
 
  

 

1 
© 2020 Vrouwen van Nu/Evelien ter Meulen 

 

Handleiding Zoom voor hosten van meetings 

 

Inhoud 
ACCOUNT MAKEN .................................................................................................. 1 

MEETING AANMAKEN ............................................................................................. 6 

ZOOM APP ...........................................................................................................11 

OPTIES TIJDENS MEETING ....................................................................................11 

SHARE SCREEN ....................................................................................................12 

POLLS MAKEN ......................................................................................................13 

OVERIGE OPTIES ..................................................................................................18 

 

 

1. In deze handleiding ga ik uit van gebruik van een laptop (Windows) met internet, 

camera en geluid.  

2. Wil je Zoom gebruiken vanaf je smartphone of tablet? Dat kan ook. Dan is het 

makkelijker om gebruik te maken van de handleiding van Seniorweb: 

https://www.seniorweb.nl/artikel/videobellen-via-zoom-op-smartphone-of-tablet 

 

ACCOUNT MAKEN 

 

3. Ga naar www.zoom.us  

4. Klik op Sign up, it’s free 

 

 

 

5. Je krijgt vervolgens een scherm waar gevraagd wordt om je geboortedatum in te 

vullen. 
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6. Vul je geboortedatum in en klik op Continue 

 

 

7. In het volgende scherm vul je je e-mailadres in en klik je op Sign Up 

 

8. Nu krijg je mogelijk een popup te zien die je vertelt dat je de Zoom-nieuwsbrief 

automatisch gaat ontvangen. Je kunt hier niet anders dan op Confirm klikken. 

Naderhand kun je je in de nieuwsbrief zelf afmelden. 

 

 



 

 

3 

9. Daarna krijg je een scherm te zien dat bevestigt dat er een mail is gestuurd naar 

jouw e-mailadres. Met de link in die e-mail kun je je account activeren.  

 

 

10. Ga naar je e-mailprogramma om de e-mail van Zoom te vinden. Die ziet er zo uit:  

 

 

 

11. Klik op Activate Account 

12. Een webpagina opent met de volgende tekst:  
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13. Hier klik je op No en Continue 

14. Je komt nu op de pagina’s om je account op te starten (zie screenshot op de 

volgende pagina).  

15. Allereerst vul je je voornaam en achternaam in en je kiest een wachtwoord (en je 

herhaalt dat in het volgende veld). Dan klik je op Continue 

 

 

 

16. Op de volgende pagina hoef je niets te doen. Je klikt alleen op Skip this step 
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17. Op de pagina die nu verschijnt kun je twee dingen kiezen: 

a. Start Meeting Now – hiermee start je een testmeeting om te zien hoe alles 

werkt. Dit heb je natuurlijk in de training al gezien, dus deze optie heb je 

niet nodig. 

b. Go to my account – hiermee ga je naar je account en kun je meteen aan 

de slag met het opzetten van je eerste Zoom-meeting 

18. Hieronder laat ik zien welke stappen je bij beide opties kunt zetten. 
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19. Of je klikt op “Go to my account” en je krijgt het volgende scherm te zien 

 

 

 

MEETING AANMAKEN 

 

20. Vanuit dit scherm kun je nu je eigen meeting organiseren. Klik hiervoor op Schedule 

a meeting rechtsboven in je scherm 
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21. Op de volgende screenshot zie je alle opties die je kunt invullen bij het organiseren 

van een meeting 

 



 

 

8 

 

 

22. Hieronder een voorbeeld van hoe het ingevuld kan worden:  
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Hier vul je de naam 
van je meeting in.  

Hier vul je de 

datum en begintijd 

van je meeting in.  

Kies hier hoe lang je 

meeting duurt. De gratis 

versie van Zoom stopt 

automatisch na 40 

minuten  

Dit kun je gewoon 

zo laten.  

Standaard staat 

“waiting room” aan. 

