
 

 

Instructies voor het gebruiken van Zoom 

Het Gezonde Kinderopvang-feestje vindt plaats via het online programma Zoom.  

Zorg dat je inlogt via Zoom bij voorkeur op een laptop met daarop een goed werkende webcam. Mocht 

je niet daarover beschikken, dan kan een tablet of telefoon met camera ook.  

 

Hoe kun je deelnemen aan feestje via Zoom?   

 

Deelnemen via laptop 

Het makkelijkste is om in te loggen via een laptop. Klik op de link https://zoom.us/j/7370194125 om 

deel te nemen. Een andere mogelijkheid is: ga naar https://zoom.us/join en vul hier de Meeting ID 

7370194125 in en klik op ‘Join’. Klik vervolgens op ‘Zoom Meetings openen’. 

Wacht tot de host je toelaat tot het online feestje. Zet als je bent toegelaten onderin het Zoom-scherm 

je geluid uit (Mute) en je camera aan. 

Deelnemen via tablet of telefoon 

Wil je met een tablet of telefoon deelnemen aan het feestje? Download dan de app ‘ZOOM Cloud 

Meetings’ via de Google Play store of de App store. Klik op ‘Join a Meeting’, vul de volgende Meeting 

ID in: 7370194125 en klik op ‘Join’. Wacht tot de host je toelaat tot het online feestje. Zet onderin het 

Zoom-scherm je geluid uit (Mute) en je camera aan.  

Support 

Heb je vragen of lukt het niet om aan de online bijeenkomst deel te nemen? Bekijk de veelgestelde 

vragen op de pagina hieronder of de support pagina over Zoom.   
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Veelgestelde vragen  
 

Waarom wordt gebruik gemaakt van het programma Zoom? 

Zoom is een programma waarmee je via internet kunt videobellen met PC, laptop, tablet of 

smartphone. Zoom is een veilig te gebruiken online programma en erg gebruiksvriendelijk. Veel 

Gezonde Kinderopvang coaches kennen het programma en werken hier al mee.  

Inloggen lukt niet, wat kan ik doen?  

Inloggen voor het Gezonde Kinderopvang-feestje kan alleen als de organisatie van het feestje de link 

heeft ‘opengezet’. De link staat alleen open tijdens het oefenuurtje op 26 oktober tussen 16:00 en 

17:00 uur en op het feestje zelf op 2 november 2020 van 16:00 – 17:00 uur. Mocht het op deze 

momenten niet lukken, probeer dan de link te openen via een andere browser, bijvoorbeeld Internet 

Explorer, Chrome of Firefox. Of bekijk de Zoomsupport pagina voor meer tips en informatie.     

Kan ik tijdens het feestje vragen stellen?  
Het is niet mogelijk om tijdens het feestje vragen te stellen.  

• Wil je meer informatie over het Gezonde Kinderopvang-feestje? Bekijk 
www.gezondekinderopvang.nl/doe-mee-en-droom 

• Wil je meer weten over Gezonde Kinderopvang? Bekijk de website 
www.gezondekinderopvang.nl of mail gezondekinderopvang@rivm.nl  

• Wil je meer weten over de Gezonde Kinderopvang-week? Bekijk 
www.gezondekinderopvangweek.nl 

 

Worden er beelden opgenomen tijdens het Gezonde Kinderopvang-feestje?  

De beelden worden opgenomen voor het maken van screenshots en een eindfilmpje van het feestje.  

Er zijn een aantal kinderen niet die op beeld mogen verschijnen. Hoe kunnen we hier mee 

omgaan?  

Kinderen die niet met het gezicht herkenbaar in beeld mogen komen kunnen mogelijk gebruik maken 

van gezichtsmaskers. Deze zijn te vinden in de toolkit op www.gezondekinderopvang.nl/doe-mee-en-

droom.  

Waarom moeten wij tijdens het feestje onze camera aanzetten, maar het geluid uit?  

Tijdens het feestje zullen er een aantal mensen aan het woord komen. Om zo min mogelijk ruis te 

veroorzaken vragen we iedereen zijn geluid uit te zetten. We vragen iedereen om wél de camera aan 

te zetten. Zo kan iedereen alle locaties tegelijk zien feestvieren. Mocht je je camera niet willen 

aanzetten, dan hoeft het niet. 
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