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Deelnemen aan een Zoomoverleg 

STAP 1 

• Via een link (klik op het Zoompictogram): 

o Klik op het pictogram en ga naar stap 2. 

• Via een ID (stickertje naast het Zoompictogram): 

o Gebruik dit als het niet lukt via de link. 

o Ga naar www.zoom.us en klik rechtsboven op JOIN A MEETING: 

 
o Voer het meeting ID in dat op het stickertje staat 

 

STAP 2 
Na stap 1 kom je op de volgende pagina.  

 

http://www.zoom.us/
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Het kan zijn dat Zoom meteen een installatieprogramma downloadt op je toestel. Je ziet 

dat dan linksonder verschijnen als volgt: 

  

Je installeert dit programma best. 

 

Je hebt meerdere opties om de applicatie te laten lopen: 

• ZOOM MEETINGS OPENEN (let op: deze pop-up verschijnt niet voor iedereen) 

• LAUNCH MEETING: deze optie kan je gebruiken als er geen pop-up verschijnt 

 

Als geen van beide opties werkt,  

dan kan je de applicatie downloaden op je toestel via DOWNLOAD & RUN ZOOM. 

 

ZOOM zal een applicatie opstarten buiten de browser. Dit is vooral om een betere verbinding te 

bekomen. Je hebt ook een paar extra opties. 

 

STAP 3 
Wanneer je de meeting start, kom je in de wachtkamer. Je krijgt volgend scherm: 

 
Van zodra de gastheer je toelaat, kom je binnen in de Zoomsessie. Het kan zijn dat de gastheer in 

gesprek is met een andere bezoeker. Het kan dus wel even duren vooraleer je binnen geraakt. 

Duurt het te lang? Gebruik dan de webchat op de homepagina (www.campushast.be) - onderaan 

rechts. We proberen je dan langs die weg een indicatie te geven van de wachttijd. 

 

STAP 4 

Als je toegang krijgt, zie je onderstaand scherm: 

 

http://www.campushast.be/
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Belangrijkste mogelijkheden. 

• Links onderaan kan je: 

o jouw camera/microfoon aan- en uitschakelen; 

o de instelling van je camera/microfoon wijzigen (klik op het pijltje). 

• Midden onderaan kan je: 

o zien wie er allemaal deelneemt door op Participants te klikken; 

o de chatfunctie openen door op Chat te klikken. 

• Rechts onderaan kan je: 

o de vergadering verlaten. 

• Rechts bovenaan kan je  

o wisselen tussen klein en volledig scherm; 

o jouw camera zien indien in gebruik. 

o wisselen tussen SPEAKER VIEW en GALLERY VIEW: 

▪ SPEAKER VIEW: toont enkel diegene die aan het woord is; 

▪ GALLERY VIEW: toont alle deelnemers aan de sessie. 

 

 


