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Handleiding online cursus in ZOOM voor cursisten 
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1 Uitnodiging 
Je krijgt een uitnodiging per e-mail van de SOB om deel te nemen aan een Zoom meeting. In de 
uitnodiging vind je de link waarmee je deel kan nemen. Deze link heeft de volgende opbouw: 
https://us02web.zoom.us/j/[meetingID].  
De meeting is beveiligd met een wachtwoord, dat je na het volgen van de link moet invullen. Het 
wachtwoord vind je eveneens in de e-mail die je van de SOB hebt ontvangen. Bewaar deze e-
mail goed. Je hebt de gegevens later nodig om in te loggen voor deelname aan de cursus. 
 

2 Voorbereiding 
Zorg dat je goed voorbereid bent op deelname aan een online cursus via Zoom.  

2.1 Check de mogelijkheden bij jouw kantoor voor gebruik van de Zoom client 
Om gebruik te kunnen maken van alle functionaliteiten van Zoom raden wij aan gebruik te 
maken van de Zoom client. Indien installatie van de client niet is toegestaan, vanwege 
voorschriften van je kantoor (bij EY, PwC en Meijburg & Co is daar sprake van), dan kun je 
deelnemen via je webbrowser. Maak in dat geval bij voorkeur gebruik van Google Chrome of 
Mozilla Firefox is, voor optimale gebruiksvriendelijkheid van Zoom. Werk je bij Meijburg & Co, 
dan moet je voor deelname via de browser vooraf toestemming vragen bij de IT-afdeling. Doe 
dit tijdig. 

2.2 Zorg voor een geschikt device 
Voor optimale kwaliteit en stabiliteit open je de meeting op een laptop of PC vanuit je lokale 
omgeving (dus niet via bijvoorbeeld een VPN-verbinding met kantoor). Webcam en audio zijn 
vereist. 

3 Inloggen/deelname aan Zoom meeting  
Er zijn twee manieren om via Zoom deel te nemen en in te loggen voor een cursus. Via de Zoom 
client (zie 3.1) of via de browser (zie 3.23.1.2).  

3.1 Via Zoom client  
Voor de beste gebruikservaring adviseren wij deel te nemen via de client-installatie.  

3.1.1 Client is al geïnstalleerd? 
Download zo mogelijk de meest recente versie van Zoom via 
https://zoom.us/client/latest/ZoomInstaller.exe. 

 Klik op de link die je in de uitnodiging hebt ontvangen 
 Klik op ‘open Zoom meetings’ in de pop-up. Als de pop-up niet verschijnt, klik dan op 

de link ‘launch meeting’. 
 Voer het wachtwoord in dat je in de uitnodiging hebt ontvangen. 
 Klik op ‘join meeting’  

3.1.2 Client is nog niet geïnstalleerd 
 Klik op de link uit de uitnodiging.  
 Klik vervolgens op ‘download and run zoom’ (als je hier niet op kunt klikken, klik dan 

eerst op ‘cancel’ in de pop-up ‘open zoom meetings’) 
 Klik op ‘Agree and Proceed’, wanneer onderstaande pop-up verschijnt, om cookies te 

accepteren 
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 Afhankelijk van de browser die je gebruikt verschijnt links onderin of rechts bovenin 
je scherm het gedownloade.exe bestand. 

 Klik op het .exe bestand om te installatie uit te voeren. 
 Na het installeren verschijnt ‘Enter your name’ 

 

 Vul in dit veld je voor- en achternaam in. Belangrijk dat je dit doet in verband met de 
registratie van je aanwezigheid. 

