOEREN: Raise Hand functie  

Wil je het woord voeren over het onderwerp dat aan bod is?  

• Zorg dat het deelnemersoverzicht

(‘Participants’) open staat.

• Onderaan de lijst met deelnemers vind je de

knop ‘Raise hand’ (steek mijn hand op).

• Er wordt dan een blauw handje zichtbaar naast

je naam in het deelnemersvenster.
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PRESENTEREN M.B.V. POWERPOINT  

Wil je bij (de introductie van) een vergaderpunt gebruik maken van een PowerPoint 

presentatie? Dat doe je zo:  

• Zorg dat je de PowerPointpresentatie open hebt staan op de laptop/tablet waarop je Zoom

gebruikt.

• Wacht tot de voorzitter je het woord geeft.

• Klik op ‘Share screen’ (groen vakje met pijl omhoog) in de werkbalk; beweeg je muis over het

scherm als je de werkbalk niet ziet.

• Je ziet nu alle vensters die je op je laptop/tablet open hebt staan op dit moment. Zoek het

venster met daarin de PowerPoint presentatie die je wilt gebruiken en klik deze aan.

• Zit er geluid bij je presentatie? Vink dan ook ‘Share computer sound’ aan.

• Klik op ‘Share’.

• Alle deelnemers zien nu jouw Powerpointscherm.

• Klik in je eigen Powerpointscherm op het icoontje voor ‘Diavoorstelling’ (presentatiescherm

rechts onderin, naast zoomfunctie van PowerPoint), om de presentatie voor iedereen full-

screen te maken, zoals je dat ook in de normale vergaderzaal zou doen.

Klaar met presenteren? Klik op ‘Stop share’ (rood balkje) bovenin het Zoom scherm. 

De functie ‘Share Screen’ kent vele mogelijkheden. Zo is het ook mogelijk om de PowerPoint die je laat 

zien te annoteren (om bijvoorbeeld dingen aan te kunnen wijzen door te omcirkelen), of om een 

whiteboard op te starten. Wil je deze functies gebruiken? Test dit uitvoerig en overleg het gebruik met 

de voorzitter/secretaris van de vergadering.  
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