
 

 

 

Videobellen / Webinar 

Leuk dat je met ons gaat videobellen of deelneemt aan een webinar!  
Lees deze richtlijnen en tips goed door vóórdat je gaat deelnemen. Dit is voor je eigen gebruik cruciaal, maar ook voor andere 

deelnemers. Verderop in dit document lees je enkele vragen en antwoorden bij problemen.  

Een goede voorbereiding is het halve werk 

1. Plan tijd in ter voorbereiding op de bijeenkomst/webinar, bijvoorbeeld een kwartier of half uur.  

2. Plan ook tijd in na afloop om e.e.a. te kunnen verwerken. 

3. Zorg voor een sterke WiFi verbinding, of nog beter gebruik een netwerkkabel. 

4. Gebruik bij voorkeur een laptop/computer in plaats van je telefoon of tablet.  

5. Doe oortjes in of een hoofdtelefoon op en zorg voor zo min mogelijk achtergrondgeluid.  

6. Sluit zoveel mogelijk applicaties en internettabbladen. 

7. Graag aan het begin je microfoon dempen door op MUTE  te klikken. Dit voorkomt veel achtergrondruis. 

8. Zet de luidsprekers aan via  op je toetsenbord of rechts onderin de taakbalk. 

9. Als iets even niet werkt, controleer en/of wijzig eerst zelf je geluidsinstellingen. 

10. Gebruik je een laptop, zorg ervoor dat de adapter aangesloten is, zodat de laptop niet uitvalt. 

11. Let op je houding, stel je bureau en of bureaustoel goed in voorafgaand aan het videobellen. 

12. Ga voorafgaand naar het toilet en zet drinken klaar tijdens de meeting (eten staat niet zo netjes). 

Wat je tijdens het videobellen of de webinar kan doen 

 Gedurende de bijeenkomst/webinar vragen we iedereen de microfoon op MUTE te houden. Dit doen we, zodat er zo 

min mogelijk ruis op de achtergrond is. 

 Als je de spreker(s) niet hoort of als het beeld vastloopt willen we je vragen eerst zelf een paar stappen te ondernemen: 

o Probeer opnieuw in Zoom of Ms Teams te komen. We zullen je weer binnenlaten. 

o Sluit je microfoon opnieuw aan en/of controleer je instellingen (zowel van je computer als in het programma).  

o Sluit alle andere programma’s die misschien verbinding en de batterij verbruiken. 

o Sluit programma’s die de microfoon of webcam gebruiken of net hebben gebruikt. 

o Heb je geen geluid? Zet het volume op je laptop/computer aan, rechts onderin de taakbalk via dit icoon  of via 

een knop op je toetsenbord. 

o Kom je zelf niet in beeld? Beweeg de muis over het scherm en klik links onderin op dit icoon  om je camera te 

activeren. 

Starten met videobellen of deelnemen aan de webinar 

Zorg ervoor dat je 5 a 10 minuten voorafgaand aan de bijeenkomst/webinar gereed bent. Je kunt dan al inloggen en in 

“Waiting Room” (wachtkamer) wachten. 

1. Klik op de ontvangen link om de meeting te starten. Heb je al het Zoom of MS Teams programma op je laptop/computer 

staan dan wordt deze automatisch geopend. 

2. Of open het programma en voer het Meeting ID in. Controleer nog even je naam en klik op Join. 

a. Indien de Zoom-meeting een wachtwoord heeft dan volgt een apart invulveld om dit in te vullen. 

3. Het programma of de app heeft toestemming nodig om gebruik te maken van je microfoon en camera. Je krijgt 

hierover een melding in je scherm.  

a. In de Zoom App op een smartphone of tablet dien je wel “Join Audio” apart aan te klikken. 

4. Je wordt vervolgens in de Waiting Room (wachtkamer) geplaatst. De host van de meeting zal je vervolgens toevoegen 

aan de bijeenkomst. 

 

Een fijne bijeenkomst/webinar gewenst! 

 


