
  
 

Handleiding online lesgeven  
 

Camera aansluiten 

Sluit de groene USB-kabel (1) aan op de vaste computer of een 

laptop om de camera te verbinden.  

* Verwijder de USB-kabel NIET terwijl deze in gebruik is * 

Microfoon & speaker Instellen (Zoom)  

Start het Zoom gesprek op. Klik in zoom 

linksonder op het pijltje naast “Mute” om een 

microfoon en speaker te selecteren. Selecteer hier 

de “Echo cancelling speakerphone” als microfoon 

en als speaker (2). 

 

Aanvullende instelling zijn te vinden onder 

“Audio Settings…” (2). Zet in het tabblad Audio 

“Suppress background noise” op HIGH (3). 

Camera Instellen (Zoom) 

Klik nu op het pijltje naast “Stop Video” om een 

camera te selecteren, kies hier de “Brio” (4) om 

de docent in beeld te brengen. Óf selecteer de 

“Huddly IQ” om de studenten in beeld te 

brengen.  

Aanvullende instellingen zijn te vinden onder 

“Video Settings…” (4). Vink in het tabblad 

camera “HD” AAN en “Mirror my video” UIT 

(5). 

Let op: Is de camera niet zichtbaar?  

Probeer dan een andere USB-poort. Vaak 

wordt de juiste USB-poort aangeduid op 

meerdere manieren: 

SS(Superspeed)/⚡ 

 

 

 

 

 

4 

5 

3 

2 



  
 

 

 

 

 

Extra beeldscherm  

Het extra beeldscherm kan worden aangesloten met een 

(tweede) laptop, sluit deze aan met de K-spider kabel 

(6). Stap in het Zoom gesprek van het college. Schakel 

direct de microfoon én de speakers uit om feedback te 

voorkomen. De microfoon kan uitgeschakeld worden 

door op “Mute” te klikken in Zoom. De speakers kunnen 

uitgezet worden door rechtsonder in de taakbalk op het 

audiologo te klikken. Klik dan nogmaals op het 

audiologo in het menu dat naar boven komt (7).  

 

Afsluiten 

Graag zoom eerst afsluiten voor dat de groene usb kabel 

uit de pc/laptop wordt getrokken. 

Dit helpt de docent na u aan een goede start. 

  

Assistentie nodig?  

Neem contact op met de Servicedesk FS  

via “(020-525) 1403”.  

Je krijgt binnen enkele seconden een  

medewerker van de Servicedesk aan de lijn.  
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Manual online teaching  

 

Connecting the camera 

Connect the green USB cable (1) to the regular computer or a 

laptop to connect the camera.  

* DO NOT remove the USB cable while it is in use * 

Setting up microphone & speaker (Zoom)  

Start the Zoom call. Click on the arrowhead 

next to “Mute” in the lower left corner of the 

screen to select a microphone and speaker. 

Select the “Echo cancelling speakerphone” as 

microphone and as speaker (2).  

 

Additional settings can be found under “Audio 

Settings…” (2). Under the tab Audio switch 

“Suppress background noise” to HIGH (3).

  

 Setting up camera (Zoom) 

Now click on the arrowhead next to “Stop 

Video” to select a camera and select the “Brio” 

to capture the teacher (4). Alternatively, select 

the  “Huddly IQ” to capture the students (4). 

Additional settings can be found under “Video 

Settings…” (5). Switch ON “HD”  

and switch OFF “Mirror or my video” (5). 

Caution: Is the camera not showing 

up? Please try a different USB port. The 

right type is usually indicated in one of 

these ways: 

 

SS(superspeed) )/⚡ 
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Additional screen  

An additional screen can be connected to a (secondary) 

laptop, connect it to the screen using the K-spider cable 

(6). Enter the call, which is being used for the class. 

Immediately switch off the microphone and speakers to 

prevent feedback. The microphone can be switched off 

by pressing “mute” in the lower left corner of the Zoom 

window. De speakers can be switched off by clicking on 

the audio logo in the lower right corner of the Windows 

toolbar. Click on the audio logo in the menu popping up 

to mute the speakers (7).  

  

Shutting down 

Please end the Zoom call before pulling out the green 

USB cable from the computer. 

This will benefit the session of the next teacher after 

you. 
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Need assistance? 

Please contact the Servicedesk FS through  

the phone number “(020-525) 1403”. 

In seconds you will be assisted by  

the employees of the Servicedesk. 

 


