
 
 

Zoom deelnemer instructies 
 
Installatie 
Het installeren van Zoom is aan te raden om de training zo goed mogelijk te volgen. Yourwebinar raadt 
aan om Zoom te installeren op een laptop of desktop met webcam en microfoon. Wij raden u ook aan 
Zoom ruim op tijd voor de aanvang van de training te installeren, het downloaden en installeren kan 
namelijk enige tijd in beslag nemen. U kunt Zoom downloaden via de volgende link: 
https://zoom.us/download 
Doorloop het installatieproces (voor het installatie proces krijgt u een apart bestand: Voorafgaand aan 
ZOOM). Zoom is na de installatie gereed voor gebruik.  
 
Heeft u op uw apparaat niet de juiste rechten om Zoom te installeren? Neem dan contact op met de 
systeembeheerder of IT ondersteuning van uw organisatie. Mag u de Zoom cliënt niet installeren van uw 
werkgever of werkt u met een Chromebook? Dan kunt u gebruik maken van de Zoom Web Client. Om 
deze te openen klikt u op de link die u van ons heeft ontvangen en klikt dan op Join from your Browser. 
Als deze optie niet meteen verschijnt klikt u eerst op download & run Zoom en daarna op Join from your 
Browser.  Let op: de Zoom Web Client werkt niet in Internet Explorer. 
 
 
Verbinden met de meeting 
Om verbinding te maken met de meeting moet u aan de volgende eisen voldoen: 
✓ De Zoom Client geïnstalleerd op uw computer   
✓ U heeft een werkende internetverbinding 
✓ U heeft een werkende webcam 
✓ U heeft een werkende microfoon of headset 
✓ U heeft een link van ons ontvangen om deel te kunnen nemen aan de meeting.  
 
Als u aan deze eisen voldoet klikt u op de link in de mail die u ontvangen heeft om Zoom te starten. Het 
kan zijn dat u in de browser toestemming moet geven om de applicatie Zoom te openen.   
  
 
De instructies van Zoom Webinar 
Als je met je muis over het scherm gaat, verschijnt er onderin een zwarte werkbalk:  

 
- Microfoon knop: Standaard staat je microfoon uit. Je kunt deze niet aanzetten zonder 

toestemming van de Host. Via het kleine pijltje zijn je aangesloten microfoon en audiobron in te 
stellen. 

- Video knop: Standaard staat je camera uit Je kunt deze niet aanzetten zonder toestemming van de 
Host. ia het kleine pijltje is je aangesloten camera in te stellen. 

- Participants: Als je hierop klikt zie je een overzicht van de deelnemers 
- Chat: Technische vragen kunnen via hier gesteld worden aan de technische host. Deze zijn 

mogelijk wel zichtbaar voor andere deelnemers. 
- Q&A: Inhoudelijke vragen kunnen via hier gesteld worden aan de sprekers. Ze worden niet 

zichtbaar voor andere deelnemers. 
- Leave: Via deze knop kun je uit de Zoom meeting stappen 


