
ZOOMLINK 

1 In Magister zie je wanneer je de Zoom kan gebruiken. 
Dat zie je aan de afbeelding van de camera bij het lesuur. 

 
2 Klik op ELO 

Klik op Studiewijzer 
Klik op Zoomlinks bij quarantaine 

 
  



3 Klik op Docentenlijst + zoomlinks 

 
4 De lijst met links wordt nu gedownload 

 
5 Je kan de lijst met links terug vinden op je computer via de verkenner onder Downloads 

 

 
 

  



DE 1e KEER GEBRUIK MAKEN VAN ZOOM 

1 Als je op de link klikt, verschijnt (na even wachten) het volgende scherm: 

 

 
2 Klik linksonder (waar de witte pijl in het oranje vlak naar toe wijst) op het gedownloade 

bestand. Het onderstaande scherm verschijnt dan. 

 

 
  



3 Na korte krijgt verschijnt de onderstaande melding, klik hier op ‘Ja’. 

 

 
4 Na korte tijd zal Zoom geïnstalleerd zijn en verschijnt het volgende scherm: 

 

 
5 Typ je voor- en achternaam in het veld ‘Your Name’. Wellicht staat hier al je leerling nummer 

ingevuld, vervang dit dan door je voor- en achternaam. Klik daarna op de button ‘Join 
Meeting’ 

 
6 Klik op ‘I Agree’ in bovenstaand scherm 

  



7 Het onderstaande video preview scherm verschijnt: 

 
8 Als je laptop/pc 2 camera’s heeft (zoals de Dell laptop van The Rent Company), zal standaard 

de camera in het toetsenbord geactiveerd worden. (Als bij jou direct de juiste webcam 
geactiveerd is ga je in deze handleiding door naar stap 12) 

9 Je kunt je andere webcam selecteren door op het vierkante symbooltje rechtsboven in het 
camera beeld te klikken. Onderstaand scherm verschijnt 

 
10 Klik aan de linkerkant op ‘Video’ en selecteer dan bij Camera: de ‘Integrated webcam’. De 

webcam schakelt dan over naar de webcam in het beeldscherm. Klik vervolgens op het kruisje 
rechtsboven in het scherm 

11 Kies nu of je de Zoom sessie met of zonder beeld wilt starten: 

a. Met beeld  Klik op ‘Join with Video’ 

b. Zonder beeld  Klik op ‘Join without Video’ 

12 Zoom wordt nu geopend, klik nu nog op ‘Join with Computer Audio’ 

 
De volgende keer dat je op een Zoom link klikt 

zal de meeting (op stap 13 na) vanzelf opstarten 
 

 


