
Handleiding Zoom voor leerlingen 

Een account aanmaken op de computer  
● Ga naar www.zoom.us 
● Rechts bovenin vind je de blauwe button: 'sign up, it's free'. 
● Maak een account aan met je e-mailadres. 
● Nu je kan inloggen zie je een scherm die vraagt of je berichten wilt ontvangen, dit 

hoef je niet te accepteren. Ga naar Set preferences en kies dan Unsubscribe me 
entirely. 

● Activeer nu via je eigen mail je account. 
● Log jezelf in met je voor-en achternaam en een wachtwoord. 
● Het scherm waarin je anderen kan uitnodigen kun je overslaan (Skip this next step). 

 
 

Een andere mogelijkheid is het programma te downloaden. Dit is niet verplicht maar wel 
handig. Wanneer je op zoom.us helemaal naar beneden scrollt zie je de optie downloads. 
daar kan je de versie kiezen die voor jou van toepassing is bij meetings client. 
 
Je hebt nu een account waarmee je de lessen kan volgen. Je zal van je docent of mentor 
steeds een link krijgen waarmee je kan inloggen in het ‘klaslokaal’. Deze link zal via magister 
of via een klassenapp gedeeld worden.  

Een account aanmaken op je smartphone  
● Ga naar de ‘playstore/appstore’ van je telefoon. 
● Voer in als zoekterm: zoom. 
● Installeer de app. 
● Je kunt kiezen voor: sign up, join a meeting of sign in. 
● Je kunt je inschrijven. 

○ Voer e-mailadres, voor en achternaam in.  
○ Bevestig de inschrijving via je e mail. 
○ Je kunt nu een wachtwoord instellen en daarna inloggen. 
○ Volg daarna de ‘normale’ stappen. 

● Ook zonder inschrijving kun je meedoen met de meeting. 
○ Kies ‘join’ om mee te doen aan een meeting. 
○ Voer de ‘Meeting ID’ in. 
○ Je kunt kiezen om audio en video uit te schakelen. 
○ Onderin de ‘bedieningsbalk’ kun je een aantal keuzes maken over audio, 

video, het delen van documenten etc. 
○ Onder ‘more’ vind je functies als: ‘raise hand’ (steek je hand op voor een 

vraag’. De docent krijgt hier een melding.  
○ Je kunt ‘swipen’ tussen 3 schermen.  

http://www.zoom.us/


■ Scherm 1: microphone.  
■ Scherm 2: Je ziet de docent. 
■ Scherm 3: Je ziet een gedeeld scherm (alle/een deel van de 

participanten). 
 

Een les bijwonen  
● Klik op de link die je docent/mentor stuurt. 
● Je computer vraagt of je Zoom wilt openen via een aparte app. 
● Je computer download dan automatisch de app.  
● Wanneer je Zoom opent komt er een scherm tevoorschijn met daarin het beeld van 

jouw webcam. 
● Klik op Join with Video.  
● Je zit nu in het ‘lokaal’. 
● Er verschijnt nu een pop-up, klik op Join with computer audio. 
● Er zijn 2 opties voor het geluid: 

○ 1) de docent kan voor het gesprek start regelen of jij kan spreken of niet 
(mute = geen geluid. Unmute = wel geluid). Dit kan je niet aanpassen.  

○ 2) de docent kan jou zelf laten kiezen of je met audio/video mee wil doen. Jij 
kan bij de start van het gesprek aangeven of je audio en/of video wil 
gebruiken. 

● Hoe kun je communiceren met de mensen in de meeting (docenten en leerlingen)? 
○ Je kunt via audio spreken. Dit kan alleen als dit toegestaan is in het gesprek 

(zie hierboven). Zorg dat jouw audio dan aan is (unmute) 
○ Midden onderin zie je de functie Chat. Daar kun je berichten schrijven. 
○ Je kunt ‘je vinger opsteken’ (raise hand), met een functie onderin je scherm. 

Dan ziet de docent in zijn/haar scherm een handje en weet hij/zij dat je iets wil 
vragen. 

○ Je kunt je vinger opsteken, zodat de docent dit ziet op camera.  
 
 

  



 

Belangrijk zaken voor docenten en leerlingen 
 
(Omgangs)regels in Zoom 
 
Om te zorgen dat het contact via Zoom goed verloopt zijn er een aantal regels die we met 
elkaar afspreken: 

● De docent is leidend wat betreft de regels in de les. 
● Vooraf aan een meeting zet je jezelf op mute. Wanneer de docent het vraagt kan je 

jezelf op unmute zetten (of de docent doet dat). 
● In principe is je camera aan, maar wanneer het netwerk of de applicatie zwaar belast 

wordt kan het handiger zijn om je camera uit te zetten. Meld dit dan even in de chat. 
● Heb je vragen, steek je hand op en stel je vraag in de chat. De docent kan er dan 

op reageren op een goed moment en zo wordt het niet chaotisch. 
● Er worden geen foto’s of filmpjes gemaakt van Zoom, om ieders privacy te 

beschermen. 
 
Bij de online mentorbijeenkomsten die elke dag plaatsvinden zullen jullie per klas 
waarschijnlijk eigen regels afspreken omdat het daar vooral ook om contact met elkaar gaat. 

 
Wat kan er misgaan? (docenten en leerlingen) 

● Als je een meeting ‘wil joinen’, dan lukt het soms niet (overbelasting). Gewoon blijven 
proberen, dan kom je er vanzelf doorheen. Het kan helpen om je camera uit te 
zetten. 

● Soms stoort het beeld/geluid.  
○ Zorg dat je dichtbij de router zit. Dan is de verbinding beter. 
○ Zet de video van de leerlingen zoveel mogelijk uit, dan wordt de verbinding 

beter. 
○ Zet de meeste leerlingen op ‘mute’. Dan kun je de mensen die spreken beter 

verstaan.  
● Doet het geluid het niet? 

○ Grote kans dat het komt omdat je op een telefoon mee doet. Schakel over op 
een computer 


