OPTIES TIJDENS DE
ONLINE LES
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.
In dit document leest u welke opties u tijdens een online les heeft.

Opties tijdens de online les
Alle opties die u tijdens een online les heeft, zijn weergegeven in de menubalk onderin uw
scherm.
Audio en video
Links in de menubalk ziet u een microfoon- en camera-icoon. Via deze knoppen kunt u uw
microfoon en camera aan- en uitzetten. Rechts van deze twee knoppen ziet u een pijl
omhoog. Hiermee kunt u uw audio en video-instellingen wijzigen.

Deelnemers
Tijdens een online les kunt u als cursist zien wie er nog meer in de les zit. U kunt tevens
non-verbale feedback geven.

Non-verbale feedback
Klik op “Participants” om non-verbale feedback te geven. Bijvoorbeeld om de docent te
laten weten dat u een vraag hebt.
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Chat
Tijdens een online les kunnen docenten en cursisten met elkaar chatten.

1. Klik in de menubalk op “Chat”.
2. U stuurt standaard een chat naar alle deelnemers. Indien u
een chat naar iemand privé wilt sturen, klik dan op het dropdown menu naast “To” en selecteer de naam van de
desbetreffende persoon.
3. Wanneer u een chatbericht ontvangt, dan wordt het chaticoon in de menubalk oranje.

Content delen
Tijdens een online les kunt ook uw scherm delen, een whiteboard sessie starten en uw
computergeluid delen. Niet alleen via de laptop of computer, maar ook via uw mobiele
telefoon. Er kan maar één iemand tegelijkertijd zijn scherm delen.

1. Selecteer “Share”, gevolgd door het scherm/programma/whiteboard die u wilt delen.
2. Vergeet niet links onderin “Share computer sound” aan te klikken wanneer u een
audiofragment of video wilt delen.
3. Selecteer vervolgens “Share”.
4. U deelt nu succesvol uw scherm. Indien u wilt stoppen met delen, klik dan aan de
bovenkant van uw scherm op “Stop Share”.
Belangrijk: indien u uw desktop/scherm deelt, dan kunnen de cursisten en docent alles zien wat er op uw
scherm gebeurt. Deel daarom zo veel mogelijk een apart programma in plaats van uw hele scherm.

Opties tijdens de online les-Cursist |

2

Reacties
Gebruik non-verbale reacties om eenvoudig en snel uw mening te geven.

1. Selecteer “Reactions”.
2. Selecteer de gewenste reactie: een duimpje of applaudisseren.
3. De reactie verschijnt linksboven in beeld.
4. Na een paar seconde zal de reactie automatisch weer
verdwijnen.

Scherm indeling
Gebruik de view optie om uw beeld aan te passen.
1. Klik op “View” rechtsboven in het scherm.
2. U kunt kiezen tussen verschillende opties:
- Galary: zie alle cursisten en docent tegelijk in beeld.
- Speaker: zie de cursist/docent die aan het praten is
in beeld.
3. Selecteer de gewenste optie.

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