 Klik dan op de knop ‘Join Meeting’Je komt nu in de wachtruimte terecht, van waaruit 
de SOB of de docent je zal toelaten tot de cursus 
 

3.2 Via webbrowser 
Is het niet toegestaan Zoom te installeren, dan gebruik je de webversie. Gebruik dan bij 
voorkeur als browser Google Chrome of Mozilla Firefox. Je kunt gebruik maken van de link die je 
hebt ontvangen in de mail of rechtstreeks in je browser naar https://zoom.us/join gaan. In het 
laatste geval moet je de meeting ID invullen (dit is het nummer dat onder de link in de 
uitnodiging staat ) 

- Klik op de link naar de meeting die je in de uitnodiging hebt ontvangen  
- Klik op de link ‘join from your browser’ (als je hier niet op kunt klikken, klik dan eerst op 

cancel in de pop-up ‘open zoom meetings’)  
- Vul je naam in het veld ‘Your name’ en bevestig dat je geen robot bent 

 
- Klik op ‘join’ 
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- Vul vervolgens het wachtwoord in dat je via de mail hebt ontvangen  

 
- Klik op ‘join’ 

• Je komt nu in de wachtruimte terecht, van waaruit de SOB of de docent je zal toelaten 
tot de cursus 

Beperkingen in browser: 
- Links die in de chat gedeeld worden (bijvoorbeeld de presentielijst) werken niet. In dat 

geval kopieer je de link en plak je deze in een andere browsersessie of in een ander 
venster om deze te openen 

- De optie ‘Gallery view’ ontbreekt. Bij deelname via de browser zie je alleen de persoon in 
beeld die aan het woord is 

- Bij schermdelen kun je geen gebruik maken van de whiteboard functionaliteit 
- Knop ‘Reactions’ (met iconen duimpje omhoog/omlaag ontbreekt) 

4 Deelname 
4.1 Registratie presentie 

Er wordt gebruikt gemaakt van de ‘waiting room’. Het is belangrijk dat je met je eigen voor en 
achternaam inlogt via Zoom voor deze cursus. De SOB of de docent laat je persoonlijk toe tot de 
cursus. Het is mogelijk dat je na het inloggen even moet wachten. Vervolgens controleert de 
SOB  of alle cursisten aanwezig zijn onder de knop ‘Participanten’. Daarnaast vul je zowel aan 
het begin als aan het einde van de cursus je naam in op een digitale presentielijst. Het invullen 
van de presentielijst is een voorwaarde om PE-uren toegekend te krijgen. De link naar deze lijst 
ontvang je tijdens de cursus via de chat. 

4.2 Registratie presentie 
Standaard staan video en audio aan als je inlogt via Zoom voor deze cursus. Als je het gebruik 
van je  video en/of audio hebt geweigerd, krijg je alsnog via de moderator van de SOB of de 
docent de vraag om video en audio aan te zetten. Het is prettig voor de docent om te zien wie er 
aan de cursus deelneemt. Ook bevordert het gebruik van video de interactie. Zet je audio op 
mute als je niet aan het woord bent. 

4.3 Huishoudelijke mededelingen  
De docent start bij aanvang van de cursus met een aantal “huishoudelijke mededelingen” 
waaronder afspraken over het stellen van vragen, gebruikmaking van verschillende 
functionaliteiten, pauzes e.d..  

 

4.4 CLASS 
Tijdens een online cursus willen  we de gebruikelijke interactie laten plaatsvinden net als bij een 
fysieke bijeenkomst. In onderstaande tabel vind je enkele aandachtspunten.  

Camera Licht Achtergrond Sound Start  
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5 Functionaliteiten 
Zorg dat je tijdig inlogt om de functionaliteiten even door te nemen en te checken of alles goed 
werkt. 

5.1 Video 
Klik op de knop ‘Join with Video’ zodat iedereen jou kan zien. Zorg dat je in de camera kijkt. 
Zeker als je spreekt. Zet de camera even uit als er plotseling iets onverwachts in je omgeving 
gebeurt. 

 

5.2 Audio 
Klik op de knop ‘Join with Computer Audio’ zodat iedereen jou kan horen. Zorg dat je niet te 
dicht bij je microfoon bent als je praat om echo’s en een feedback loop te vermijden. Gebruik bij 
voorkeur een headset. Zet het geluid niet te hard. Mute je audio als je niet aan het woord bent. 

 

 

5.3 Weergave 
Via de knop ‘Speaker View /Gallery View’ kun je de weergave opties aanpassen. Wanneer je via 
de browser bent ingelogd ontbreekt de optie ‘gallery view’ .  

