
 

Handleiding Zoom 

Om een activiteit mee te volgen via Zoom, heb je 2 opties: 

1. Volg via je webbrowser (bv. Google Chrome). Je hoeft niets te installeren. 

2. Installeer Zoom op je computer en volg via het programma. 

 

Optie 1: Volg via je webbrowser 
1. Klik op de link in de mail.  

2. Krijg je de vraag ‘Open Zoom desktop client’? Klik dan op ‘Cancel’.  

3. Negeer de knop ‘Launch Meeting’ en klik onderaan op ‘Join From Your Browser’. Je kan nu 

deelnemen aan de Zoom-meeting. 

 

Vul desgevraagd de ID-code en het wachtwoord in die vermeld worden in de e-mail met de link naar 

de activiteit. 

Optie 2: Installeer Zoom  
(Wil je Zoom installeren op je tablet/smartphone, ga dan naar de laatste pagina) 

1. Open je webbrowser, geef in de adresbalk volgende link in: https://zoom.us/download 

 

2. Kies het bestand ‘Zoom Cliënt For Meetings’, klik op download.  

https://zoom.us/download


 

 

3. Onderaan links zie je de vooruitgang van het downloaden. Na het downloaden klik op 

openen. 

 

 

4. Zoom is geïnstalleerd op je computer en klaar om te gebruiken.  

5. Een activiteit openen met Zoom: klik op de link in de mail die je gekregen hebt. Het 

programma ‘Zoom’ zal automatisch openen. Indien je onderstaand scherm ziet, kies ‘Zoom 

openen’.  

 

6. Ben je te vroeg voor de activiteit? Dan krijg je onderstaand scherm te zien. Even wachten is 

de boodschap.  



 

 

 

7. Als de activiteit start, kan je je naam invullen.  

 

8. Test het geluid van je computer. Klik op het scherm hieronder op ‘Test Speaker and 

Microphone’ en volg de instructies.  

 

Luidspreker testen: hoor je een ringtoon?     Zeg een woord. Krijg je het woord terug te horen? 

Yes/No        Yes/No 

   

9. Klik na de test op ‘Join with Computer Audio’.  

10. Klaar!  

 



 

Enkele symbolen in Zoom uitgelegd 

 

 

Je microfoon en/of camera aan- of uitzetten 

 

Het chatvenster openen 

 

Zoom op tablet/GSM 
1. Open Google Play / App Store  
2. Geef in het zoekvenster ‘Zoom’ in. 

 

3. Klik op ‘Installeren’. Zoom is nu geïnstalleerd op je tablet/smartphone en klaar om te 

gebruiken.  

4. Een activiteit openen met Zoom: klik op de link in de mail die je gekregen hebt. De app 

‘Zoom’ zal automatisch openen. Zie je onderstaand scherm, kies dan voor ‘Openen met 

Zoom’. 

 

5. Geef je naam in als dit gevraagd wordt en klik op ok. 

6. Onderstaande vraag krijg je voor audio, video en bestanden. Kies telkens ‘toestaan’. 

 

7. Klaar! 

 

 


