
Handleiding gebruik Zoom 
Wat is het? 

Zoom is een digitale omgeving die wordt gebruikt voor het organiseren 
van online meetings, trainingen en webinars.  
Er is één persoon, de host, die een event aanmaakt en vervolgens kunnen 
deelnemers, participants , vanachter hun eigen computer het event 
bijwonen. Wanneer camera en geluid aanstaan kan iedereen gezien en 
gehoord worden. Als deelnemer dient u een account te hebben. 

Het aanmaken van een gratis account 

Ga naar https://zoom.us en maak een account aan door te klikken op 
‘SIGN UP, IT’s FREE’ (rechtsboven) 

Vul het emailadres in het veld onder ‘ Your work email address’ en klik 
daarna op ‘Sign Up’ in het blauwe kader eronder. 
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Onderstaand scherm verschijnt nu, klik op ‘Confirm’ 



�

Je ontvangt een email met de titel ‘Please activate your zoom account’ 
waarin wordt gevraagd het account te activeren. Klik op de link ‘Activate 
Account’ in de email. 

Er verschijnt nu een scherm waar de gegevens ingevuld moeten worden. 

Vervolgens verschijnt de mogelijkheid mensen voor Zoom uit te nodigen. 
Klik op ‘Skip this step’. Nu verschijnt nu ‘Start your test meeting’ in je 
scherm; dit kan ook worden overgeslagen. 

Om deel te kunnen nemen, moet nu de Zoom Client gedownload worden. 
Ga met de cursor staan op ‘Resources’ (rechtsboven) en klik op het menu 
wat uitklapt op ‘Download Zoom Client’. 
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Klik vervolgens op ‘Download’ onder het bovenste kopje ‘Zoom Client for 
Meetings’. Het programma wordt gedownload door te klikken op de link 
in de map ‘Downloads’ op de computer. Wanneer de app gedownload is 
kunt u inloggen in met de door u aangemaakte gegevens en kunt u 
deelnemen aan events. 

Om deel te nemen aan een digitale bijeenkomst (meeting) ontvang je een 
tijdstip en een toegangscode. Op het juiste tijdstip, iets ervoor, ga je naar 
de website of de app, klikt op ‘join’ en vult de toegangscode in. 

Instructievideo’s over gebruik en instellingen zijn te vinden op het 
YouTubekanaal van Zoom: https://www.youtube.com/user/ZoomMeetings/
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