DEELNEMEN ONLINE LES
- CURSISTEN

Zoom is een eenvoudige en kwalitatief goede videocommunicatie oplossing en helpt u als
docent om toch de klassikale, sociale sfeer te behouden in een stabiele online omgeving. Op deze
manier kan iedere volksuniversiteit leuke, interactieve cursussen blijven aanbieden, ook als het
even niet op de eigen locatie kan.
Onderstaand leest u hoe cursisten kunnen deelnemen aan een online les.

Download de Zoom Client Applicatie (gratis)
1. Ga naar www.zoom.us/download
2. Download “Zoom Client for Meetings”.
3. Nadat u de Client App heeft gedownload, kunt u deze
openen op uw computer/laptop.

Deelnemen aan de online les via de applicatie
1. Open de applicatie
2. Selecteer “Join a Meeting”.
3. Vul het meeting ID in (zie uitnodiging) en klik vervolgens op “Join”.
4. Voer indien nodig het wachtwoord in (zie uitnodiging).
5. U neemt nu deel aan de online les!

Deelnemen aan de online les via de webpagina
1. Open de uitnodiging voor de online les.
2. Selecteer “Join Zoom Meeting”.
3. U wordt automatisch omgeleid naar de webpagina.
4. Klik vervolgens op “Join from your browser”.
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5. De online les wordt nu gestart vanuit uw webpagina.
6. Vul uw naam in ter verificatie en klik vervolgens op “Join”.
7. U neemt nu deel aan de online les!
8. Om kwalitatief goed te kunnen deelnemen is het belangrijk om uw audio en video aan
te zetten. Klik daarvoor in het scherm op het tabblad “Computer Audio” gevolgd door
“Join Audio by Computer”.
9. Bovenin uw scherm verschijnt automatisch een notificatie. Klik op “Toestaan” om uw
audio aan te zetten.

10. Selecteer links onderin uw scherm het video-icoon om uw video aan te zetten.

Download de Zoom applicatie voor mobiel (gratis)
1. Ga naar de app store op uw mobiel
2. Zoek “Zoom Cloud Meetings”
3. Download de Zoom Cloud Meetings App.
4. Na de download verschijnt het Zoom icoontje op uw scherm.

Deelnemen via de mobiele Zoom applicatie
1. Open de applicatie op uw mobiel
2. Selecteer “Join a Meeting”.
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3. Voer het meeting ID in (zie uitnodiging) en selecteer “Join”.
4. Indien nodig: voer het wachtwoord in (zie uitnodiging).
5. U neemt nu deel aan de online les!
Of: open de Zoom uitnodiging op uw mobiel en selecteer de URL. U wordt
automatisch omgeleid naar de mobiele Zoom app.

Telefoon
U kunt ook telefonisch deelnemen aan de online les (u betaalt uw gebruikelijke telefoon
kosten).
1. Open de Zoom uitnodiging op uw mobiel en selecteer het telefoonnummer. Of: bel het
telefoonnummer dat staat weergegeven naast uw land in de Zoom uitnodiging.
2. Vul het meeting ID in (zie uitnodiging), gevolgd door “#”.
3. U neemt nu deel aan de les!
4. Opties tijdens het telefoongesprek:
-

Muten/unmuten: toets *6

-

Uw hand opsteken: toets *9

Let op: u neemt alleen deel via audio. U kan geen video en/of content zien of zelf delen.

Support
Heeft u hulp nodig? Neem dan contact op met uw volksuniversiteit.
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