ZO KUN JE VIDEOBELLEN MET ZOOM
Leuk, we gaan videobellen met Zoom. Voor 1 op 1 gesprekken is dit gratis en ongelimiteerd
en je deelnemers hebben zelfs geen ZOOM-account nodig om tóch met je te videobellen. Je
deelt gewoon een link waarop de deelnemer kan klikken op het afgesproken tijdstip. Je kunt
zelfs, met een limiet van 40 minuten tot aan 100 mensen laten meedoen met je gesprek.
Natuurlijk kun je ook een betaald pakket nemen maar of dit echt nodig is…
Wat je wel nodig hebt, is een computer met microfoon en luidspreker en een webcam voor
video. Bij een laptop is dit normaal gesproken allemaal het geval, net als bij een mobiele
telefoon.
Hieronder vertel ik je hoe het werkt.

Een gesprek beginnen:
Als je zelf een gesprek wil beginnen, download en installeer je eerst Zoom via
https://us04web.zoom.us/. Meld je vervolgens aan via de knop ‘sign up’. Als je eenmaal een
account hebt, ga je naar je account links bovenin.

Als je je account hebt geopend, zie je rechts ‘meetings’ staan. Dit is het overzicht van al je
gesprekken en hier kun je ook een nieuw gesprek plannen via de knop ‘schedule a new
meeting’

Kies een naam en beschrijving voor je videogesprek en selecteer vervolgens de datum en
het tijdstip waarop het gesprek moet plaatsvinden.
LET OP: selecteer de goede tijdszone! Zoom is een Amerikaans bedrijf dus alles staat op
Amerikaanse standaarden ingesteld.

Normaal gesproken is videobellen met Zoom inclusief beeld maar je kunt er ook voor kiezen
alleen via audio te communiceren. Daarnaast kun je instellen of alle partijen hun video
dienen in te schakelen of niet.
Als je alleen met elkaar wil praten zonder beeld, kun je ook met je telefoon inbellen. Kies
dan wel het juiste land. Op deze manier krijg je in de uitnodiging die je verstuurt
automatisch het juiste telefoonnummer waarmee iedereen kan inbellen.

Wil je wel bellen gewoon bellen mét beeld, wat natuurlijk het leukste is, dan klik je bij ‘video’
het bolletje ‘on’ aan.
Vul vervolgens de rest van de opties in. Mogen gesprekspartners bijvoorbeeld al meedoen
aan het gesprek vóórdat jij bent inlogt? Of wil je het gesprek opnemen en automatisch
opslaan op je computer?

Als je alles goed hebt ingesteld, kun je je gesprek opslaan. Je krijgt dan een overzicht van
wat je net hebt ingevoerd én een URL die je met je deelnemers kan delen. Kopieer de
uitnodiging (en zet ‘m in je agenda als je dat wil).

Klik op ‘copy meeting invitation’ en plak de uitnodiging in je mail naar je gesprekspartner. In
die mail staat de link waarop hij of zij kan klikken om deel te nemen.

Deelnemen aan een gesprek
Als het tijd is voor je videogesprek, ga je óf naar je account en klik je onder ‘my meetings’
op het geplande gesprek en vervolgens op ‘start this meeting’. Je kunt natuurlijk ook zelf op
de link klikken die je aan je deelnemers verstuurd hebt.
In de browser opent dan automatisch een nieuw scherm. Het kán zijn dat jij en/of je
deelnemers een klein softwareprogramma moeten installeren voordat het gesprek kan
beginnen. Zoom Meetings is een app die het gesprek ondersteunt. Zodra iedereen voldoet
aan de eisen, komen jullie automatisch in hetzelfde gesprek terecht.

Tijdens het gesprek zijn er ook nog een aantal mogelijkheden voor de initiatiefnemer van het
gesprek. Zo kun je je scherm delen, je kunt extra deelnemers uitnodigen, je kunt chatten
met elkaar en je kunt kiezen of je je gesprek wilt opnemen of niet.

Zoom is ook beschikbaar voor Android en iOS, dit maakt het gemakkelijk om altijd en overal
deel te nemen aan een videogesprek.
Dus, wanneer gaan we samen Zoomen?

Succes!

