
Zoom installatie handleiding 

Inleiding 
In deze handleiding wordt uitgelegd hoe je op verschillende apparaten Zoom kunt installeren en 

hierna kunt deelnemen aan een Zoom meeting. 

De volgende soorten apparaten worden uitgelegd: 

1. Windows computer (laptop of desktop) 

2. Android telefoon (bijv. Samsung, Huawei, LG etc.) 

3. IOS apparaat (bijv. iPhone of iPad) 

 



1. Windows Computer 
Download via deze link de zoom app. 

 

1.1 Als je met Google Chrome   werkt: 
dan zie je links onderin staan dat je computer iets wil downloaden. 

Het kan zijn dat je de keuze krijgt tussen Behouden of Verwijderen, je kiest dan voor Behouden. 

Als je de keuze niet krijgt of als je voor Behouden gekozen hebt, zie je rechts onderin staan: 

 

Klik hierop.  

Ga verder naar: hoofdstuk 1.4 Zoom installeren 

 

1.2 Als je met Mozilla Firefox  werkt: 
Er komt een pop-up dat Zoom iets wil downloaden: 

 

Kies hier voor “Bestand opslaan”. 

Als dit voltooid is zie je rechts bovenin dat je deze kunt openen: 

 

Klik hierop. 

Ga verder naar hoofdstuk 1.4 Zoom installeren 

 

  

https://zoom.us/support/download


1.3 Als je met Microsoft Edge  werkt: 
Dan zie je onderin je scherm dat Edge iets wil downloaden: 

 

Kies hier voor “uitvoeren”. 

Ga verder naar hoofdstuk 1.4 Zoom installeren 

 

1.4 Zoom installeren 
Je krijgt een scherm dat vraagt of je toestaat dat de zoom app aanpassingen doet aan je computer, 

hier antwoord je Ja. 

Nu gaat de app installeren. Nadat de app is geïnstalleerd, krijg je het volgende scherm: 

 

De installatie van Zoom is voltooid. 

Klik op de knop “Join a Meeting”. 

  



Er verschijnt een nieuwe scherm: 

 

Vul het 10 cijferige meeting ID in en je naam in en druk op “Join” 

 

Er verschijnt een nieuw scherm: 

 

Vul hier je wachtwoord in en klik op “Join Meeting” 

In het volgende scherm wordt er gevraagd of je akkoord bent met de voorwaarden van Zoom. klik 

hier op “I Agree”. 

Er opent een nieuw scherm, beantwoord deze met “Join with Computer Audio”. 

Nu zie je het scherm van de bijeenkomst, zodra de bijeenkomst start verschijnt de spreker en de 

presentatie   



2. Android handleiding 
- Op een Android telefoon of tablet ga je naar de Playstore  

- Je zoekt hier naar Zoom. Het eerste zoekresultaat is “ZOOM Cloud Meetings” Klik op 

“installeren”. 

- Open Zoom als deze is geïnstalleerd. 

- Druk op Join a Meeting.  

- Je hebt 2 e-mails gekregen voor deze meeting. In een staat een meeting-ID en in de ander 

een Passcode. 

- Vul het 10 cijferige meeting-ID in op de bovenste regel. 

- In de regel hieronder vul je je naam in. 

- Druk op “Join”. 

- In het volgende scherm vul je de Passcode in en druk op Ok. 

- Als je akkoord bent met de voorwaarden van Zoom, druk je op “I Agree”. 

- Het kan zijn dat er gevraagd wordt om toegang tot je Microfoon, camera en luidsprekers. 

Geef de toestemming. 

- Nu start het beeld van Zoom en zit je in de Meeting. 

 

3. IOS apparaat: 
- Ga naar de Appstore   

- Druk onderin op “Zoek”. 

- Typ in “Zoom” en druk op zoek. 

- Het eerste zoekresultaat is “ZOOM Cloud Meetings”, druk op “Download” ernaast. 

- Er verschijnt een pop-up, druk hier op Installeer. 

- Als je gevraagd wordt om in te loggen in je Apple account, log dan in. 

- Zoom gaat nu installeren. 

- Open Zoom als deze is geïnstalleerd. 

- Druk op Join a Meeting.  

- Je hebt 2 e-mails gekregen voor deze meeting. In een staat een meeting-ID en in de ander 

een Passcode. 

- Vul het 10 cijferig meeting-ID in op de bovenste regel. 

- In de regel hieronder vul je je naam in. 

- Druk op “Join”. 

- In het volgende scherm vul je de Passcode in en druk op Ok. 

- Als je akkoord bent met de voorwaarden van Zoom, druk je op “I Agree”. 

- Het kan zijn dat er gevraagd wordt om toegang tot je Microfoon, camera en luidsprekers. 

Geef de toestemming. 

- Nu start het beeld van Zoom en zit je in de Meeting. 

 

  


