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INFORMATIE EN AANBEVELINGEN ZOOM 
 
Om een online nascholingsactiviteit optimaal te laten verlopen, is het van belang om de volgende 
punten van tevoren goed door te nemen: 

 
Accreditatie 
Om aanspraak te kunnen maken op accreditatiepunten zijn de volgende punten belangrijk: 

• U dient vanaf het startmoment tot de sluiting van de online nascholingsactiviteit deel te 
nemen; 

• U dient actief mee te doen aan de polls tijdens lezingen en workshops; 

• U dient de digitale natoets te maken en 70% van de vragen in de toets correct te 
beantwoorden. 

• U kunt de natoets twee keer herkansen.  
 

Er wordt van u verwacht dat u actief deelneemt aan de polls. Om die reden is het noodzakelijk dat u 
de Zoom-app (ofwel ‘Zoom Client for Meetings’) download via www.zoom.us (gratis) en installeert 
op uw laptop/PC. De poll-functie van Zoom werkt niet als u deelneemt via de webversie van Zoom. 
Deelname aan de polls wordt door ons geregistreerd.  
Het is tevens van belang dat de Zoom app up-to-date is. U kunt uw ZOOM app als volgt updaten: 

• Inloggen in de ZOOM app met uw eigen accountgegevens; 

• In de app kunt u rechts bovenin op het rondje klikken waardoor er een drop-down menu 
over uw account uitklapt; 

• U kiest ‘Check for updates’. 
 

Algemene aanbevelingen:  
• Zorg voor een goede constante internetverbinding, zo mogelijk een vaste 

internetaansluiting. 

• Laptop/PC moet voorzien zijn van een microfoon, camera/webcam, audio-voorziening. Test 
voor u begint of alles naar behoren werkt. Controleer de volgende zaken:  

▪ Microfoon en webcam kunnen verbinden; 
▪ Microfoon en webcam geven audio en video. 

• Deze online nascholingsactiviteit wordt gegeven in ‘Zoom’. Voor de veiligheid én verwerking 
van uw aanwezigheid is het belangrijk dat u de volledige stappen via de link doorloopt en uw 
voor- en achternaam opgeeft. 

• We verzoeken u dringend om op een eigen device in te loggen en niet gezamenlijk in een 
vergaderzaal de online nascholingsactiviteit te volgen. Dit in verband met de correcte 
verwerking van uw aanwezigheid, verhogen van de interactie en ter voorkoming van 
technische problemen. 

• Voor de beste resultaten raden we u aan de Zoom-app (ook wel: ‘Zoom Client for Meetings’) 
te downloaden via www.zoom.us (gratis) en te installeren op de laptop/PC.  

▪ Het is van belang dat de Zoom app up-to-date is. U kunt uw ZOOM app als volgt 
updaten: 
o Inloggen in de ZOOM app met uw eigen accountgegevens; 
o In de app kunt u rechts bovenin op het rondje klikken waardoor er een drop-

down menu over uw account uitklapt; 
o U kiest ‘Check for updates’. 

▪ Wilt u liever geen gebruik maken van de Zoom-app, dan kunt u ook via de link in de 
web versie van Zoom deelnemen. Echter, een aantal functionaliteiten werken dan 
niet. De belangrijkste is dat u niet kunt deelnemen aan de polls. NB. Zie voor details 
ook de informatie bij accreditatie 

http://www.zoom.us/
http://www.zoom.us/
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Gebruik voor de webversie van Zoom altijd een actuele browser voor een optimale 
gebruikerservaring. Hoewel Zoom met alle actuele browsers werkt, heeft u de beste 
gebruikerservaring met Google Chrome en Mozilla Firefox. Deze browsers zijn in 
staat om ook goede audio en video te streamen bij een minder goede 
internetverbinding. 

• Het werkt fijn wanneer u oordopjes in heeft waar ook een microfoontje aan zit. U blijft dan 
goed verstaanbaar, ook wanneer er omgevingsgeluiden aanwezig zijn. 

• Er is een mogelijkheid om de camera van uw computer uit te zetten, maar we vragen u dit 
niet te doen. We willen u graag zien; dit is belangrijk voor de interactie. 

• Zet zoveel mogelijk andere programma’s op de computer uit. 
 

Inlogprocedure  
• In de begeleidende mail vindt u de link naar de Zoom-sessie, evenals het MeetingID en het 

wachtwoord (passcode).  

• Als u op de link klikt, opent de Zoom-sessie automatisch in de Zoom-app. U kunt ook in de 
Zoom-app op ‘Join’ klikken en vervolgens het Meeting ID en passcode invoeren.  

• Als u de webversie van Zoom gebruikt, kunt u de link naar uw browser kopiëren en u 
vervolgens registreren. U klikt dan op ‘join from your browser’.  

• Als u in de Zoom sessie komt, krijgt u eerst het scherm ‘Choose one of the audio conference 
options’. Klik op de knop ‘Join with computer audio’ (ook als u oordopjes gebruikt).  

▪ Eventueel kunt u in dit scherm ook uw audio en microfoon testen door op ‘Test 
Speaker and Microphone’ te klikken.  

• U komt nu in de ‘Waitingroom’. Wacht tot u door de host wordt toegelaten.  
 

Moment van inloggen 
Zorg dat u uiterlijk een kwartier voor aanvang van het programma bent ingelogd, zodat we op tijd 
kunnen beginnen. 
 

Tijdens de (online) nascholingsactiviteit 
• Wij verzoeken u vriendelijk in de pauze(s) in de ZOOM sessie te blijven en niet op de knop 

‘Leave’ te klikken. Dit om te voorkomen dat u opnieuw in de ‘waiting room’ komt en weer 
toegelaten dient te worden in de ZOOM sessie. Uiteraard kunt u wel uw video en/of geluid 
uitzetten.  

• Bij aanvang zetten wij alle microfoons uit, behalve die van de spreker.  
• Graag als schermnaam uw voor- en achternaam opgeven. Uw schermnaam past u in Zoom 

aan door op ‘Participants’ te klikken en dan bij uw eigen naam op de knop ‘More’ te klikken. 
Hier kunt u voor ‘rename’ kiezen.  

• Mocht u tussentijds vragen aan de spreker hebben, dan kunt u die via de chat stellen. De 
moderator beheert de chatbox en zal de vragen aan de spreker voorleggen. Wanneer extra 
toelichting nodig is, vraagt de moderator u de microfoon (tijdelijk) aan te zetten.  

• Deze online nascholingsactiviteit wordt opgenomen. 
 

Problemen / hulp  
Mocht u op de dag zelf tegen problemen aanlopen, dan zijn wij telefonisch of via WhatsApp 
bereikbaar. We proberen u dan zo snel mogelijk te helpen. 
Mocht u nog vragen hebben, dan kunt u contact met ons opnemen.  
 
Met vriendelijke groet, 
 
Team van Boerhaave Nascholing 


