
Handleiding Online College met Zoom

Inleiding
Vanwege het coronavirus zullen onze HOVO-colleges er voorlopig anders uit zien. Niet alleen is het onmogelijk geworden
om met grote groepen mensen bijeen te komen, ook moeten we rekening houden met de mogelijkheid dat Nederland
vanwege een heropleving van het virus opnieuw op slot gaat. In het najaar van 2020 kiest HOVO Noord-Nederland er
daarom voor colleges op de volgende manier aan te bieden als Hybride colleges. Hierbij vindt het college plaats op
een van de gebruikelijke cursuslocatie. Vanwege de maatregelen tegen het coronavirus kunnen hierbij slechts ongeveer 30
cursisten aanwezig zijn. Andere cursisten kunnen het college vanaf iedere gewenste locatie via het internet bijwonen. Bij
uw inschrijving heeft u kunnen aangeven of u een college bij voorkeur op locatie of online wilt bijwonen. Toewijzing van
de schaarse plaatsen op locatie vindt plaats op basis van de volgorde van inschrijving. Ook als u het college op locatie
bijwoont krijgt u inloggegevens voor de online-cursus. Op deze wijze kunt hu het college ook volgen mocht u onverhoopt
ziek zijn geworden, coronaverschijnselen vertonen of anderzijds verhinderd bent.

Dit online onderwijs wordt verzorgd middels de telewerksoftware Zoom. In deze handleiding kunt u vinden hoe u Zoom moet
installeren en hoe u in Zoom kunt inloggen op uw college. Voor deze handleiding is uitgegaan van een recente computer
met Windows 10 omdat de meeste HOVO-cursisten daarover beschikken. U kunt Zoom ook gebruiken op een Apple- of
Linuxcomputer. In dat geval zal de installatie anders verlopen dan in deze handleiding is uitgelegd. Het inloggen op een
college zal echter op eenzelfde manier verlopen als uitgelegd (zie onderdeel B). Het is ook mogelijk om op een iPhone, iPad
of een Android smartphone of tablet Zoom te gebruiken. De installatie en het gebruik van Zoom op een telefoon of tablet
valt buiten het bereik van deze handleiding.

Randvoorwaarden
Het online volgen van colleges met Zoom stelt eisen aan zowel uw computer als uw internetverbinding. U heeft echter geen
state of the art computer of hele snelle internetverbinding nodig. In principe zou een huis-tuin-en-keukencomputer
van ongeveer maximaal vijf jaar oud moeten werken. Een standaard internetverbinding zou moeten voldoen (mochten er
meerdere personen in huis tegelijkertijd van de internetverbinding gebruik maken, dan kan het zijn dat er wel een snellere
internetverbinding vereist is). Voor meer informatie zie deze webpagina.
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https://support.zoom.us/hc/en-us/articles/201362023-System-requirements-for-Windows-macOS-and-Linux


A. Het installeren van Zoom op uw Computer
In dit deel van de handleiding wordt uitgelegd hoe u Zoom kunt installeren op uw computer met Windows 10. Wij zijn er
vanuit gegaan dat de meeste cursisten hun computer in het Nederlands hebben geïnstalleerd. Gebruikt u uw computer in
het Engels of in een andere taal, dan zult u zelf een vertaalslag moeten maken naar die taal. Zoom is enkel in het Engels
beschikbaar, deze voorbeelden zullen dus noodgedwongen in het Engels worden gegeven.

Allereerst zullen we Zoom moeten gaan downloaden. Dat kunt u doen door op deze link te klikken.1 Als het goed is opent
dan uw browser (Microsoft Edge, Mozilla Firefox of Google Chrome) en wordt de download gestart. Afhankelijk van de
instellingen op uw computer wordt de download automatisch opgestart of krijgt u de vraag of u de download wilt opslaan
of gelijk wilt openen. In het hier getoonde voorbeeld is gebruik gemaakt van Microsoft Edge omdat de meeste cursisten
deze browser zullen gebruiken. Gebruikt u Firefox of Chrome, dan zal het er bij u iets anders uitzien.

