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Instructies voor beeldbellen met Zoom 
 
Dit document bevat instructies voor het beeldbellen met ZOOM. ZOOM wordt gebruikt in de online bijeenkomsten 

thema avonden en cursussen van Vitis Welzijn. 

ZOOM kan via de computer, tablet en de mobiele telefoon worden gebruikt. Via de computer heeft de voorkeur 

vanwege de grootte van het scherm en meerdere opties. 

In deze instructies staat:  

a) hoe je in een online bijeenkomst komt en  

b) wat de functionaliteiten zijn van ZOOM. 

 

ZOOM via de computer: 

Je kunt deze 1-minuut durende video bekijken over hoe je een bijeenkomst kan bijwonen: 

https://support.zoom.us/hc/en-us/articles/201362193-How-Do-I-Join-A-Meeting- 

N.B. Als je Engels lastig vindt om te volgen, kun je rechtsonder (waar de blauwe cirkel staat) kiezen voor Nederlandse 

ondertiteling. 

  
Afbeelding 1. Ondertitelen filmpje 

 

De beschrijving in het filmpje is als volgt: 

 Klik op de link die je hebt ontvangen in de email van Vitis Welzijn. Voor iedere bijeenkomst wordt een unieke 

link gegeven. 

 Er zal een bericht verschijnen die je vraagt of je ZOOM wilt downloaden, accepteer deze. 

 Klik op het ZIP bestand en open het. 

 Vervolgens zie je een scherm met informatie over de bijeenkomst. Het is niet mogelijk om deel te nemen aan 

de online bijeenkomst, voordat de trainer de bijeenkomst heeft gestart. 

 Klik op de groene knop “Join audio conference by computer”. 

 Klik op het icoontje met de video camera om de video te starten (linksonder). 

Als je bent ingelogd, en de bijeenkomst is begonnen, zie je het scherm van afbeelding 2: 

 Kies voor de Gallery view (rechtsboven) om alle deelnemers tegelijk te kunnen zien. 

 Je kan je microfoon dempen als je niet aan het woord bent. 

https://support.zoom.us/hc/en-us/articles/201362193-How-Do-I-Join-A-Meeting-


 

 

 Je kan chatten (online praten door te typen) met de hele groep (mocht je microfoon het niet doen 

bijvoorbeeld). Of 1-op-1 met de trainer als je nog iets aan hem of haar wilt vragen.  

 
Afbeelding 2. Scherm ZOOM online bijeenkomst (computer) 

 

ZOOM via de mobiele telefoon of tablet:   

 

1. Download de app: ZOOM cloud meeting. 

2. Klik op de link die je hebt ontvangen via de Email  

3. Kies ZOOM Icon (camera). 

4. Typ je naam. 

5. Ga akkoord met alle berichten die ZOOM geeft.  

 

Als je bent ingelogd, en de bijeenkomst is begonnen, zie je een scherm zoals afbeelding 3: 

 De automatische optie is dat je alleen de persoon ziet die aan het woord is. 

 Swipe 4x naar links om 4 mensen tegelijk te kunnen zien (dit is het maximum voor de mobile telefoon, daarom 

raden we aan om een computer te gebruiken). 

 Je kan chatten met de hele groep (mocht je microfoon het niet doen bijvoorbeeld). Of 1-op-1 met de trainer 

als je nog iets aan hem of haar wilt vragen.  

 



 

 

 
Afbeelding 3. Scherm ZOOM online bijeenkomst (Mobiele versie) 

 

 

 