Dat betekent dat 

deelnemers door 

jou toegelaten 

moeten worden in 
de meeting 

Je kunt de meeting 

opnemen. Met deze 

optie wordt de 

opname op je 
laptop opgeslagen.  

Klik op Save om je 

meeting op te slaan  
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23. Als je op Save hebt geklikt, krijg je vervolgens het bevestigingsscherm van de 

meeting die je hebt georganiseerd. Dat ziet er zo uit:  

 

 

24. In geel gearceerd zie je de link staan die deelnemers nodig hebben om toegang te 

krijgen tot de meeting. 

25. Aan de rechterkant staat Copy Invitation. Als je daarop klikt, krijg je een popup met 

de gegevens en link van de meeting: 

 

26. Als je op Copy Meeting Invitation onderaan klikt, wordt alle tekst geselecteerd. Je 

kunt deze tekst vervolgens kopiëren in een e-mail aan de deelnemers. 
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ZOOM APP  

 

27. Het is handig om de Zoom-app op je laptop te installeren, maar het hoeft niet per se. 

Je kunt ook alles via de website van Zoom doen. De Zoom-app installeren doe je via 

Resources > Download Zoom Client. Volg de stappen in beeld zodat je het 

programma op je laptop kunt installeren. 

 

28. Op de dag en tijd van de meeting, open je het Zoom-programma en ga je weer naar 

je georganiseerde meeting. Je klikt op Start om de meeting op te starten. 

OPTIES TIJDENS MEETING  

 

29. Als je in de meeting bent, is het eerste wat je doet de Participants lijst openen. Hierin 

zie je namelijk wie er in de Waiting Room staan.  

30. Achter elke naam in de waiting room kun je dan op de knop Admit klikken om 

diegene toe te laten in de vergadering. 

 

31. Als je vergadering beginnen is, heb je als host meer opties onderin je scherm dan als 

deelnemer.  
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32. Met de knop Security krijg je de volgende opties: 

 

33. Je kunt hier bijvoorbeeld aanzetten dat deelnemers hun scherm ook kunnen delen 

tijdens de meeting. Daarvoor moet je dat wel eerst in de instellingen hebben 

aangepast. Je leest hieronder hoe je dat doet. 

SHARE SCREEN 

 

34. Als je Share Screen wilt aanzetten voor alle deelnemers, moet je via de website van 

Zoom inloggen op je account.  

35. Ga naar Settings (linkerkant van het scherm) en dan In Meeting (Basic) 

 

36. Dan scroll je een beetje naar beneden tot je bij de opties voor Screen sharing komt. 

Standaard staat dit op Host Only. Klik nu op All Participants om het aan te zetten 

voor deelnemers. 
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37. Nu kunnen deelnemers ook een scherm delen met alle andere deelnemers.  

38. Let er op bij scherm delen dat je eerst het scherm (= het programma) dat je wilt 

delen, open moet zetten. Wil je bijvoorbeeld een PowerPoint delen, dan zet je die 

eerst open. Dan klik je op Share Screen en zie je in het scherm wat je dan ziet de 

mogelijke schermen die je kunt delen. Daar staat je PowerPoint dan ook bij. Die klik 

je aan en vervolgens zien de deelnemers jouw PowerPoint. 

39. Wil je stoppen met delen, dan zie je boven in je scherm de optie Stop screen share 

POLLS MAKEN 

 

40. De knop Polls kun je gebruiken om tijdens een vergadering een peiling te houden 

onder alle deelnemers. Je wilt bijvoorbeeld weten wat voor activiteit je in het najaar 

als eerste moet gaan organiseren en vraagt aan de leden in de vergadering om te 

kiezen uit 2 of 3 activiteiten. Je ziet in je scherm hoeveel mensen gestemd hebben en 

waarop. Je kunt vervolgens de uitslag delen met de deelnemers, zodat iedereen de 

uitslag kan zien. 

41. Je kunt van te voren een poll klaar zetten of tijdens de vergadering een poll 

aanmaken. 

