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Handleiding Zoom 
In deze handleiding word je stap voor stap uitgelegd hoe je kan deelnemen aan het online 

evenement. 

Wat is Zoom? 
Zoom is een gratis dienst waarmee je een virtuele bijeenkomst kan houden. Je kan het op alle 

schermen gebruiken, bijvoorbeeld op een computer, een laptop, tablet en gsm. Je scherm moet een 

internetverbinding hebben. Daarnaast is het aangeraden om te beschikken over een 

microfoon/luidspreker en video of webcam. Doorgaans zijn die al aanwezig op je apparaat. 

Hoe gaat het in zijn werk? 
Deelnemen aan het evenement kan in drie stappen. De stappen worden op de volgende pagina 

gedetailleerd en elk voor zich uitgelegd.  

1. Download en installeer de Zoom Cloud Meetings app/programma 

LET OP: als je al eerder met Zoom hebt gewerkt, kan je deze stap overslaan! 

2. Wacht op de uitnodiging die je per mail ontvangt 

3. Sluit je dan aan en neem deel aan de Zoom-vergadering 



Hoe installeer ik Zoom? 
Vooraleer je aan de slag kan, moet je het gratis programma Zoom installeren.  
Dit programma moet je installeren op het apparaat dat je wilt gebruiken. 
Installeer dit programma op voorhand, zodat je goed voorbereid bent als het festival begint. 
Installeren gaat als volgt: 

- Ga naar de downloadpagina van Zoom: https://zoom.us/download 
- Download Zoom Client for Meetings; dit is de bovenste downloadknop in de rij van mogelijke 

downloads. 

 
- Installeer het op je computer 

https://zoom.us/download


Deelnemen aan een Zoom-vergadering? 
Een Zoom-vergadering word ook wel Zoom Meeting genoemd.  

Even op voorhand: 

- Heb je een ticket voor het evenement, dan krijg je enkele dagen voor het evenement 
plaatsvindt een mail in je mailbox van de organisator.  

- Heb je nog geen ticket voor het festival? Ga naar www.blokfluitdagen.be en reserveer je 
ticket.  

Wacht op de uitnodiging. Je krijgt deze toegezonden via mail en hij ziet er ongeveer als volgt uit, al is 
dat wel afhankelijk van je emailserver: 

 
 
Wanneer je de uitnodigingsmail geopend hebt, klik dan op de link; die is in het blauw uitgelicht. 

 

http://www.blokfluitdagen.be/


Vervolgens geef je je apparaat toestemming om Zoom te openen. Klik op de knop ‘Koppeling openen’.  

 

 
 
Geef je computer toestemming om je video te gebruiken. Dit kan door te klikken op de knop ‘Join 
with Video’. 
 

 
 
 
 



Het kan zijn dat je nog even in een wachtruimte terecht komt. Dit werkt net zoals een wachtruimte 

bij de tandarts: er is geen probleem, jij hoeft geen stappen te ondernemen. Met wat geduld kom je 

vanzelf in de Zoom Meeting terecht, zodra de docent jou binnenlaat. 

 

 
 
Vervolgens krijg je de keuze welke micro je apparaat mag gebruiken. Als je met een computer werkt, 
klik dan op ‘Join with Computer Audio’. 

 
 

Proficiat! Je bent nu een deelnemer aan de Zoom Meeting! 
 
Als je de meeting verlaat, kan je via de link en door deze stappen te herhalen altijd opnieuw 
deelnemen.  



Wat kan ik doen in Zoom? 
De mogelijkheden van Zoom kun je als volgt ontdekken: 
 
Beweeg je muis over het scherm. Onderaan het venster van Zoom vind je een balk. Op deze balk zijn 
verschillende iconen zichtbaar die je kunnen helpen tijdens je Zoom Meeting.  
Als je je microfoon wil aan- of uitschakelen, klik je op de microfoon-icoon. Die bevindt zich links 

onderaan. Staat er een streep door deze knop, dan ben je niet hoorbaar, ofwel mute. Als je nog een 

een keer op deze icoon klikt, zet je de microfoon weer aan, je bent dan unmute. 

 

 

Als je je video wil aan- of uitschakelen, klik je op de camera-icoon. Deze bevindt zich links onderaan, 

naast de microfoon-icoon. Staat er een streep door deze knop, dan ben je niet zichtbaar.  

 

 

 

Met deze knoppen kan je ook meer audio- en video-instelling aanpassen.  

Wil je communiceren met tekst? Klik dan op Chat. Deze knop bevindt zich onderaan je scherm in het 

midden. Er komt dan rechtsonder een chatbalk tevoorschijn. Typ een bericht. Je tekst kan je 

verzenden met de Entertoets. 

 



Rechtsbovenaan kan je kiezen wie je graag in beeld ziet. Je hebt de keuze tussen Speaker View, met  

alleen de spreker in beeld, of Gallery View met iedereen via kleine schermen in beeld. 

 

Wil je graag een reactie plaatsen met een emoji? Dat kan door via de reactie-icoon enkele emoji’s te 

kiezen.  

 

 

Wil je graag de meeting verlaten? Dit kan via de rode knop Leave Meeting/End. Deze bevindt zich 

rechtsonderaan je scherm.   

 



Tips en vragen 
Enkele tips: 

- Zet je microfoon uit tijdens de Zoom Meeting. Zet de microfoon alleen maar aan als je iets wil 

zeggen. 

- Zet je muziek op een pupiter dichtbij je computer. Zorg dat je muziek en computer binnen 

handbereik hebt.  

- Klik op Speaker View zodat je enkel de spreker/docent in beeld ziet 

- Geniet ervan! We zijn blij om je te mogen verwelkomen op het online blokfluitfestival. 

Heb je nog vragen? 

Zowel voor als tijdens het evenement zijn wij beschikbaar om jullie te helpen met al jullie digitale 

vragen. 

- Bekijk alvast onze instructiefilm Hoe installeer ik Zoom 

- Neem deel aan de Zoom infosessie – digitale ondersteuningssessies; zie daarvoor de planning. 

- Stuur een mail naar eline.accoe@gmail.com als je nog vragen hebt die niet beantwoord zijn.  

 

mailto:eline.accoe@gmail.com

