
Zoom vaardigheden

Het is belangrijk dat je de Zoom-functionaliteiten weet te vinden. Ik wil je dan ook vragen om alle 
functionaliteiten voor aanvang van de sessie te testen zodat je ze weet te vinden én te gebruiken. Zo 
kun je tijdens de sessie je aandacht vrij houden zonder stress door onbekende Zoom functies. 

Zorg voor de laatste update van de app en maak een gratis account aan bij Zoom. Zonder account 
kun je een aantal functies niet gebruiken, zoals break-out room. 

Tijdens de sessie kan ik je niet assisteren met internetverbinding, geluid en video. Zoek evt. iemand 
die je kan helpen. 
Let op: Als jouw verbinding tijdens een sessie wegvalt kan het een tijd duren voordat je weer binnen 
wordt gelaten. Als dit gebeurt tijdens een oefening in een breakout room kun je niet meer terugkomen 
in die oefening.

Let op: Sommige functionaliteiten zijn nog niet zichtbaar als je alleen maar zelf hebt ingelogd en nog 
niet met anderen in een meeting zit.

Maak jezelf vaardig met de volgende functies (zie volgende bladzijdes):

1. Hide non video participants Verberg niet-video deelnemers
2. Speaker view / gallery view Spreker / gallerij weergave
3. Adjust for low light Aanpassing voor weinig licht
4. Stop / start video Stop / start video
5. Mute / unmute audio Demp / laten horen van audio
6. Raise hand Hand opsteken
7. Chat vs. Q&A Chat en Vraag en Antwoord
8. Rename Hernoemen
9. Verschil iPad vs computer app

Je kunt evt. kijken naar de instructievideo’s via het portaal https://support.zoom.us/hc/en-
us/categories/200101697. 

https://support.zoom.us/hc/en-us/categories/200101697
https://support.zoom.us/hc/en-us/categories/200101697


Zoom vaardigheden

Hide non video participants
Rechts boven in het scherm, klik op ‘view’.

Speaker view / gallery view
Rechts boven in het scherm zie je opties.

Stop / start video
Zorg dat de camera van jouw computer jouw 
gezicht goed in beeld heeft. Zorg voor een 
heldere verlichting op jouw gezicht zodat je 
goed zichtbaar bent. Zorg voor weinig of geen 
tegenlicht op de camera; wanneer er heel veel 
licht door de ramen naar binnen valt kan het 
zijn dat jouw gezicht niet goed zichtbaar is 
omdat de apparatuur als het ware verblind 
wordt. Scherm in dat geval het binnenvallend 
licht af. Wees bedacht wat op de achtergrond 
in beeld kan komen. 



Zoom vaardigheden (vervolg)

Mute / unmute audio
Pijltje omhoog naast Mute

Rename
of via jouw video tegel

Maak gebruik van een oortelefoon met 
microfoonfunctie zodat je duidelijk verstaanbaar 
bent !

Dit reduceert achtergrondgeluiden en voorkomt 
rondzingen. 



Zoom vaardigheden (vervolg 2)

Adjust for low light

Raise hand Chat
via de knop ‘participants’ Via de knop ‘Chat’

Verschil iPad vs computer app

Maak jezelf vertrouwd met jouw tablet. De functies zitten op andere plaatsen.


