
Handleiding interactieve online colleges
via Zoom

Aangeboden door Stichting Oud Geleerd Jong Gedaan

In deze handleiding nemen we u stap voor stap mee om het

programma Zoom te downloaden en installeren. Met Zoom kunt u

de interactieve online colleges van Stichting Oud Geleerd Jong

Gedaan volgen. Een interactieve online collegereeks bestaat uit

vier online colleges van 60 minuten (exclusief inloop). De colleges

worden gegeven door studenten vanuit het hele land over

uiteenlopende onderwerpen.

Bij elk college zal een hulplijn aanwezig zijn die u kunt bellen bij

technische problemen. Dit nummer wordt vooraf gecommuniceerd

en is gedurende het hele college in beeld te zien. We verwachten

dat u Zoom al heeft gedownload en geïnstalleerd voor de aanvang

van het college. Wij kunnen u alleen helpen als u het programma

Zoom al heeft geïnstalleerd en bijvoorbeeld problemen heeft om

uw microfoon of camera aan te zetten. Uiteraard doen wij ons best

om u zo goed mogelijk te helpen.

1



De colleges worden gegeven via Zoom. Zoom is een programma

dat videobellen mogelijk maakt: bellen mét beeld dus. Op die

manier kunnen we makkelijk en toegankelijk in gesprek gaan met

elkaar. Zoom is vergelijkbaar met programma’s zoals Skype of

Facetime, die wellicht bekend zijn voor u.

U ontvangt voorafgaand aan het college de Zoomlink per mail. Via

die link kunt u deelnemen aan het college. Om de Zoomlink te

kunnen openen heeft u geen wachtwoord nodig maar wel het

programma Zoom. In deze handleiding nemen we u stap voor stap

mee in het downloaden en installeren van Zoom en in het

deelnemen aan het college. Als u Zoom al heeft gedownload, ga

dan naar het tweede deel van de handleiding.

Voor vragen mail naar myonne@ogjg.nl.
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https://docs.google.com/document/d/1Xi98FpvIpxV76NZlrOKDsscomhjuqYC5fXWSqR1fB14/edit#heading=h.mgsp8ug20zd0
mailto:joukje@ogjg.nl
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Voorwaarden
Zoom is beschikbaar voor Windows (computer en laptop), Android
(tablet) en Apple (iPad, computer en laptop), dit maakt het
gemakkelijk om altijd en overal deel te nemen aan een
videogesprek.

Voorwaarden voor het installeren van Zoom:
- U beschikt over een computer, tablet of laptop, die op zijn

beurt beschikt over:
- Een goed werkende internetverbinding
- Een werkende camera (webcam)
- Een werkende microfoon

- Een emailadres waarop u mail kunt ontvangen

Let op: Voor het deelnemen aan een online college, hoeft u geen
account aan te maken bij Zoom. Zonder account kunt u oproepen
ontvangen. Voor uw deelname bij het college is dat voldoende.
Het is wel noodzakelijk dat u het programma Zoom heeft
gedownload en geïnstalleerd om het college te volgen.
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Zoom downloaden en deelnemen aan college

Als u gewend bent programma’s te downloaden, wijst het
downloaden van Zoom voor zich.

Let op: De applicatie is in het Engels, dus mocht u dit last vinden,
volg de stappen via de schermafbeeldingen hieronder.

Hieronder zullen we het installeren van Zoom uitleggen via een
uitnodiging in de mail:

Stap 1: U ontvangt per mail een uitnodiging om deel te nemen aan
het college via Zoom. Klik op de blauwe link in de mail.
Onderstaand vindt u een voorbeeld van hoe de link eruit kan zien.
Let op: deze link is niet klikbaar. Dit is een voorbeeld. U ontvangt
een persoonlijke uitnodiging voor Zoom in uw eigen mail
voorafgaand aan het college.
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Stap 2: Als u op de link klikt, opent uw browser automatisch een
nieuw scherm, zoals de afbeelding hieronder laat zien.
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Stap 3: U kunt klikken op de blauwe tekst “download here”. Dan
ziet u het volgende:

Stap 4: U wordt via het oranje (of soortgelijk) signaal gevraagd te
klikken op het vak met het camera-logo beginnend met “Zoom”.
Klik daar eenmaal op.
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Stap 5: Vervolgens verschijnt een melding op uw scherm “Your
meeting will begin soon”, dat ziet er als volgt uit (zie afbeelding
hieronder). De balk moet naar 100% laden, u hoeft niks te doen.

Stap 6: U wordt nu gevraagd uw naam op te geven. Dit betreft de
naam die de student en andere deelnemers daarna zullen zien. Het
is dus fijn als u daar uw eigen naam invult.

Uw computer doet mogelijk al een suggestie. U kunt deze naam
wijzigen door in het balkje “your name” de gewenste naam in te
voeren.

