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Installatie ZOOM voor Windows 10
ZOOM is een programma voor video communicatie.
Met dit programma kan je groepsgesprekken voeren waarbij je elkaar ziet en hoort (tot 50
deelnemers).
Het programma kan geïnstalleerd worden op alle apparaten (Windows computer, MacBook, tablet,
Iphone, Android smartphone, Chromebook).
Nodig:
- het programma ZOOM op je PC, laptop, tablet of smartphone
-luidsprekers op je apparaat
- een microfoon (aangesloten op) je apparaat [dit is niet noodzakelijk, maar nodig om te zorgen dat
anderen je horen. op laptops en smartphones zit standaard een microfoon]
- een camera (aangesloten op) je apparaat [dit is niet noodzakelijk, maar nodig om te zorgen dat
anderen je zien. Op laptops en smartphones zit standaard een camera]
De installatie ziet er anders uit voor verschillende apparaten en verschillende browsers.
Een browser is het programma waarmee je op internet gaat. Er zijn drie veelgebruikte browsers, te
herkennen aan het icoontje op je bureaublad (computerscherm):
pag. 2-3 Microsoft Edge

pag. 4-5 Google Chrome

pag. 6-7 Firefox
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Installatie Micorsoft Edge
Windows computers hebben standaard Microsoft Edge als browser, herkenbaar door het blauwe e
symbool.
1) ga naar de website ga naar deze website: https://zoom.us/support/download
- dit doe je door de met het muispijltje op de blauwe letters te gaan staan. Dat wordt dan een
handje. Je klikt dan met de linker muisknop . je krijgt de vraag om toestemming om een
internetpagina te openen. klik op ‘toestemming’
- OF door alle blauwe onderstreepte tekst te selecteren, klikken rechtermuisknop, klik in het menu
op kopiëren. Ga met de muis naar de internetpagina, klik met de muis boven in de adresbalk van de
browser , klik met rechtermuisknop, kies in het menu ‘plakken’, druk op toetsenbord ‘Enter’
(adresbalk van browser, zie groene pijl in afbeelding hieronder)
- OF door de letters over te typen in de adresbalk, druk op toetsenbord ‘Enter’
2) klik de cookie meldingen weg (klik op ‘agree and proceed’, klik in het volgende kleine scherm dat
verschijnt op het kruisje rechtsboven om het weg te krijgen )
3) het programma begint dan vanzelf te downloaden
4) er verschijnt een balk onderin het scherm ‘wat wilt u doen met Zoominstaller.exe’ zie oranje pijl
afbeelding hieronder.
5) Klik op ‘uitvoeren’
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6) er komt dan een balk midden op je scherm

7) en er verschijnt een waarschuwing onderin je scherm in de vorm van een blauw geel schildje. Klik
op dat schildje

8) Er komt een nieuw venster met de vraag: ‘wilt u toestaan dat ZOOM wijzigingen aanbrengt op uw
computer’
druk op ‘ja’
9) het balkje op de Zoom installer vult zich blauw en het volgende scherm verschijnt:

10) Gefeliciteerd! Je hebt ZOOM geïnstalleerd!
zie verder: Handleiding ZOOM voor computers
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Installatie via browser Google Chrome
1) ga naar deze website: https://zoom.us/support/download
- dit doe je door de met het muispijltje op de blauwe letters te gaan staan. Dat wordt dan een
handje. Je klikt dan met de linker muisknop . je krijgt de vraag om toestemming om een
internetpagina te openen. klik op ‘toestemming’
- OF door alle blauwe onderstreepte tekst te selecteren, klikken rechtermuisknop, klik in het menu
op kopiëren. Ga met de muis naar de internetpagina, klik met de muis boven in de adresbalk van de
browser , klik met rechtermuisknop, kies in het menu ‘plakken’, druk op toetsenbord ‘Enter’
(adresbalk van browser, zie groene pijl in afbeelding hieronder)
- OF door de letters over te typen in de adresbalk, druk op toetsenbord ‘Enter’
2) klik de cookie meldingen weg (klik op ‘agree and proceed’, klik in het volgende kleine scherm dat
verschijnt op het kruisje rechtsboven om het weg te krijgen. )

3) het programma begint dan vanzelf te downloaden.

4) je ziet de download links onderin bij de blauwe pijl op het scherm.
5) klink op het bestand in de downloadbalk. het heet ‘zoominstaller.exe’
6) er komt dan een balk midden op je scherm
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7) en er verschijnt een waarschuwing onderin je scherm in de vorm van een blauw geel schildje. Klik
op dat schildje

8) Er komt een nieuw venster met de vraag: ‘wilt u toestaan dat ZOOM wijzigingen aanbrengt op uw
computer’
druk op ‘ja’
9) het balkje op de Zoom installer vult zich blauw en het volgende scherm verschijnt:

10) Gefeliciteerd! Je hebt ZOOM geïnstalleerd!
zie verder: Handleiding ZOOM voor computers
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Installatie ZOOM via Firefox

Firefox is een gratis open source browser voor computers. Open Source betekent dat het programma
niet is gemaakt door een bedrijf, zoals Google of Microsoft. Firefox moet op een computer
geïnstalleerd worden, het zit er niet standaard op.
als dit de browser is waarmee je het internet opgaat, zien een paar dingen er anders uit dan bij
Google Chrome of Microsoft Edge. De andere stappen zijn hetzelfde.
1) ga naar deze website: https://zoom.us/support/download
- dit doe je door de met het muispijltje op de blauwe letters te gaan staan. Dat wordt dan een
handje. Je klikt dan met de linker muisknop . je krijgt de vraag om toestemming om een
internetpagina te openen. klik op ‘toestemming’
- OF door alle blauwe onderstreepte tekst te selecteren, klikken rechtermuisknop, klik in het menu
op kopiëren. Ga met de muis naar de internetpagina, klik met de muis boven in de adresbalk van de
browser , klik met rechtermuisknop, kies in het menu ‘plakken’, druk op toetsenbord ‘Enter’
(adresbalk van browser, zie rode vak in afbeelding hieronder)
- OF door de letters over te typen in de adresbalk, druk op toetsenbord ‘Enter’

2) klik de cookie meldingen weg (klik op ‘agree and proceed’, klik in het volgende kleine scherm dat
verschijnt op het kruisje rechtsboven om het weg te krijgen. )
3) het programma begint vanzelf te downloaden. Er komt een pijltje in de balk naast de adresbalk:
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4) klik op het pijltje naast de adresbalk . er opent een menu. In het menu staat ‘Zoominstaller.exe’
als download. Klik op dit programma
5) er komt dan een balk midden op je scherm

6) en er verschijnt een waarschuwing onderin je scherm in de vorm van een blauw geel schildje. Klik
op dat schildje

7) Er komt een nieuw venster met de vraag: ‘wilt u toestaan dat ZOOM wijzigingen aanbrengt op uw
computer’
druk op ‘ja’
8) het balkje op de Zoom installer vult zich blauw en het volgende scherm verschijnt:

9) Gefeliciteerd! je hebt ZOOM geïnstalleerd!
Bron Firefox: https://www.seniorweb.nl/artikel/werken-met-firefox
zie verder: Handleiding ZOOM voor computers

