
 

 

 

Zoom handleiding 
Zelfregietool.nl  

Je wilt zoom gebruiken om te beeldbellen 
maar je weet niet waar je moet beginnen? 

Volg onderstaande stappen om te kunnen zoomen!   
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1. Je wilt Zoom installeren op je device:  

Optie 1: Zoom installeren via de link in de uitnodigingsmail: 
1. Open de link in de uitnodigingsmail 
2. Je wordt begeleid naar de website van Zoom 
3. Sta toe om Zoom te installeren 
4. Volg de installatiestappen 

 
Optie 2: Zoom zelf installeren via website, App Store of Google Play Store 
Afhankelijk van je apparaat gaat de installatie als volgt: 
 
Windows of Linux Computer: 

1. Ga naar de download pagina van Zoom: zoom.us/download 
2. Download Zoom Client for Meetings (dat is de bovenste in een rij van mogelijke 

downloads) 
3. Installeer het op je computer. 

 
Android telefoon of tablet: 

Voor je Android telefoon of tablet ga je naar de Google Play Store, zoek hier naar 
Zoom Cloud Meetings applicatie en installeer deze. 

 
iOS (MacBook), iPhone of iPad: 

Ga naar de App Store en zoek naar de app Zoom Cloud Meetings. Download en 
installeer deze app.  

 
 

2. Hoe start je de meeting als “deelnemer”? 

Je hebt per mail een uitnodiging ontvangen om deel te nemen aan een zoom overleg. 
Deze ziet er ongeveer als volgt uit: ‘Please join Zoom meeting’ of ‘Naam’ is inviting you to 
a scheduled Zoom meeting’. 
 
Wanneer je de uitnodigingsmail geopend hebt, klik op de link. 

1. Melding zoom.us openen verschijnt 
2. Klik ‘op zoom.us openen’ of op ‘Toestaan’ 
3. Klik op launch meeting, omdat je de applicatie Zoom hebt gedownload zal hij 

openen via de applicatie.  
4. Nu zie je “ please wait, the host will let you in soon. Diegene die jou heeft 

uitgenodigd gaat jou binnen laten, je moet gewoon even wachten.  
5. Als je binnen bent gelaten, krijg je de melding “connect” 
6. Klik op “join audio by computer” en als je een pop-up krijgt van zoom dat je het 

moet toestaan, klik op “toestaan”.  
7. Links onderin kun je op het icoontje “start video” klikken, dan ben je in beeld.  

Met het icoontje van het microfoontje zet je jouw geluid aan/uit. 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

3 
Dtna 21-01-2021 

3. Hoe maak je zelf een Zoom uitnodiging. 

Ga naar de Zoom applicatie op je device. 
1. Klik op “schedule”  
2. Verander de “topic” in de naam van het overleg  
3. Verander de tijd en dag naar de tijd en dag van het overleg.  

- plan een extra half uur van tevoren voor inloggen en een extra half uur voor 
uitloop. 

- Vermeld in de uitnodiging wel de juiste tijdstippen en dat je bijvoorbeeld 5 
minuten van tevoren in kunt loggen.  

- Heb je een gratis zoom account, dan kun je maar 40 minuten beeldbellen. 
4. Laat het meeting ID op “generate automatically” staan  
5. Met de code hoef je geen rekening te houden want de mensen die een link 

ontvangen om deel te nemen aan jouw overleg, hoeven geen wachtwoord in te 
voeren!  

6. Je kunt aangeven of jij de “Host” de video aan of uit wilt hebben als je de meeting 
start. Dit kun je ook doen voor de “participants” (deelnemers).  

7. Klik erna op “other calenders” en dan op “Save”.  
8. Je moet dan onderstaand bericht in beeld krijgen. Dit kopieer je en zet je in de 

mail naar de deelnemers van het zoom overleg. Ze kunnen via de Link deelnemen 
aan jouw overleg. 

 
Daisy Tuinstra is inviting you to a scheduled Zoom meeting. 
 