A1. Zoom downloaden

Nadat u op de link heeft geklikt zal de download starten (zie de rode pijl).

1Mocht de link op een of andere manier niet werken, dan kunt u https://zoom.us/client/latest/ZoomInstaller.exe in de adresbalk van uw
browser intypen.
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https://zoom.us/client/latest/ZoomInstaller.exe


A2. De installatie van Zoom starten

Zodra de download gereed is, verdwijnt de blauwe balk en verschijnt de optie ‘Bestand openen’. Klik deze optie aan (zie de
rode pijl)

A3. De installatie is gestart

De installatie zal starten. U krijgt heel kort dit venster te zien (zie de rode pijl).
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A4. Toestemming geven Zoom te installeren

Zoom vraagt nu toestemming om wijzigingen aan uw computer aan te brengen. U dient dit te bevestigen door op ja te
drukken (zie de rode pijl). Let op: Uw computer zal standaard de optie nee selecteren.

A5. De installatie voltooien

De installatie zal verder gaan. Wacht tot de blauwe balk 100% aangeeft.
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Als de installatie voltooid is, dan zal Zoom uit zichzelf openen. Het kan zijn dat dat (zoals hier) in de achtergrond gebeurt.
In dat geval klikt u in de taakbalk op het icoontje van Zoom (een gestyleerde witte camera op een blauw vlak met afgeronde
hoeken). In het voorbeeld staat deze met een rode pijl aangegeven.

Als u dit venster ziet, dan is Zoom correct geïnstalleerd. U kunt dit nu afsluiten door rechtsbovenin op het kruisje te
drukken.

Als Zoom geïnstalleerd is kunt u deel B van de handleiding vervolgen
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B. Deelnemen aan een college via Zoom
Om deel te nemen aan een college via Zoom, dient u te beschikken over de toegangscodes voor een college. Deze codes
zijn voor alle bijeenkomsten van een cursus hetzelfde. Deze bestaan uit een link, Meeting ID, en een Passcode (Soms
gebruikt zoom hier ook de benaming Password voor). U verkrijgt deze gegevens van HOVO Noord-Nederland in de e-mail
of brief waarmee uw inschrijving bevestigd wordt.

In deze handleiding werken we als voorbeeld met de volgende gegevens:

Link https://us02web.zoom.us/j/89729837544?pwd=WmVYaFVpbnY0WGN3N1JOWUI4VTRhZz09
Meeting ID 897 2983 7544
Passcode of Password 103628

N.B. Dit zijn uitsluitend voorbeeldgegevens. Om toegang te krijgen tot uw college zult u de gegevens moeten gebruiken
die u van HOVO Noord-Nederland heeft gekregen.

Er zijn twee methoden om in te loggen op een college: Allereerst kunt hu het college automatisch starten. Dit is het
gemakkelijkst. Mocht dit niet werken dan kunt u terugvallen op de handmatige methode.

B1. Optie 1: Automatisch verbinding maken met het college

Om deze optie te gebruiken opent u uw eigen e-mail. In dit voorbeeld is gebruik gemaakt van Google Mail. Als u iets anders
gebruikt, dan dient u uiteraard dat te openen. Zoek in uw ingekomen e-mail het bericht van HOVO Noord-Nederland op
met daarin de toegangscodes van uw college.

Klik in de e-mail die u van HOVO Noord-Nederland heeft gekregen op de link (zie rode pijl)
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https://us02web.zoom.us/j/89729837544?pwd=WmVYaFVpbnY0WGN3N1JOWUI4VTRhZz09


Uw computer vraagt toestemming Zoom Meetings te openen. Klik hier op Openen (zie de rode pijl). N.B. Als u Mozilla
Firefox of Google Chrome gebruikt in plaats van Microsoft Edge, dan zal deze stap er op uw computer anders uit zien. U
dient in ieder geval een optie te selecteren die ‘openen’ (of iets wat daar op lijkt) heet.

