
HET VOLGEN VAN EEN CURSUS OF WORKSHOP VIA ZOOM 

 

Het gebruiken van Zoom om een cursus of workshop te volgen. 

 
Om online een cursus of workshop te volgen van de Vertelacademie via Zoom kun je de volgende 

stappen doornemen. Zorg er daarnaast voor dat de volgende punten goed geregeld zijn: 

Benodigde aparatuur: 

 Een computer of laptop. 

 Zorg dat je computer/laptop verbonden is met een vaste internetverbinding. 

 Zorg dat het geluid op je computer of laptop aan staat. 

 Een koptelefoon of headset (als je deze hebt). 

 Controleer of je audio-instellingen goed zijn en pas deze zo nodig aan voor het 

gebruiken van een koptelefoon of oortjes.  

 Een internetbrowser (Google Chrome, Firefox, Safari etc.). 

 De Zoom applicatie (deze heb je nodig om de stream te kunnen volgen). 

 De Zoom applicatie kun je gratis downloaden via de site:  https://zoom.us/ 

 Als je de applicatie hebt gedownload open hem dan. 

 Als een livestream nog niet is begonnen, wacht dan tot deze van start gaat. 

 

Volg een cursusles/workshop via een e-mail link. Via een uitnodiging in de mail kun je een Zoom 

meeting/vergadering live volgen. Kan je op het moment van de livestream niet, dan kun het altijd 

nog op een later moment terugkijken. 

 Open je mail en klik op de mail van de Vertelacademie over de onlinecursus of workshop. 

 Klik in de mail op de link onder het kopje Join Zoom Meeting. 

 Hierna word je doorgeschakeld om de Zoom app te downloaden of te starten om zo de 

vergadering te kunnen volgen. 

 Heb je de app gedownload, daarna gestart en verschijnt het venster met het bericht: 

Waiting for the host to start this meeting, dan is de cursusdocent nog niet begonnen 

met het streamen van de les of workshop. Als je dit bericht niet krijgt kom je in de 

algemene ruimte terecht en kun je vast wat kletsen met de andere cursisten die al 

online zijn. 

 Als de livestream is gestart kun je verschillende functies gebruiken tijdens het deel nemen. 

De cursusdocent kan wel van tevoren al een aantal instelling hebben aangepast om de les zo 

goed mogelijk te kunnen geven. 

 

 

Vragen of obstakels?  

Vragen over (of tijdens het) inloggen: klik dan hier.  

Vragen over het geluid: klik dan hier.  

 

 

 

https://zoom.us/
https://www.vertelacademie.nl/images/PDF_2018/Campus-Na_de_cursus/Vertelacademie_Handleiding_Zoom_-_Inloggen_met_e-mail.pdf
https://www.vertelacademie.nl/images/PDF_2018/Campus-Na_de_cursus/Vertelacademie_Handleiding_Zoom_-_Audio_instellingen.pdf


Volg een meeting/vergadering via de Zoom applicatie. Als je de zoom applicatie hebt gedownload 

kun je deze starten en daar de livestream volgen. Kan je op het moment van de livestream niet, dan 

kun het altijd nog op een later moment terugkijken. 

 Open de Zoom applicatie en ga naar het tabblad Meetings. 

 Selecteer in de linker balk onder het kopje Upcoming de desbetreffende vergadering en klik 

op de knop Join. 

 Nu word je doorgeschakeld naar de stream van de vergadering en kun je deze volgen. 

 Via de Chat functie kun je vragen stellen aan de cursusdocent of de andere deelnemers. 

 Als de cursusdocent de audio van de deelnemers heeft aangezet kunnen jullie ook door te 

praten vragen stellen. 

Meer weten over het volgen van een Zoom vergadering (Engels).  

 

Opties tijdens een meeting/vergadering. Als de cursusdocent de stream heeft gestart, verschijnt het 

vanzelf op de display van de Zoom applicatie. Tijdens het streamen kun je diverse functies gebruiken. 

 Mute/Unmute. Om het geluid bij jezelf te dempen of weer aan te zetten klik je linksonder in de 

menubalk op het microfoon icoontje.  

 

 Start video. Om jezelf via de videocamera in beeld te laten zien of juist niet klik je linksonder in 

de menubalk op het camera icoontje. 

 

 Invite. Via de knop Invite kun je deelnemers uitnodigen om de stream te volgen door ze een e-

mail te sturen. 

 

 Participants. Als je op de knop Participants klikt verschijnt er aan de rechterkant van je scherm 

een balk waarop je de deelnemers kan zien die op dat moment de livestream bekijken.  

 

 Share Screen. Met de functie Share Screen kun je materiaal delen met de andere deelnemers en 

cursusdocent. 

  

 Chat. Als je vragen wil stellen of vragen wil beantwoorden van de deelnemers kun je dit doen 

door via de Chat functie een bericht te typen. 

 

 Record. Om een livestream op te nemen klik je op de knop Record.  

Vervolgens kun je kiezen waar je de opname wil opslaan op je computer. 

 

 End Meeting. Is de stream klaar, dan kun je met de End Meeting optie de stream verlaten of de 

cursusdocent beëindigd de stream. 

Meer weten over de functies die je kan gebruiken tijdens een vergadering (Engels).  
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Misschien ben je deze handleiding op het internet tegengekomen en wil je hem voor jouw eigen activiteiten gebruiken? 

Prima! We stellen het in dat geval op prijs als je ons logo en webadres laat staan. Veel succes met Zoom!  

https://www.youtube.com/watch?v=hIkCmbvAHQQ
https://www.youtube.com/watch?v=hIkCmbvAHQQ
http://www.vertelacademie.nl/
mailto:info@vertelacademie.nl