 

42. Voorafgaand aan je meeting een poll aanmaken doe je als volgt. 

43. Ga naar https://zoom.us en log in met je account. 

44. Klik aan de linkerkant op Meetings en kies voor de meeting waarvoor je een poll wilt 

aanmaken. Je komt nu in de gegevens van deze meeting die je eerder hebt 

aangemaakt. 

45. Helemaal onderin het scherm zie je dit: 
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46. Klik nu op Add om een poll toe te voegen.  

47. Op het volgende scherm vul je de poll in. 

 

48. Je begint met de titel van je poll, bijvoorbeeld Activiteiten in de zomer 

49. Daarna vul je de vraag in die je wilt stellen, bijvoorbeeld “welke activiteit zou jij het 

liefst willen doen deze zomer?” 
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50. Vul vervolgens de mogelijke antwoorden in. Hou het aantal beperkt, anders kun je 

verwachten dat er door de deelnemers heel verspreid wordt gereageerd en dan heb je 

nog geen eenduidig beeld van wat ze willen. 

51. Met Single Choice geef je ze maar 1 antwoordmogelijkheid, met Multiple Choice 

kunnen ze meerdere antwoorden selecteren. 

52. Klik daarna op Save onderin het scherm. 

53. Je ziet nu op de webpagina de poll in je meeting staan: 

 

54. Omdat je nog niet in de vergadering bezig bent, kun je de poll nog steeds aanpassen, 

of weggooien. Je kunt er ook nog een andere poll aan toevoegen. 

 

55. Tijdens de vergadering een poll aanmaken doe je als volgt. 

56. Klik op de button Polls 
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57. Klik dan op Add a Question. Je wordt nu naar een webpagina buiten je Zoommeeting 

om geleid.  

58. Op het volgende scherm vul je de poll in 

 

59. Je begint met de titel van je poll, bijvoorbeeld Activiteiten in de zomer 

60. Daarna vul je de vraag in die je wilt stellen, bijvoorbeeld “welke activiteit zou jij het 

liefst willen doen deze zomer?” 

61. Vul vervolgens de mogelijke antwoorden in. Hou het aantal beperkt, anders kun je 

verwachten dat er door de deelnemers heel verspreid wordt gereageerd en dan heb je 

nog geen eenduidig beeld van wat ze willen. 

62. Met Single Choice geef je ze maar 1 antwoordmogelijkheid, met Multiple Choice 

kunnen ze meerdere antwoorden selecteren. 



 

 

17 

63. Klik daarna op Save onderin het scherm. Je blijft nu “hangen” op de webpagina en 

moet handmatig de Zoom meeting weer aanklikken op je balk onderin het scherm. 

64. Terug in de vergadering zie je dat de net gemaakte poll in beeld staat. Je hoeft nu 

alleen nog op Launch Polling te klikken 

 

 

65. Deelnemers zien dan dit scherm en kunnen hun reactie geven. 
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66. Je ziet vervolgens dat deelnemers antwoorden geven doordat het balkje met 

percentage oploopt.  

67. Als iedereen antwoord heeft gegeven, klik je op End Polling. In het scherm dat je dan 

ziet, kun je kiezen voor Share Results, zodat alle deelnemers het resultaat van de poll 

zien.  

OVERIGE OPTIES 

 

68. De knop Record geeft je de mogelijkheid om de meeting op te nemen. Dit kan handig 

zijn voor als iemand er niet bij kan zijn en wel graag terug wil kunnen zien of horen 

wat er besproken is, of voor het maken van een verslag. Of om bepaalde belangrijke 

besluiten die genomen zijn, ook langs die weg vast te leggen. Je hoeft dan niet de 

hele meeting op te nemen, maar kunt er ook voor kiezen om alleen het stukje op te 

nemen wat belangrijk is. 

 

 

69. Support. Als je op deze knop klikt krijg je onderstaande melding. Er lijkt dan echter 

niets verder te gebeuren… 

 

 

70. Met de knop End kun je kiezen of je zelf de vergadering wilt verlaten of dat je de 

vergadering wilt beëindigen. 

 

 