U krijgt nu dit venster te zien. Vul onder Your Name (bovenste rode pijl) uw naam in. Druk daarna op de blauwe knop
Join Meeting (onderste rode pijl)
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Als u Zoom nooit eerder heeft gebruikt, dan wordt u gevraagd akkoord te gaan met de gebruiksvoorwarden (Terms of
Service) en het privacybeleid (Privacy Policy). U doet dat door te drukken op de blauwe knop I Agree (zie rode pijl)

Na een paar tellen wachten verschijnt dit venster. Druk hier op de blauwe knop Join with Computer Audio
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B1. Optie 2: Handmatig verbinding maken met het college

Om via deze optie te verbinden heeft u de Meeting ID en de Passcode (soms door Zoom ook Password genoemd) nodig.
U vindt deze in de deelnamebevestiging van uw college die u per e-mail of brief heeft gekregen.

Klik op de startknop (zie rode pijl).

Het startmenu opent zich. Tik in de zoekbalk zie rode pijl) het woord ‘Zoom’ (U kunt gelijk tikken, en hoeft nergens op te
klikken)

9



De optie Start Zoom verschijnt (zie rode pijl). Klik hier op.

Het kan even duren voordat Zoom geladen is. U krijgt een venster te zien zoals hier zichtbaar is. Druk hier op de blauwe
knop Join a Meeting.
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Het volgende venster verschijnt. Vul bij de bovenste rode pijl het Meeting ID in. Bij de onderste rode pijl vult u uw naam
in.

Als u de vereiste gegevens heeft ingevuld kunt u op de blauwe knop Join klikken. Voer deze actie uit.
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Dit venster verschijnt. Vul bij meeting password (zie bovenste rode pijl) de u verstrekte passcode in. Druk vervolgens
op Join Meeting (onderste rode pijl)

Na een paar tellen wachten verschijnt dit venster. Druk hier op de blauwe knop Join with Computer Audio
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C. De bediening van Zoom tijdens een college
C1. Uw geluid en camera bedienen
Desgewenst kunt u tijdens het college met beeld en geluid meedoen. U kunt dan uw vragen aan de docent stellen door deze
in te spreken. Om dit te kunnen doen moet uw computer ten minste over een microfoon beschikken. Als u ook in beeld
wilt komen dan moet uw computer ook over een camera beschikken.

N.B. Neem s.v.p. de gedragsregels in acht (ze zijn eerder in dit document benoemd)

Als u Optie 1 of 2 heeft voltooid dan kan het Zoom twee verschillende soorten vensters tonen.

Zoom zal dit venster vertonen als de video nog niet is opgestart of door de docent is gepauzeerd

Zoom zal dit ventster vertonen als de video en presentatie door de docent al zijn opgestart

In beide gevallen zijn de stappen die u moet zetten gelijk.

C1-A Uw camera aan- en uitzetten

U neemt deze stap eenmalig per college of zoveel vaker als u uw camera aan of uit wilt zetten.
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Om uw beeld aan te zetten beweegt u de muis over het venster heen. Er verschijnt dan een balk onderin het venster. Een
van die opties ziet er uit als een doorgestreepte camera. Hier staat ook de tekst Start Video bij (zie ook de rode pijl). )

Om het beeld uit te zetten drukt u nogmaals op dezelfde plek (camera is dat niet langer doorstreept en de tekst is veranderd
in Stop Video.

C1-B. Eenmalig het geluid instellen

Deze stappen hoeft u slechts éénmalig te zetten. Zoom zal vervolgens de geluidsinstellingen opslaan en hergebruiken. U
kunt dan de handleiding vervolgen onder hoofdstuk C1-C.

Beweeg met de muis over het venster heen, er verschijnt een balk onderin het venster. Een van die opties in de balk is een
(doorgestreept) microfoontje. In de rechterbovenhoek daarvan bevindt zich het teken ˆ. Druk op die ˆ (zie rode pijl)
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Er vouwt een menu naar boven uit. Druk in dit menu op de optie Test Speakers and Microphone (zie rode pijl)

