
Account aanmaken bij Zoom 

Basic (Free)-account, is gratis. 

1 Op 1 zonder tijdslimiet vergaderen. 

Vanaf 3 personen of meer vergaderen tot 40 minuten. 

 

Maak een account aan op https://zoom.us/.    

Open deze vanuit Google Chrome-Webbrowser  

 
 
 

 
Gebruik hiervoor je eigen e-mailadres. 

https://zoom.us/


Er zal een bevestigingsmail verstuurd worden. Klik op de link in de email om verder te 

gaan. 

Vul in; naam-achternaam en maak een wachtwoord aan. 

 
 
 

 
Klik onderaan op <Skip this step>. Je hebt nu een eigen account aangemaakt. 



 
Je ontvangt een persoonlijk Meeting ID nummer ( 9 getallen) 

Indien je een Meeting aanmaakt (uitleg hieronder) zal dit nummer ook in de uitnodiging 

verschijnen. 

 

Met dit Basic (gratis) account kan je 1:1 sessies houden (zonder tijdbeperking) of met 3 of 

meer mensen online vergaderen tot 40 minuten. 

Indien je langer wilt vergaderen kan je na de 40 minuten gelijk een nieuwe sessie starten 

en doorgaan anders dien je een betaald account (pro-account) te nemen. 

Het aanmaken en inplannen van een Zoom Meeting 

Log in met je eigen account. 

Ga in Zoom naar Meetings in het linker zij-menu. 



 
 

 

 

Klik op de blauwe knop <Schedule a new meeting>. 

 

 

 

Zie voorbeeld hieronder. 



 



*Vul bij het <Topic> de naam in van je Meeting. 

 

*Klik op de datumkiezer <When> om je datum vast te zetten en voer de tijd in. AM is de 

nacht / ochtend en PM is de middag / avond. 

 

Overige instellingen kan je zo laten staan. 

 

Klik op <Save>. 

 

 
 

 

Bij <Time> kan je eenvoudig het Meeting toevoegen aan je agenda zodat je het zelf niet 

vergeet. 

 

Onder <Invite Attendees> zie je de registratielink.  

Klik op Copy the Invitation 
 
Deze kan je plakken in een mail die je naar degene stuurt waarmee je wilt Zoomen. 
 
De https…… is een link waarop deelnemers eenvoudig kunnen klikken om deel te nemen 
aan de Meeting. De rest gaat vanzelf. 
Of. 
Indien men Zoom heeft geïnstalleerd als app op de telefoon of vanuit een eigen account 



op de pc kan men deelnemen door het Meeting ID in te vullen die ook in de invitation 
staat. 
 
 

Starten van een Meeting 

 
Zorg dat je 15 minuten voor start van je Meeting  de Meeting start. 

-Log in met je eigen account 

-Ga naar meetings 

-Druk op de te starten Meeting en klik op Start 

 

De deelnemer dient zelf het geluid en indien gewenst de camera aan te zetten.  

 

Onderaan het venster van Zoom vind je een balk: 

 
 

Links onderaan zit een microfoon en camera icoontje.  

Er staat een streep door deze knoppen als je niet hoorbaar en/of zichtbaar bent. Wil je wel weer 

zichtbaar of hoorbaar zijn klik er opnieuw op. Met deze knoppen kun je ook je audio en video 

instellingen aanpassen, andere luidspreker, microfoon of webcam kiezen, indien gewenst. 

 

Wil je de inhoud van je computerscherm aan de andere deelnemers laten zien, klik op Share 

Screen. (groene knop - midden onderaan) 

Hiermee kun je met de rest allerlei informatie delen, alleen jouw scherm is dan zichtbaar. (Doe 

dit niet wanneer er een zoom aan de gang is, dan kan niemand de spreker meer zien) 

Tip: indien je van tevoren weet dat je documenten wilt sharen, zet deze dan al klaar op je 

computer. Indien je op Share klikt verschijnen alle documenten die je dan open hebt staan. Klik 

op het desgewenste document, daarna op Share. Alle deelnemers kunnen het document zien. 

Stoppen van Share kan d.m.v. end share. 

 

Wil je communiceren met tekst klik op Chat (midden onderaan) en typ je bericht. Verzenden doe 

je door de Entertoets. 

 

Rechts bovenaan kun je kiezen voor alleen de spreker in beeld (Speakerview) of iedereen in 

beeld via kleine schermpjes (Gallery) 

 

De communicatie beëindigen gaat met Leave Meeting. 

 

 

 

 


