
HTF HOGESCHOOL VOOR TOEGEPASTE FILOSOFIE 

Gebruikershandleiding ZOOM 

Deze handleiding is bedoeld voor externe belangstellenden die deelnemen aan de 
informatiebijeenkomst van de HTF.

Veiligheid

De HTF beschikt over een account met licentie, met bijbehorende AVG-verklaring. Er zijn 
persberichten gepubliceerd m.b.t. de problemen rond de veiligheidsaspecten van ZOOM. Dit 
betreft vooral de gratis accounts. De veiligheid van gegevens is op basis van een 
professionele licentie niet groter dan bij een andere aanbieders van vergadersoftware. U 
hoeft geen account aan te maken om deel te nemen aan de bijeenkomst.
Uw deelnemersgegevens zoals weergegeven in ZOOM worden niet bewaard. Uw 
aanmeldgegevens voor informatiebijeenkomsten worden bewaard conform de beschreven 
richtlijnen op het aanmeldingsformulier.

Inloggegevens ONLINE OPEN DAG 

Topic: Online Open Dag
Time: Aug 22, 2020 01:00 PM 

Join Zoom Meeting
https://us02web.zoom.us/j/85141614659?pwd=QjBpNXhNbnNRdlZDOWVtSmVkZ01sQT09

Meeting ID: 851 4161 4659
Password: 299652

https://us02web.zoom.us/j/85141614659?pwd=QjBpNXhNbnNRdlZDOWVtSmVkZ01sQT09
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A. Deelnemen

a. Je krijgt een link aangereikt, zie pagina 1.
b. Via de startpagina van ZOOM kun je dit ID ingeven via de knop JOIN A

MEETING op de startpagina:

2. Als je op deze link klikt of het ID ingeeft en op JOIN drukt, kom je op de
volgende pagina. Opties om de applicatie te laten starten:

a. OPEN ZOOM (let op: het kan zijn dat deze pop-up niet voor iedereen verschijnt)
b. CLICK HERE:  als er geen pop-up verschijnt zoals bij stap i.
c. Als beide hierboven niet werken, kan je automatisch 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 krijgen.  
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3. Scherm tijdens deelname

o Links onder kun je je camera/microfoon aan en uitschakelen.
 Via de pijltjes naast beide icoontjes kun je de instelling van je

camera/microfoon wijzigen.
o Midden onder kun je:

 Andere leden uitnodigen (niet belangrijk als deelnemer)
 Zien wie er allemaal deelneemt door op PARTICIPANTS te drukken.
 Je scherm delen (enkel als de beheerder dit toelaat)
 De chatfunctie openen. Dit kan belangrijk zijn als de beheerder een

vraag stelt en er van je verwacht wordt om via chat te reageren.
o Rechts onderaan kan je de vergadering verlaten.
o Rechts bovenaan kan je wisselen tussen klein en volledig scherm en zie je

je eigen camera indien in gebruik.

Je hier ook wisselen tussen SPEAKER VIEW en GALLERY VIEW:

o SPEAKER VIEW: hierbij zie je enkel diegene die aan het woord is of de
pagina (bijv. presentatie) die de spreker deelt. Deze instelling is aan te
bevelen voor de open dag.

o GALLERY VIEW: hiermee zie je al de deelnemers van de vergadering/
college.
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4. Richtlijnen voor een goed verloop

o Controleer de kwaliteit van je audio en video voordat je deelneemt aan de open
dag.

o Demp tijdens de vergadering/college steeds je microfoon, dit om storing van
achtergrondlawaai tijdens de vergadering/college te minimaliseren. Als de
beheerder vraagt om te reageren, zal er aangegeven worden of dit via de chat-
functie gaat of je je microfoon dient te gebruiken. Vergeet nadien niet om de
microfoon opnieuw te dempen.

o De beheerder kan aangeven of hij/zij toelaat dat deelnemers hun beeld/camera
delen. Als dit niet nodig is, is dit eerder af te raden om de verbinding niet
onnodig te belasten.

o Indien er van je verwacht wordt om je camera en/of microfoon te gebruiken, kan
je deze best op voorhand al eens testen door zelf bijvoorbeeld een
vergadering aan te maken

o Maak enkel gebruik van de chatfunctie indien dit van je verwacht wordt. Dit ook
om het verloop zo weinig mogelijk te storen/belasten. De chatberichten komen bij
de beheerder terecht.

o Indien deelnemers te storend worden en de richtlijnen niet volgen, is het mogelijk
deelnemers te verwijderen uit de vergadering.

Lukt het niet om in te loggen? Stuur dan een Whatsapp-bericht naar 0643292792
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