
Handleiding deelnemers
- voorbereiding-
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Voorbereiden

Wat leuk dat u binnenkort een webinar volgt bij de ErfgoedAcademie. 

Is dit uw eerste keer? In dit document leggen wij u uit hoe u Zoom kunt gebruiken en wat u daarvoor nodig heeft. 
Dit duurt slechts enkele minuten.

Belangrijk: We raden u aan deze voorbereidingen te treffen een dag vóór het webinar, zodat we u kunnen helpen bij 
eventuele technische problemen. Vragen kunt u mailen naar info@erfgoedacademie.nl.

Wat heeft u nodig? 
• Een internetverbinding.
• Een uitnodigingsmail van de ErfgoedAcademie met een link naar het webinar.
• Een computer/laptop/tablet, met geluid.
• Bij webinar: webcam en microfoon zijn handig, maar niet noodzakelijk. Vragen stellen kan via de chat.
• Bij online cursus: webcam en microfoon zijn noodzakelijk voor het geven van feedback.
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Zoom downloaden

U kunt op verschillende manier om deel te nemen: (Let op: Bij geen van de opties hoeft u een account aan te 
maken)

• Optie A*: Deelnemen via automatische download Zoom – pag 5.

• Optie B: Deelnemen via Ipad * – pag 6.

• Optie C: Deelnemen via webrowser – pag 7. 
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*Doet u mee aan een online cursus? Dan adviseren wij optie A.  
Via de app ziet u iedereen in de cursus via Gallery View. 

Is dit niet mogelijk op uw werkcomputer, vanwege bijvoorbeeld 
firewalls, volg dan de cursus via een privé computer.

U kunt ook de sessie volgen via een Ipad, maar die heeft een 
beperkt aantal functionaliteiten, net als de versie via de 
webbrowser.



Stap 1: Open het programma Zoom

Let op: Internetbrowser Google Chrome of Mozilla Firefox zijn het meest gebruiksvriendelijkheid voor Zoom. 

Klik op de link die u van ons heeft ontvangen in de mail.
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Optie A: Deelnemen via automatische Zoom download* 

1 2

3 4
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*Doet u mee aan een online cursus? Dan adviseren wij optie A. Optie B en C hebben maar beperkte functionaliteiten. 



Optie B: Zoom openen via Ipad
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Optie B: deelnemen via Ipad / Iphone

1 2 3 4
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Optie C: Deelnemen via Webbrowser

Lukt het automatisch downloaden niet, of wilt u toch liever deelnemen via uw webbrowser,
klik dan op ‘Join from your browser’ onderaan de pagina. 

1 2
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Klaar

Hartelijk dank voor de voorbereiding. U bent nu gereed om deel te nemen aan één van onze 
webinars of online cursus.

• U heeft Zoom gedownload of heeft de webversie bekeken.
• U weet hoe u kunt inloggen met een Meeting ID, uw naam en een Meeting Password. 

Hierna volgen nog enkele spelregels en tonen wij u enkele functies van Zoom die beschikbaar 
zijn tijdens een webinar of online cursus.

Met vriendelijke groet

ErfgoedAcademie
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Welkom bij de ErfgoedAcademie

• U bent nu binnen in Zoom
• Join met audio en microfoon (indien gewenst)
• De camera en het geluid staan standaard uit

• Welkom
• Zodra iedereen binnen is kunnen we beginnen
• Lees vooraf alvast de spelregels door

Heeft u technische vragen: stel ze aan de ‘Helpdesk’ via chat.



Belangrijke functies in Zoom

Mute: Geluid microfoon Aan/Uit

Stop video: Camera Aan/Uit

Manage participants: Voor feedback aan 
de ErfgoedAcademie

Chat: Voor vragen aan de ErfgoedAcademie

Share screen: Scherm delen
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Spelregels

• We beginnen op tijd

• Zorg dat u 5 minuten van te voren binnen bent

• Geluid en camera zijn uit bij binnenkomst 

• Vragen stellen kan via chat aan ErfgoedAcademie
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Veel plezier!



Gallery View (Voor online cursussen of labs. Niet noodzakelijk voor webinars)

1. Zet je camera AAN
2. Je geluid UIT
3. Het beeld op Gallery View

• Bij Ipad
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Veel plezier!
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