Topic: Daisy Tuinstra's Zoom Meeting 
Time: Jan 21, 2021 11:30 AM Amsterdam 
 
Join Zoom Meeting 
https://zoom.us/j/95663977894?pwd=SnZkN3ZaNU1JRU1BUzFsVzU0dkRCUT09 
 
Meeting ID: 956 6397 7894 
Passcode: G2VVu4 
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4. Meeting starten als “Host”  

Jij wilt als “host” het overleg starten, dit kun je zeker 10 minuten voor aanvang van het 
overleg al doen.  

1. Open de applicatie van Zoom op je device  
2. Je ziet links dat er een Zoom meeting door jou is gepland. Klik op “start” 
 

 
3. Klik op “Join with computer audio” 
4. Links onderin kun je op het icoontje “start video” klikken, dan ben je in beeld.  

Met het icoontje van het microfoontje zet je jouw geluid aan/uit. 
5. De deelnemers die aansluiten zullen eerst in een wachtruimte zitten. Jij moet ze 

binnen laten. Je krijgt een melding wanneer een deelnemer van het overleg in de 
wachtruimte zit en dan kun je kiezen op binnenlaten/admit. 

6. Dit doe je tot dat iedereen aanwezig is. 
7. Wil je het overleg stoppen? Klik rechts onder op END, omdat jij de Host bent kun 

je de meeting voor iedereen stoppen kies “End meeting for all”. Willen een aantal 
deelnemers doorgaan met het overleg maar wil jij eruit, kies “leave”.  
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5. Account aanmaken  

Het is wel verstandig om een (gratis) account te maken, dat kun je doen via deze link 
https://zoom.us/signup  

1. Vul je geboorte datum in  
2. Vul een e-mail adres in 

Ga naar het e-mailadres dat je hebt ingevuld, daar staat een bevestigingsmail dat 
je je hebt opgegeven voor een gratis zoom account.  

3. Klik op activeren account  
4. Nu kun je een wachtwoord aanmaken voor jouw account 

 
Zoom vraagt je nu om mensen uit te nodigen, dit hoef je niet te doen en kun je gewoon 
skippen.  
 
 
Volgende scherm is om een test meeting te doen 
Klik op Start meeting now.  

5. Omdat je zoom niet hebt geïnstalleerd, doet hij nog niks, druk op click here, hij 
geeft eronder aan “start from your browser”.  

6. Klik op Join audio by computer 
7. Zoom vraagt om je microfoon te gebruiken en dit moet je toestaan, nu is je audio 

gekoppeld.  
8. Je kunt links onderin je video aanzetten, je krijgt ook weer een pop up van zoom 

om toestaan video te gebruiken, hier klik je ook weer op toestaan.  
 
Nu heb je een account aangemaakt voor zoom.  
Je kunt ook een betaald account aanmaken, dat kost 140 euro per jaar en dan kun je 
langer dan 40 minuten per sessie beeldbellen. 
Dit is nu het grote nadeel van een gratis Zoom account. De truc is om 2 uitnodigingen na 
elkaar te sturen en vragen of iedereen opnieuw inlogt met de link uit de tweede 
uitnodiging.  
 

6. Deelnemen aan Zoom zonder Zoom Applicatie  

Je hebt een uitnodiging ontvangen voor een Zoom overleg maar wilt geen account 
aanmaken en je wilt Zoom ook niet installeren op je device. Dat kan gewoon! 

1. Klik op de zoomlink die je hebt ontvangen in je mail. 
2. Hij opent in browser, klik op “click here” en “start from your browser”  
3. Vul je eigen naam in  
4. Klik op “join” 
5. Nu zie je “ please wait, the host will let you in soon”. Diegene die jou heeft 

uitgenodigd gaat jou in het overleg binnen laten, je moet gewoon even wachten.  
6. Als je binnen bent gelaten, krijg je de melding “connect” 
7. Klik op “join audio by computer”  
8. Links onderin kun je op start video klikken, dan ben je in beeld.  

 


