Handleiding Zoom
Hoe start u?
Uitnodigingsmail of link
Per mail heeft u een uitnodiging ontvangen om deel te nemen aan het webinar via Zoom.
Klik op de link in de mail. Het volgende scherm verschijnt:

! Gebruik voor optimaal resultaat Google Chrome of Mozilla Firefox.

Installeren
Om Zoom te gebruiken dient u eerst het programma te installeren. Klik op download & run Zoom. Er
verschijnt in het scherm een .exe bestand. Klik op het bestand zodat dit wordt geïnstalleerd.

Kies in het vervolgscherm nogmaals voor Ja.

Het volgende scherm zal in beeld komen:

Aanmelden
Na het instaleren verschijnt automatisch het inlog scherm. Vul hier uw voor- en achternaam en klik
vervolgens op Join Meeting.

Accepteer de voorwaarden, klik op I Agree.
Als u niet zeker bent of het geluid werkt, klik dan op Test Computer Mic & Speakers.
Uw microfoon en camera staan standaard uit. Hier kunt u niets aan veranderen.

Algemene functies

•

Q&A: met deze knop kunt u inhoudelijke vragen stellen aan de spreker. U kunt hier ook
vragen van andere deelnemers liken waardoor de vraag meer belang krijgt voor de host

•

Chat: met deze knop kunt u alleen technische vragen stellen

•

Leave: als u hierop klikt, verlaat u het webinar

Uitleg Q&A
1. Typ uw vraag in het vak Q&A. Als u wilt, kunt u de vraag anoniem versturen. Klik vervolgens
op Verzenden.
2. Als de host antwoordt via de Q&A, ziet u een antwoord in het Q&A-venster. De host kan uw vraag
ook live voorleggen aan de spreker en deze plenair laten beantwoorden tijdens het webinar.

Als deelnemer kun je ook de vragen van andere deelnemers leuk vinden of erop reageren. Dit helpt de
host om populaire vragen te identificeren, vooral in een webinar met veel aanwezigen.
Klik op het duim omhoog-pictogram om een opmerking leuk te vinden.

Uitleg chat
De chat is alleen te gebruiken voor technische vragen! Denk aan vragen over je beeld of je geluid.
Inhoudelijke vragen m.b.t. de lezing dienen in de Q&A te worden geplaatst. Inhoudelijke vragen over de
lezing worden in de chat niet beantwoord.

