
Handleiding voor Zoom

Voor de online lezingen en tafels van het AG gebruiken we Zoom, een app voor 
videoconferenties. Zoom is beschikbaar voor PC, smartphone en tablet. 
Wie aan een online activiteit van het AG wil deelnemen, hoeft geen speciaal account te 
maken. De Zoom-app is wel noodzakelijk. 

Nodig
Behalve de Zoom app  zijn nodig: luidspeakers en een camera met microfoon (webcam). 
Smartphones en tablets hebben een webcam, net als de meeste laptops. Ook moderne 
pc-beeldschermen hebben vaak een ingebouwde webcam.
Wie geen microfoon of camera op zijn computer heeft, maar wel luidspeakers, kan de 
sessie eventueel wel volgen, maar niet actief deelnemen.
 

Losse webcams zijn eventueel te bestellen bij bijvoorbeeld de Mediamarkt De goedkoopste kosten enkele 
tientjes. https://www.mediamarkt.nl/nl/category/_webcams-482743.html. 
Hou er wel rekening mee dat de levertijd lop dit moment veel langer is dan normaal. De meeste camera’s 
op dit moment uitverkocht. 

Downloaden

Voor smartphone of tablet: 
Download de Zoom app op het apparaat dat u wilt gebruiken. Voor Iphone vindt u de app 
in de Apple-winkel, voor Android in de Play-store. Als u deze mail leest op het apparaat 
waarop u de app wilt installeren, kunt u de link hieronder gebruiken. Als het goed is, komt 
u meteen bij de app uit. Anders moet u in de zoekfunctie van de winkel even zoeken op 
Zoom.
Apple
Playstore

Voor PC
Ga naar de pagina https://zoom.us/support/download 
De download van de app begint dan
automatisch. Als dat niet gebeurt, klik
dan op het zinnetje ‘restart download’.

Na het downloaden moet de app
geïnstalleerd worden. Als het goed is,
doet de computer dat vanzelf en hoeft
u alleen te bevestigen dat u de app
echt wilt installeren. 
Daarna vindt u de app in het Startmenu van Windows. 

https://zoom.us/support/download
https://itunes.apple.com/us/app/id546505307
https://play.google.com/store/apps/details?id=us.zoom.videomeetings
https://www.mediamarkt.nl/nl/category/_webcams-482743.html


Meedoen aan een activiteit

Via de mail ontvangt u van ons een link naar de online activiteit. Ruim het begin van de 
lezing of tafel kunt u zich al aanmelden om zeker te weten dat alles goed functioneert. 

Open de e-mail met de link op het apparaat waar u de Zoom-app op heeft geïnstalleerd. 
Klik op de link. Zoom zelf zorgt er nu voor dat de app wordt geopend. 

Smartphone of tablet 

Hier wordt u mogelijk gevraagd of u de link met Zoom wilt openen of met de webbrowser 
van de smartphone. Kies voor Zoom. 
De app vraagt daarna om toestemming om de camera en de microfoon te gebruiken. Geef
daarvoor toestemming.
Ook wil de app nog weten hoe de audio afgespeeld moet worden. Als u een externe 
geluidsinstallatie gebruikt, kunt u daarvoor kiezen. Anders kiest u voor de audio van het 
apparaat zelf.

Op de PC

De computer opent vanuit de link een pagina van de website van Zoom. Bovenaan ziet u 
een zwart dialoogvenster. Klik daar op Open Zoom.



Vervolgens wordt de app op uw PC automatisch geopend. Als de host, degene die de 
bijeenkomst heeft geïnitieerd, er nog niet is, verschijnt het onderstaande dialoogvenster. 
Klik hier op de link op de audio te testen. Zoom test vervolgens de microfoon en de 
speakers door u iets in te laten spreken dat vervolgens terug wordt gespeeld. 

Het is ook mogelijk dat u meteen een scherm met een video van uzelf te zien krijgt. Zoom 
zal u vragen om de geluidsinstellingen te controleren. Klik daarbij op ja en volg de 
aanwijzingen. Het simpelste is om de geluidsinstellingen van de computer te accepteren.

Als alles werkt zoals het moet, bent u klaar voor de sessie.
Mochten er onverwachte problemen opduiken, neem dan even contact op met degene die 
in de e-mail met de link staat vermeld. 

Mocht u in plaats van bovenstaand scherm of een video van uzelf een zwart beeld krijgen, 
controleer dan de volgende zaken:

– Bij een ingebouwde webcam: is de camera misschien afgedekt? Veel camera’s hebben 
een klein schuifje ervoor.
– Bij een losse webcam: zit de USB-kabel er goed in?

Meer doen met Zoom?

Met bovenstaande aanwijzingen kunt u een sessie volgen. Maar uiteraard kunt u meer 
doen met Zoom, bijvoorbeeld praten met uw familie. Dan moet u wel een account 
aanmaken. Zoom heeft gratis accounts waarmee je onbeperkt met één persoon kunt 
praten en 40 minuten met een groep mensen. 
Met een betaald account kun je onbeperkt met een hele groep van maximaal honderd 
mensen praten. Bij zo’n groepsgesprek heeft maar één iemand een betaald account 
nodig.
In dit artikel van het blad Computertotaal vindt u meer uitleg wat erbij komt kijken om 
Zoom zelf te gebruiken: https://computertotaal.nl/artikelen/apps-software/how-to-zo-kun-je-
videobellen-met-zoom/ 

https://computertotaal.nl/artikelen/apps-software/how-to-zo-kun-je-videobellen-met-zoom/
https://computertotaal.nl/artikelen/apps-software/how-to-zo-kun-je-videobellen-met-zoom/

