Ermee aan de slag gaan als cursist gaat als volgt:
1.

Download en installeer zoom.us op je smartphone/tablet/laptop of pc (gratis). Die
apparaten moeten wel aan enkele eisen voldoen:
•

genoeg batterij capaciteit of anders met het apparaat aan de oplader

•

video en spraak mogelijk maken (camera en microfoon beide aan)

•

goede wifi-verbinding of via kabel

Om te kunnen installeren moet je je email adres opgeven en een goed wachtwoord
verzinnen en invoeren. De versie die je installeert is een gratis versie. Installeer zoom.us
(ruim) vóór de cursus en test of je video en geluid werken (het programma geeft aan hoe je
dat kunt testen)
2.

Een kwartier voor de cursus begint zet je zoom aan. Je komt dan op de site van zoom.us.
Afhankelijk van wat er van je gevraagd wordt, kies je bijvoorbeeld deze meeting-ID code: 123
456 7890 óf je gebruikt de volgende link: https://zoom.us/j/1234567890
Na inloggen ben je deelgenoot van de bijeenkomst. Je kunt ook al eerder inloggen om elkaar
vast te ontmoeten.

3.

Hoe werkt het?
Aan het begin van de cursus staat je camera aan en je microfoon aan. Je kunt alle
deelnemers zien door bovenin rechts op ‘gallery view’ te drukken (symbooltje met allemaal
blokjes). Als je op ‘speaker view’ drukt, zie je alleen degene die aan het woord is groot in
beeld.
Als we beginnen met lesgeven moet je de microfoon dempen door op ‘mute’ te drukken. Je
zet dan ook ‘speaker view’ aan, zodat je de docent kunt zien lesgeven.
Wanneer je iets wilt zeggen dan zet je jouw microfoon even aan (unmute), dan horen we je,
en dan kan de docent reageren. Daarna zet je jouw microfoon weer uit.
Wanneer iedereen de microfoon aan heeft hoor je alle deelnemers door elkaar en dat is
onwerkbaar.

4.

Lukt het je allemaal niet?
Dit is voor ons allemaal een nieuwe en nog onbekende aanpak. Maak je geen zorgen als het
je allemaal niet (meteen) lukt! Dit is de eerste keer en in de komende periode komen er
ongetwijfeld nadere instructies, tips en/of suggesties voor verbetering.
Het gaat er vooral om, dat we met elkaar proberen de cursus zo goed mogelijk te kunnen
(ver)volgen.