Er verschijnt een nieuw venster. De computer zal nu geluid afspelen, als u dit geluid hoort, kunt u op de knop Yes drukken
(bovenste rode pijl). Hoort u niets, dan moet u onder Speaker 1 (onderste rode pijl) een andere geluidsuitvoer selecteren.
Zodra u geluid hoort kunt u op Yes drukken (bovenste rode pijl) op.
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De inhoud van het venster verandert. Spreek op een normale spreektoon in de microfoon. Stop vervolgens met praten en
wacht even. Als het goed is hoort u uzelf terug. Is dat het geval, klik dan op Yes (bovenste rode pijl). Hoort u uzelf niet,
dan selecteert u onder Microphone 1 (onderste rode pijl) een andere microfoon, spreekt opnieuw wat in. Hoort u uzelf
terug? Dan kunt u bevestigen door op de knop Yes (bovenste rode pijl) te klikken. Lukt het u niet een werkende microfoon
te vinden? Dan kunt u helaas niet met uw stemgeluid deelnemen aan het college. U kunt dan via de chat deelnemen.
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Heeft u de speaker- en microfoon-instellingen afgerond, dan verschijnt de mededeling Speaker and microphone looks
good in beeld. Bevestig dit door op Finish te drukken (zie rode pijl).

U heeft nu de configuratie van uw geluid afgerond.

C1-C Uw geluid aanzetten

Heeft u de eenmalige instellingen van het geluid voltooid (hoofdstuk C1-B)? Dan kunt u eenvoudig uw beeld en geluid
aanzetten. Geluid is hierbij belangrijker dan het beeld. Wilt u spreken? Dan kunt u het geluid op twee manieren aanzetten:
tijdelijk en handmatig.

C1-C Optie 1: Tijdelijk het geluid aanzetten

Als u wilt spreken drukt u de sptiebalk in en houdt deze vast. In het schem verschijnt dan de mededeling Temporarily
unmuted. Zodra dit het geval is kunt u spreken. Als u klaar bent met spreken, dan laat u de spatiebalk los. Het geluid
wordt dan automatisch uitgezet.

C1-C Optie 2: Handmatig geluid aan- en uitzetten
U kunt het geluid ook handmatig aan- en uitzetten. Daartoe dient u de volgende stappen te nemen:
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Beweeg met de muis over het venster heen, er verschijnt een balk onderin het venster. Een van die opties in de balk is een
(doorgestreept) microfoontje (hier staat de tekst unmute bij). Druk op deze optie (zie ook de rode pijl). Uw geluid zal dan
aangezet worden.

Als u klaar bent met spreken, dan moet u het geluid weer uitzetten. Deze stap is niet optioneel, uw achtergrondgeluid
kan door andere cursisten als storend worden ervaren!

Beweeg met de muis over het venster heen, er verschijnt een balk onderin het venster. Een van die opties in de balk is een
microfoontje (hier staat de tekst mute bij). Druk op deze optie (zie ook de rode pijl). Uw geluid zal dan weer uitgezet
worden.
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C2. De chat gebruiken

Beweeg met de muis over het venster heen, er verschijnt een balk onderin het venster. Een van die opties is een spreekwolkje.
Hier staat de tekst Chat bij (zie rode pijl). Druk op deze optie). Het chatvenster zal dan openen.

Het chatvenster is geopend. U kunt onderin bij Type message here een tekst (vraag, opmerking enz.) neerzetten.
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U ziet hier een voorbeeld van een ingetypt bericht. Als u op enter drukt, dan wordt uw tekst verzonden aan alle
deelnemers van het college.

Hier ziet u het resultaat: uw bericht is verzonden aan alle deelnemers van het college.
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C3. Het college verlaten
Als het college afgelopen is dan kunt u het college verlaten. U kunt het college, met wat voor reden dan ook altijd eerder
verlaten. Om het college te verlaten, moet u de volgende stappen zetten.

Beweeg met de muis over het venster heen, er verschijnt een balk onderin het venster. Een van die opties is de grote rode
knop Leave. Druk op deze knop.

U moet uw keuze bevestigen door op de rode knop Leave Meeting te drukken die nu verschijnt. Als u hier op drukt, 
dan wordt uw verbinding met het college verbroken. N.B. Zolang een college nog gaande is kunt u te allen tijde opnieuw 
verbinding met het college maken door de stappen onder hoofdstuk B van deze handleiding te volgen.
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