U kunt het vinkje “Remember my name for future meetings”
gewoon aangeklikt laten. Als u uw naam heeft ingevuld en het
vinkje aangevinkt is (gebleven), klikt u op “join meeting”.
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Stap 7: Nu wordt u gevraagd akkoord te gaan met het
privacybeleid en de servicevoorwaarden van Zoom. U klikt op “I
Agree” als u hiermee akkoord gaat.

Als u niet akkoord gaat, kunt u geen gebruik maken van Zoom. Het
is geen probleem om hiermee akkoord te gaan.
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Gefeliciteerd! U heeft nu Zoom geïnstalleerd. U gaat nu verder
met het activeren van uw camera en microfoon zodat u het college
goed kan volgen.

Stap 8: Uw camera wordt nu geactiveerd, u ziet eenzelfde beeld als
hieronder, maar natuurlijk met uw eigen camerabeeld (zie
afbeelding hieronder).

Het blauwe vinkje onder het beeld staat weer aangevinkt. Als dat
niet zo is, kunt u deze aanzetten.

Alleen u ziet dit beeld. Deze weergave is ervoor bedoeld dat u
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eerst u zelf kunt zien en u kunt beoordelen of u tevreden bent met
dat beeld voordat uw gesprekspartners u te zien krijgen.

Als u tevreden bent over het beeld én het vinkje aangevinkt is, klikt
u op “Join with Video”. U gaat nu deelnemen aan het gesprek.
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Stap 9: Zoom gaat u nu met de andere deelnemers verbinden. U
kunt dan een aantal seconden het volgende scherm te zien krijgen.
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Stap 10: U krijgt vervolgens het volgende scherm te zien (zie
afbeelding hieronder). De studentdocent krijgt op dit moment een
melding dat u deel wil nemen aan het college en moet u tot het
college toelaten. Wacht u rustig tot de studentdocent u toelaat. U
hoeft niets te doen.
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Stap 11: Wanneer de studentdocent u toelaat, kan het zijn dat u
opnieuw kort het volgende scherm te zien krijgt (zie afbeelding
hieronder).

Gefeliciteerd! U zit nu in het gesprek! U gaat nu uw geluid
activeren.
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Stap 12: U ziet nu het gesprekscherm, maar u ziet ook nog een
melding. U klikt op “Join with Computer Audio”, dat zorgt ervoor
dat nu ook uw microfoon wordt geactiveerd (zie afbeelding
hieronder).

U bent nu helemaal klaar. U kunt uw deelnemers zien en de andere
deelnemers kunnen u ook zien.

Veel plezier!
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College deelnemen (wanneer Zoom
gedownload is)

Als Zoom al op uw laptop of computer geïnstalleerd heeft, kunt u
gemakkelijk het gesprek in. U krijgt een uitnodiging toegestuurd
via de mail. Dat ziet er ongeveer als volgt uit (zie afbeelding
hieronder).

Stap 1: U klikt op de blauwe link in uw mail. Met de rest van de
informatie hoeft u niets te doen.
Let op: de link in deze afbeelding is niet klikbaar. Dit is een
voorbeeld. U ontvangt de link in uw persoonlijke email.
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Stap 2: Uw internet start nu op en laat het volgende scherm zien
(afbeelding 1). U klinkt binnen het vak “Zoom meeting openen?”
op het witte vak “Zoom meeting openen” (afbeelding 2).

Afbeelding 1

Afbeelding 2
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Stap 3: Uw camera wordt nu geactiveerd, u ziet eenzelfde beeld als
hieronder, maar natuurlijk met uw eigen camerabeeld (zie
afbeelding hieronder).
Het blauwe vinkje onder het beeld staat aangevinkt. Als dat niet zo
is, kunt u deze aanzetten.
Alleen u ziet dit beeld. Deze weergave is ervoor bedoeld dat u
eerst u zelf kunt zien en u kunt beoordelen of u tevreden bent met
dat beeld voordat uw gesprekspartners u te zien krijgen.
Als u tevreden bent over het beeld én het vinkje aangevinkt is, klikt
u op “Join with Video”. U gaat nu deelnemen aan het gesprek.
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Stap 4: Zoom gaat u nu met de andere deelnemers verbinden. U
kunt dan een aantal seconden het volgende scherm te zien krijgen
(zie afbeelding hieronder)

Gefeliciteerd! U zit nu in het gesprek!

Stap 5: U ziet nu het college-scherm, maar u ziet ook nog een
melding. U klikt op “Join with Computer Audio”, dat zorgt ervoor
dat nu ook uw microfoon wordt geactiveerd (zie afbeelding
hieronder).
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U bent nu helemaal klaar. U kunt de deelnemers zien en de andere
deelnemers kunnen u ook zien. De gespreksleider zal nu kort met u
testen of u te verstaan bent en of u de anderen ook goed kan
horen.

Veel plezier!
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