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Babbe lonië  op een d ig i ta le  manier
v ia  Zoom a ls  fys ieke  b i j eenkomsten

geen opt ie  z i jn .  



Om het videobellen mogelijk te maken, vragen
we wat voorbereiding van jou. 
 
 
 Zorg voor een laptop of computer met 
camera en microfoon OF voor een smartphone.
 
 
 
Installeer Zoom. Dit moet je maar één keer doen. 
Op deze manier verlies je geen tijd als de Babbelonië
sessie is begonnen. 

Zo doe je het met je computer of laptop: 
Open je internet en ga naar https://zoom.us/  . 
Klik op Sign-up, it’s free. 
Registreer je met jouw eigen e-mailadres. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Klik op download en klik op installeer.
 Je bent nu helemaal klaar voor de eerste Babbeloniësessie! 
 

S T A P  1 : I N S T A L L E E R  Z O O M



Probleem? Als je niet automatisch op de downloadpagina
komt, kan je de software downloaden via
https://zoom.us/download
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Heb je ZOOM geïnstalleerd? Log dan opnieuw in met je eerder
opgegeven e-mailadres om te zien of dit allemaal goed
verloopt.
 
 

Zo doe je het met je smartphone of tablet: 
Installeer de app via de App Store of Google Play en
 download “Zoom Cloud meetings”
 



 
 
 
Er verschijnt een popup venster om het programma Zoom te
openen. Klik hier op Zoom openen

Accepteer de voorwaarden door te klikken op ‘I Agree’
 
 
 
 
 
 
Klik op ‘Join with Video’
 
 
 
 
 

S T A P  2 : D E
B A B B E L O N I Ë S E S S I E
Opstarten via de computer:
 
Je krijgt een uitnodigingsmail of Facebookbericht
om deel te nemen aan een Zoom meeting.
 

Klik op de link die je hebt ontvangen in de mail of het bericht.



Klik op ‘Join with Computer Audio’
 
 
 
 
 
 
 
Je zit nu in het videogesprek. Veel Plezier! 

Opstarten via de Smartphone (of tablet): 
 
Open de ZOOM app en klik op ‘Join meeting’
 
 

Geef de Meeting ID bovenaan in en klik op Join.



Geef toegang tot de camera door op “OK” te klikken

Klik op “Join with video”

Geef toegang tot de microfoon door op “OK” te klikken

Schakel de meldingen van Zoom uit door op “Sta niet toe” te klikken

Klik op “Call using internet Audio”

Kijk na of het geluid van je 
smartphone of tablet aan staat.
Begin het gesprek.



H E T  Z O O M P L A T F O R M :
D E  B E L A N G R I J K S T E  F U N C T I E S
Als je bovenstaande stappen goed hebt gevolgd kom je op volgend
scherm terecht. We overlopen even de belangrijkste functies. 

De weergave opties bevinden zich in de rechterbovenhoek van je
scherm. Hiermee kan je de weergave van de video's regelen. 



De breakoutrooms. Je begeleider kan de groep verdelen in
verschillende kleine groepjes. 
Je krijgt soms volgende melding te zien. klik op Join. 

De belangrijkste opties bevinden zich onderaan in de zwarte balk.
De zwarte balk kan er een beetje anders uit zien. 

Nu word je naar de breakoutroom gebracht. Even geduld! 
Ook wanneer je 'terugkeert' naar de grote groep krijg je dit scherm
te zien. 



Heb je nog vragen? 
Contacteer je Babbelonië begeleider of vraag hulp aan je familie,
vrienden of buren. 
 
 
Tot slot
Babbelonië 2.0 is een initiatief van alle Babbelonië begeleiders,
Vormingplus, Agentschap Integratie en Inburgering en de
gemeenten. 
 
Alvast dankjewel om deel te nemen en hopelijk heb je samen
met ons een fijne ervaring! 
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