
Handleiding Zoom voor Taalcoaching 

• Ga naar www.zoom.us en maak een account. 

http://www.zoom.us/


Een “meeting hosten”

• Klik rechtsboven op het scherm op “host a meeting” en dan “With Video 
On”. 



De eerste keer moet je Zoom 

installeren

Links onderaan in je beeld verschijnt een koppeling die je kunt uitvoeren.

Daarna kun je meteen beginnen.



Een “meeting hosten”

Nu je Zoom hebt geïnstalleerd kun je direct een meeting beginnen of een 
meeting plannen. Klik op ‘new meeting’ en ‘start with video’ om direct een 
meeting te starten. 



Een “meeting hosten”
Klik op “join with Computer Audio” om je microfoon aan te zetten zodat je 
ook te horen bent. Maak het scherm groter door op het vierkantje te klikken.



Een “meeting hosten”
Nu zit je in je eentje in een meeting. Het is tijd om andere mensen uit te 
nodigen! 

Klik op “invite”

Klik op Copy URL. De link is nu
gekopieerd en kan via “plakken”

in een email aan je contactpersonen
worden verstuurd. Als zij de link 
openen komen ze in de meeting
terecht. 



In een meeting 
Er is contact! Hoe meer mensen er zijn, hoe kleiner de schermpjes zijn. Speel 
even met de instellingen rechtsboven in het scherm (‘speaker view’/ ‘gallery
view’ om een voor jou fijn overzicht te creëren. 

Onderaan het scherm is je navigatiemenu (beweeg je muis om hem zichtbaar 
te maken). Hier kun je geluid en video-instellingen beheren, nieuwe mensen 
uitnodigen, beginnen met chatten of de meeting stoppen. 



In een meeting

Als je op ‘manage participants’ klikt, krijg je het volgende scherm. Aan de rechterkant
staat iedereen die in de meeting zijn. Als je met je muis over een naam gaat en op ‘mute’
klikt, wordt het geluid van die persoon uitgezet. Als je onderaan op ‘mute all’ klikt, wordt
het geluid van iedereen uitgezet. Handig als er ruis is en alleen jij of iemand anders iets 
wil vertellen.  



Scherm delen

Het ’Whiteboard’ is een heel leuk gereedschap dat je kunt gebruiken bij 

Taalcoaching. Klik onderaan het scherm op ‘share screen’ en selecteer

‘whiteboard’ en klik vervolgens op ‘share’. Iedereen in de meeting kan dit 
doen!  



Het whiteboard 