Ogen op ca 2/3e van 
onderzijde in beeld 

Lichtinval van voren, 
sluit eventueel 
gordijnen 

Wees bewust van je 
achtergrond 

Headset, standaard 
oortje volstaat al 
Zorg dat microfoon 
dicht bij je is 

Log op tijd in voor 
technische zekerheid 
en rust. In de 
uitnodiging staat een 
telefoonnummer dat 
je kunt bellen als je 
bij het inloggen of 
tijdens de cursus 
technische 
problemen hebt. 

Camera recht voor 
je, geen plafond 
scene 

 Het is beter geen 
gebruik te maken 
van een virtuele 
achtergrond 
(capaciteit)  

Voorkom 
omgevingsgeluiden; 
mute je audio als je 
niet aan het woord 
bent  

Zorg voor een 
stabiele 
internetverbinding 

Kijk in de camera 
(zwarte stipje) dan 
hebben docent en 
andere deelnemers 
het idee dat je ze 
persoonlijk aankijkt 
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5.4 Knoppen op de functionaliteitenbalk 
 

 
Mute:   Microfoon staat aan – Klik hierop om het geluid uit te zetten 
 
Unmute:  Microfoon staat uit – Klik hierop om het geluid aan te zetten 
 
Stop video:  Camera staat aan – Klik hierop om het beeld uit te zetten 
 
Start video:  Camera staat uit – Klik hierop om het beeld aan te zetten 
 
Reactions:  Mogelijkheid om snel een reactie te geven via 2 iconen  

   (Zie ook functionaliteiten – reactie geven)   

5.5 Chat 
Als je tijdens een sessie een bericht wilt sturen klik op ‘Chat’. Een pop up scherm verschijnt: 
 

 

 
1. Geef aan of je naar alle cursisten of naar een individuele cursist of de docent een bericht 

wilt sturen 
2. Type je bericht hier 
3. Je kunt bestanden meesturen door deze bij ‘File’ te uploaden (Let op dat je geen 

vertrouwelijke informatie deelt). 
4. Door op ‘Save chat’ te klikken kun je de chat bewaren (handig als je achteraf nog wil 

zien welke vragen je gesteld hebt. 

5.6 Participants 
Als je wilt weten wie er nog meer zijn ingelogd, klik dan op ‘Participants’. 
  

 
Aan de rechterkant zie je dan een overzicht van de deelnemers.  

 

4 

1 3 

2 
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Naast verbale communicatie kun je op verschillende manieren ook nog andere reacties geven. 
De docent zal vooraf aangeven welke functionaliteit je het best kan gebruiken. Hieronder alvast 
de uitleg van de functionaliteiten: 
 
Als je op ‘Participants’ klikt, dan verschijnen de volgende iconen 
 

 
Klik je op ‘More’, dan komen er nog vijf andere iconen tevoorschijn 
 

 
Als je op ‘Reactions’ klikt dan verschijnen onderstaande 2 iconen (Deze iconen zijn niet 
beschikbaar als je deelneemt via de browser) 

 
 

5.7 Scherm delen 
Afhankelijk van de instructies van de docent, is het mogelijk dat je je scherm moet delen 
(bijvoorbeeld bij het geven van een presentatie). Wil je je scherm delen met de andere 
cursisten? Klik dan op ‘Share Screen’. NB: bij deelname via de webbrowser ontbreekt bij 
schermdelen de optie whiteboard. 

 

Geef aan welk deelscherm je wilt delen. Klik hierop. Het scherm krijgt een gekleurd kader. 
Klik op Share. Iedere cursist krijgt nu jouw scherm in beeld te zien. 

 

Je kunt hier zien: 
• Wie aanwezig is 
• Wie zijn geluid en/of beeld aan/uit heeft 
• Vanuit dit scherm kun je ook berichten 

sturen (zie ook 2.2.7 Reageren) 
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Wil je stoppen met het delen van het scherm? Klik op ‘Stop Share’. 

5.8 Afsluiten 

 
Klik op ‘Leave Meeting’ als je de meeting gaat verlaten. 
Zolang de cursus nog bezig is, kun je opnieuw inloggen en deel blijven nemen via de link die je 
hebt ontvangen. Dit bijvoorbeeld als onverhoopt je verbinding wegvalt.  

 
  

 

 


