
HANDLEIDING GEBRUIK EN INSTELLINGEN VOOR ZOOM 
 
Zoom biedt een instelling om de geluidskwaliteit voor muziek te verbeteren. Het wort veel door muziekdocenten 
gebruikt. Ik ben geen expert, maar ik probeer het zo eenvoudig mogelijk voor jullie te maken. Ik heb linkjes naar 
instructiefilmpjes op youtube erbij gezet. 
 
Het gaat om de instelling “Enable original sound”. Platforms voor videobellen zijn gemaakt voor spraak, voor 
vergaderingen, en zijn zo ingesteld dat achtergrondgeluid en ruis wordt onderdrukt. Muziek wordt als ruis 
aangemerkt, en dat vervormt het geluid. Maar bij muziek willen we juist het originele geluid goed kunnen horen. 
Deze instelling moet bij mij en bij de leerling worden ingesteld, en de mogelijkheid zit zowel op een laptop als op een 
Ipad of mobiele telefoon. 
 
Als je Zoom al hebt, is je versie misschien net een beetje anders in de indeling dan op mijn plaatjes. Zoek dan naar 
dezelfde teksten, soms staat iets onder “Advanced”. 
 
ZOOM OP JE COMPUTER/LAPTOP:  
Instructie filmpje van youtube voor instellingen op computer (4:00 min, Engels): New Zoom Settings for Musicians! - 
YouTube 
Instructie filmpje van youtube voor instellingen op computer (2:03 min, Nederlands): Zoom instructies - YouTube 
 

1) Om Zoom te donloaden op je computer, ga naar: Download Center - Zoom 

 
 

2) Als je Zoom opent, klik je op instellingen/settings: 

https://www.youtube.com/watch?v=gv8HJ0ndKFc
https://www.youtube.com/watch?v=gv8HJ0ndKFc
https://www.youtube.com/watch?v=d3G8QvBVJR8
https://zoom.us/download#client_4meeting


 
 

3)  
a) Ga in de settings naar audio 
b) Kies de speaker die je wilt gebruiken 
c) Kies de microfoon die je wilt gebruiken 
d) Zorg dat de checkbox "Automatically adjust microphone volume" NIET is aangevinkt (we willen niet dat 

Zoom voor ons bepaalt hoe we het geluid horen) 

 
 

4) Neem de rood omcirkelde vinkjes goed over. Scrol daarvoor iets verder naar beneden: 

a b 

c 

d!! 



 
 

5) Ben je eenmaal in de Zoom-meeting, klik dan in de linkerbovenhoek op “Turn on Original Sound” (plaatje 1). 
Dat komt er te staan “Turn off Orininal Sound” (plaatje 2), en dat moet je zo laten staan. 

 
Plaatje 1 

 
 
Plaatje 2 

 
 
 
ZOOM OP JE TELEFOON OF IPAD 
Downloaden voor Android: ZOOM Cloud Meetings - Apps op Google Play 
Downloaden voor Apple: ZOOM Cloud Meetings on the App Store (apple.com) 
 
Zo ziet het eruit: 
 

 
 
Zo zet je “Original sound” aan op een iPhone, iPad of een Android phone 
Deze instelling moet je eenmalig doen vóórdat je in je meeting gaat, dit lukt niet tijdens een meeting. 

https://play.google.com/store/apps/details?id=us.zoom.videomeetings
https://itunes.apple.com/us/app/id546505307
https://itunes.apple.com/us/app/id546505307


1) Open de Zoom App. 

2) Klik: Settings (plaatje van het tandwieltje) 

3) Klik: Meetings 

4) Scroll naar beneden tot “Use Original Sound” en zet het schuifje aan (naar rechts) 

5) Tijdens de meeting klik je op de drie puntjes. In het menu klik je op de optie “Enable original sound” (er staat 
nu “Disable oririnal sound”, dat moet je zo laten). 

 
Instructie filmpje van youtube voor instellingen op je telefoon of Ipad (1:13 min, Engels): Getting Good Audio For 
Music In Zoom On Phones & Tablets - YouTube 
 
 
Succes!!! 

https://www.youtube.com/watch?v=jpF2UK0vNjI
https://www.youtube.com/watch?v=jpF2UK0vNjI

