ZELF BEGINNEN MET ZOOM
Er zijn verschillende Zoom abonnementen (licenties):
BASIC – Gratis
•
•
•

Maximaal 100 deelnemers
Maximale tijdsduur per meeting 40 minuten
Geen tijdslimiet voor één op één meetings (maximaal twee personen)

PRO – 170 euro per jaar of 17 euro per maand
•
•
•
•

Maximaal 100 deelnemers
Groep meetings tot aan 30 uur
Social Media streaming
1 GB cloud recording

Er zijn nog meer (duurdere) zakelijke vormen zoals BUSINESS en ZOOM UNITED PRO maar die bespreken
we hier niet.
Je kunt dus, als je wilt beginnen met Zoom voor je eigen club, maar eerst eens wilt zien hoe dat eigenlijk
werkt en of jullie dat wel bevalt, best beginnen met de gratis versie BASIC. Het enige nadeel is dat je dan
bent beperkt tot een maximale duur van 40 minuten per keer. Maar niets houd je tegen om twee sessies
in te plannen van 40 minuten achter elkaar, met 10 minuutjes ertussen (kan je mooi even pauze inlassen
voor kopje koffie en sanitaire stop).
Als Zoom dan goed bevalt en je wilt langere vergaderingen kunnen houden, dan kun je overgaan op een
betaalde versie, Zoom PRO. Als je een jaarabonnement neemt, dan krijg je twee maanden cadeau (je
betaalt hetzelfde bedrag voor een jaarabonnement als tien maal het maandbedrag). Maar als je niet
zeker weet of je er twaalf maanden aan vast wilt zitten, kan je ook een abonnement per maand nemen,
je kunt dan per maand opzeggen, ook tussentijds.
Als eerste moet je even een Zoom account aanmaken op de website van Zoom. Ik raad je aan om een PC
of laptop te gebruiken. Het kan ook op een tablet of telefoon, maar op die kleinere schermpjes werkt
het minder handig.
Ga naar https://zoom.us/ (zoom.nl is een fotografie website)
Als je nog geen Zoom account hebt, druk je op de oranje knop SIGN UP, vul dan je gegevens in en dan
kan je inloggen met je eigen Zoom account. Voor een gratis BASIC account ben je nu klaar, voor een
betaald PRO account klik je op PLANS & PRICING bovenaan. Kies dan Upgrade to PRO. Kies dan voor een
maand- of een jaarabonnement. Je hebt een creditcard nodig voor de betaling van de licentiekosten.
Je bent nu klaar op de website van Zoom. De verdere uitleg gaat via de App van Zoom. Die moet je eerst
installeren, als je dat nog niet eerder hebt gedaan. Installatie procedure staat hier (download).
Na de download en de installatie van Zoom kan je verder.

ZELF BEGINNEN MET ZOOM
Als je de organisator (host=gastvrouw) bent van een meeting, dan kan je met de volgende stappen een
nieuwe meeting inplannen:

Open de Zoom App

en ga naar Schedule

op de Home tab

Vul dan het planningsformulier in:

In ieder geval iets invullen bij het Onderwerp (Topic) en de juiste datum en tijd kiezen. De andere
settings kun je op standaard laten staan, tenzij je iets specifiek wilt aanpassen (zoals recording).

Druk daarna op Save om het op te slaan. Ga daarna naar de tab Meetings
en dan kun je met
een link maken die je in een e-mail kan plakken om de
uitnodigingen per mail te versturen naar de overige deelnemers.

ZELF BEGINNEN MET ZOOM
Vlak voor de meeting begint, kun je de meeting openen door op

te klikken, de klok gaat dan

lopen (ook voor de gratis 40 minuten). Op de tab Meetings:
Als host van de meeting heb je wat meer controls (knoppen) ter beschikking dan als deelnemer:

Je kunt verder veel aanvullende informatie vinden op Internet over de werking van al deze functies op
de website van Zoom zijn handleidingen en video’s in het Engels beschikbaar:
https://support.zoom.us/hc/en-us/articles/206618765-Zoom-video-tutorials
Ook kun je veel informatie vinden in het Nederlands via Google of op Youtube:
https://www.youtube.com/watch?v=JwRpOT4nuIk
https://ru-werkinstructies.screenstepslive.com/s/Teacher/m/97691/l/1269684-hoe-start-en-plan-ikeen-sessie-zoom
Kom je er helemaal niet uit en heb je geen handige buurman of een neefje die even een handje kan
helpen? Dan mag je ook de webmaster mailen, dan kijken we hoe we je kunnen assisteren.

