Niet alleen insecten zoemen, onze hele afdeling gaat zoomen!
Voor onbepaalde tijd zullen onze lezingen (en ook sommige werkgroep-bijeenkomsten) via
zoom plaats vinden.
Wat heb je nodig om hieraan deel te nemen?
Het prettigst is het om deel te nemen via een PC of laptop, maar het kan ook via tablet of
smartphone, zolang je maar een goede internet verbinding hebt. Is je verbinding slecht (wat
met wifi nog wel eens wil gebeuren) dan bevriest je beeld soms en ook het geluid wil wel
eens heel gek gaan stotteren.
Om actief deel te kunnen nemen heb je een microfoon nodig (laptop, tablet en smartphone
hebben die) en een camera is ook prettig (dan kunnen we elkaar ook zien), maar niet persé
noodzakelijk. Heb je alleen een PC zonder microfoon dan kan je nog altijd wel de lezing
bijwonen, maar alleen contact hebben via de chat-functie (zie verderop).
Hoe kan je deelnemen?
Je krijgt een link. Als je die aanklikt krijg je software gestuurd die je vervolgens moet
installeren en daarmee kom je in de ‘wachtkamer’. Dit om de veiligheid te waarborgen. De
‘host’ laat je binnen bij de lezing. Je bent dan direct online en ziet elkaar. Als de camera’s en
microfoons aanstaan zie je ook de andere deelnemers en kun je met elkaar praten. Meestal
moet je eerst nog toestemming geven om het computergeluid te gebruiken of aanklikken
‘audio via internet’ (links onder in beeld) en ook zelf op het camera-icoontje klikken om die
aan te zetten (naast microfoon). Bij het begin van de lezing worden alle microfoons door de
host uitgezet.
Beeld en geluid
Controleer vooraf beeld- en geluidsinstellingen: staan de camera, speakers en microfoon van
je apparaat aan? Staat het volume van je speakers goed?
Je kunt daarna zo nodig de instellingen van uw camera en geluid in Zoom op deze manier
instellen en controleren:
 In de balk onderin met v.l.n.r. mute-stop video-invite enzovoorts, zie je rechts van de
knop Mute een knop met pijltje naar boven: klik op het pijltje en er verschijnt een
menu waarmee u de instellingen kunt testen (Select a microphone/Select a
Speaker/Test Speaker and Microphone).
 Met audio settings kun je kijken of je geluid goed aanstaat.
In het programma Zoom zelf, in de balk onderin het scherm, kun je je camera en microfoon
uitzetten (mute) en weer aanzetten (unmute).
Stop video: De camera staat aan. Klik erop om de camera uit te schakelen.
Start video: De camera staat uit. Klik erop om de camera in te schakelen.
Mute: De microfoon staat aan. Klik erop om de microfoon uit te schakelen.
Unmute: De microfoon staat uit. Klik erop om de microfoon in te schakelen.
Als je vragen wilt stellen, doe dat dan via de chatfunctie (midden onder in beeld als je met je
muis over je scherm beweegt en bij tablet en smartphone als je het meest linkse stipje midden
onder aanklikt).
Naam instellen: aks je nog geen of de verkeerde naam bij je beeld hebt staan, dan kan je dit
wijzigen door op de stipjes in de rechterbovenhoek van je plaatje te klikken; je krijgt dan een
menu waarin ‘rename’staat, klik daarop en je kan je naam wijzigen.
Bij het inloggen kan ook om een naam gevraagd worden, vul die svp in.

Vragen stellen:
In de balk onderin staat een ‘ballonnetje’, als je daarop klikt kan je chatten, dat wil zeggen
tekstberichten versturen of naar iedereen of naar een specifiek persoon.
Als je een vraag hebt stel hem dan op deze manier, de host zal je dan wanneer het tijd is om
vragen te stellen je unmuten. Je krijgt dan in beeld: ‘host aks you to unmute’, dan moet je zelf
ook nog even unmute aanklikken. Na het stellen van je vraag en het antwoord daarop graag
zelf weer mute aanklikken.
Moet je eerst een Zoom-account aanmaken?
Nee, dat is niet nodig. Je hebt alleen de aanmeldlink nodig.
De link voor de lezingen is:
https://zoom.us/j/95298538057?pwd=Q1ZXR3JkT1BMb1pHYnA3MEJrRWVrQT09
Meeting ID: 952 9853 8057
Passcode: LezingKnnv
Bij windows wordt via de link de software van zoom aangeboden om te downloaden.
Het is echter wel aan te raden om zoom van tevoren te downloaden via zoom.us. Het schijnt
zeker voor apple-gebruikers handiger te zijn. Je computer herkent dan het programma
makkelijker.
Er wordt na het aanklikken van de link gevraagd of je zoom wilt openen. Als je het
programma hebt geïnstalleerd kan je eventueel ook openen door de meeting ID en passcode in
te vullen.
Is Zoom veilig?
Er zijn veel veiligheidsissues geweest met Zoom, vooral met de gratis versie dat is uitgebreid
in de publiciteit geweest, wij gaan echter werken via een betaald account. De Amerikaanse
producent van Zoom heeft inmiddels de lekken gedicht en de software verbeterd.
Heb je vragen, laat het dan even weten via voorzitter@hoorn.knnv.nl

