
 
Voorbereiden op een ZOOM-training 

 

We geven de training via ZOOM en dat is voor iedereen (ook voor ons) wennen en nieuw. Om de 

training zo goed mogelijk te laten verlopen vragen we jullie om deze korte notitie vooraf door te 

lezen. 

 

1.Maak een account aan bij https://zoom.us. Het is gratis. Als je een account hebt werkt het 

programma beter dan dat je rechtstreeks via de link (die je van ons krijgt) deelneemt. Je kunt dan 

ook een persoonlijk profiel aanmaken zodat iedereen je naam kan zien tijdens de bijeenkomst. 

 

2.Voorafgaand aan de training ontvang je van ons een link met een pincode. Als je daarop klikt, 

kom je in de wachtkamer. Je ziet dan een melding dat de host je zo direct gaat binnenlaten. Zorg 

dat je op tijd klaar zit. Check voordat je begint of “Wifi-slurpers” zoals Netflix, Minecraft uit staan. 

Kijk of je geluid in orde is (bij “settings” in de app= tandwieltje onder je profiel (foto)). Het is 

belangrijk dat je een rustige plek hebt om te zitten en dat je lekker zit (training duurt de hele dag 

:)). Zet vooraf je notificaties uit en sluit alle andere programma’s op je scherm. 

 

3.Tijdens de training kun je kiezen voor “speakerview” (drie puntjes rechtsboven in je foto), dan 

zie je degene die uitleg geeft groot op het scherm en zijn de andere deelnemers klein. Of je kiest 

voor “gallery view”; dan zie je iedereen in “tegels” 

 

4.Tijdens de training staat bij iedereen het geluid standaard uit en het beeld aan. Als je iets wilt 

vragen dan is het het makkelijkste als je je vraag in de chat zet. We hebben in de training ook 

momenten van vragen stellen ingebouwd, dan is het handig als je je hand opsteekt, dan 

voorkomen we dat iedereen door elkaar gaat praten. 

 

5.We werken tijdens de training regelmatig met “break out rooms”, je wordt door ons ingedeeld 

in een kleiner groepje met wie je samen aan een opdracht gaat werken. Je wordt door ons ook 

vanzelf weer teruggehaald naar de grote groep. Vanuit zo’n break out room kun je hulp inroepen 

van een van de trainers, die voegt zich dan bij de groep. De trainers kunnen ook zelf op bezoek bij 

een groepje in de break-out room. 

 

6.Tot slot, zorg dat je de dingen die we ter voorbereiding aan je hebben gevraagd klaar hebt 

liggen,  pen en papier erbij en je bent klaar voor de training! 

 

https://zoom.us/

