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Instructie Digitale Vergadering
Instructie Digitale Vergadering
U neemt deel aan een digitale vergadering, workshop of lezing.
Dat is net als gewoon, maar dan anders.
U komt niet naar een zaaltje of kantoor, maar u neemt deel vanachter uw eigen computer. Daar
wordt een app of programma voor gebruikt. Hierdoor is het mogelijk dat u niet alleen kunt
meekijken en luisteren, maar ook kunt deelnemen aan de discussie. U kunt uw hand opsteken en
vragen stellen. U kunt meekijken op een presentatie of zelf iets laten zien, wat op uw computer
staat.
In deze instructie staat hoe dat werkt.

Vooraf:

We maken gebruik van de app Zoom. Als u nog niet eerder met Zoom gewerkt heeft, moet u dat
eerst op uw computer1 downloaden.
Dat doet u door te klikken op de volgende koppeling: https://zoom.us/download
Klik dan op de bovenste knop "Zoom Client for Meetings”. Vervolgens wordt de app op uw
computer gedownload. Bij sommige computers start de installatie automatisch, dan hoeft u alleen
de stapjes te volgen. Bij andere computers moet u het gedownloade bestand start, waarna de
installatie start.

De vergadering

U krijgt per email een uitnodiging om aan de vergadering deel te nemen.
Die email kan er zo uit zien:

Wanneer u op de koppeling in de email drukt, wordt eerst een website geopend, daarin wordt de
volgende tekst vertoond:
Als Zoom al geïnstalleerd
is, klik dan op “Click here
to join the meeting”
Nu opent de Zoom app
zich en kan de
vergadering beginnen.
Standaard zet iedereen het geluid uit (mute) zodat achtergrond geluiden niet hoorbaar zijn. Dit
voorkomt ruis en rondzingen bij andere deelnemers. Zet video aan.
Welkom! U bent in de vergadering.
Je ziet bovenin je scherm de knop “Gallery view”/”Speaker view”. Daar kies je hoe je de spreker en
de deelnemers wilt zien. In alle gevallen is degene die aan het woord is, (groen) omkaderd. Wij
adviseren “Speaker view”.
Wanneer je een vraag wilt stellen of opmerking wilt maken, klik dan onderin je scherm op
“Participants” en klik vervolgens op “raise hand”
Wanneer de spreker je vervolgens het woord geeft, vergeet dan niet om je audio aan te zetten.

we spreken over een computer. Daar werkt het het beste op. Maar als u geen computer of laptop heeft,
maar wel een tablet of smartphone, dan kan dat ook.
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