Handleiding Zoom
Hoe neem ik deel aan een online sessie via Zoom?
Zoom is een handige app om videogesprekken te voeren, maar ook om te vergaderen of
deel te nemen aan een online lezing of lesmoment. De app laat toe om één op één
gesprekken te voeren of met een groep tot wel 100 mensen aan de slag te gaan.
Om gebruik te maken van Zoom heb je een computer of mobiel toestel met
internetverbinding nodig. Je downloadt eenmalig en kosteloos de software. Als je wordt
uitgenodigd voor een gesprek, hoef je geen account aan te maken. Wie zelf een gesprek
organiseert, wordt wel gevraagd om zich te registreren.
Als je deelneemt aan een interactieve sessie, heb je een toestel nodig met toegang tot
audio en een camera, zodat je gesprekspartners je kunnen horen en zien. Het gebruik
van ‘oortjes’ of een koptelefoon met speaker is aangeraden.
Deelnemen aan een Zoom sessie
Deelnemen aan een Zoom sessie vereist geen specifieke technische kennis. De stappen
voor het aanmelden wijzen zichzelf grotendeels uit. Voor wie nog geen of weinig ervaring
heeft met Zoom lijsten we hieronder enkele nuttige tips en weetjes op:
-

Uiterlijk één dag voor de aanvang van een online sessie ontvang je van ons een
herinnering via e-mail. We vatten daarin de praktische informatie samen en
bezorgen je een link, een meeting-ID en wachtwoord om toegang te krijgen tot de
online lesruimte.

-

Maak de verkregen toegangsgegevens in geen geval openbaar en deel ze niet met
anderen. Op die manier vermijden we dat er ongewenste personen toegang
krijgen tot onze vergaderruimte en houden we samen Zoom veilig.

-

Open op het afgesproken tijdstip de link die je van ons gekregen hebt. Als het de
eerste keer is dat je Zoom gebruikt, start er automatisch een download. Het
programma vraagt je vervolgens toestemming om de app te openen en om
toegang te krijgen tot je camera en microfoon. Sta dit telkens toe. Maak gebruik
van de persoonlijke toegangsgegevens die je van ons gekregen hebt wanneer
Zoom hierom vraagt.

-

Bij de start van de sessie overlopen we samen de belangrijkste functionaliteiten
van het programma. Het is wel belangrijk om eerst zelf na te gaan of de toegang
tot jouw camera en geluid geactiveerd zijn. Navigeer met je cursor linksonderaan
in het scherm naar het video- (camera) en audio (microfoon) icoon. De functies
zijn niet actief wanneer er een rode streep doorheen loopt. Je activeert ze door
erop te klikken.

Meer weten?
-

Onze collega’s van Vormingplus Vlaamse Ardennen-Dender maakten een handig
stappenplan met afbeeldingen ter illustratie.
Heb je een prangende vraag over het gebruik van deze app? Neem contact op
met onze communicatie- en ICT-medewerkster Liesbeth via
liesbeth.deridder@vormingplus.be.

