
Hieronder zie je het scherm van Google Meet en een korte uitleg. Op de volgende bladzijde 
kun je de instructies volgen om een Google account aan te maken dat kan ook met je 
huidige emailadres. 
Hier onder zie je wat de docent allemaal kan. Voor jou zijn vooral belangrijk de knoppen: zet de 
microfoon aan/uit, verlaat de vergadering/les, zet de camera aan/uit en de drie puntjes die 
bovenelkaar staan rechts onderin om je scherm grote bijvoorbeeld in te stellen (wordt hieronder 
verder uitgelegd). 

 
Korte uitleg: Als jij klikt op de Link in de email of als jij de Google Meet App hebt geopend en de 
link hebt ingetikt op je Tablet/mobiele telefoon, dan klik ik op deelnemer toevoegen. Jou 
microfoon stat dan aan en dan testen we of jou mat goed in beeld is (dit kun je ook vooraf zelf al 
testen). Als je geïnstalleerd bent en geen vragen of medelingen hebt kun je jou microfoon 
uitzetten/muten (soms zijn er storende geluiden in jou omgeving - een huisdier die aandacht 
vraagt bijvoorbeeld, iemand bij jou thuis die aanbelt e.d. - waar de andere cursisten last van 
kunnen hebben). Jij kunt jou microfoon tijdens de les zelf weer aanzetten als je vragen hebt en 
aan natuurlijk aan het einde van de les voor vals je nog vragen hebt of om gedag zeggenJ  
Je kunt de vergadering/les verlaten door op de Rode Hoorn icon te klikken: verlat de 
vergadering/les. 
 
Als je alleen Sandra in beeld wil hebben en niet de andere cursisten: 
Klik dan op de drie stipjes rechts onderin het scherm, klik dan vervolgns op Layout en daarna 
op Spotlight of Zijbalk. Sandra doet soms mee, maar ze neemt ook de tijd om individueel 
instructies te geven als dat nodig is.  

 
 
 

 
 
 
 

 



 
Google-account  
Met een Google-account kunnen we inloggen bij alle online publieksdiensten van Google. Denk 
aan Drive, Foto's, YouTube en Gmail. Iedereen met een e-mailadres dat eindigt op @gmail.com 
heeft automatisch een Google-account. 
Een Google-account aanmaken kan op twee manieren: 

1. Maak een gratis e-mailadres aan bij Gmail. U hebt dan meteen een Google-account. 
2. Koppel een bestaand e-mailadres aan een nieuw Google-account. 

 
1. Account maken met nieuw mailadres 

Maak zo een e-mailadres aan voor Gmail: 
§ Surf naar www.google.com 
§ Klik rechtsboven op Inloggen. 
§ Klik op Account maken > Voor mezelf. 
§ Typ uw voornaam. 
§ Klik op Achternaam en typ uw achternaam. 
§ Klik op Gebruikersnaam. 
§ Vul de naam in die u voor het nieuwe mailadres wilt gebruiken. Het adres eindigt op 

@gmail.com.  
§ Klik op Wachtwoord. 
§ Bedenk een wachtwoord met minimaal acht tekens dat bestaat uit een combinatie 

van letters, cijfers en symbolen. Typ het wachtwoord. 
§ Klik op Bevestigen en typ nogmaals het wachtwoord. 
§ Klik op Volgende. 
§ Wanneer het e-mailadres al in gebruik is, verschijnt hierover een melding. Selecteer 

dan de tekst onder 'Gebruikersnaam', typ een andere gebruikersnaam en klik weer 
op Volgende. 

§ Google wil een telefoonnummer koppelen aan het account. Dit wordt gebruikt voor 
accountbeveiliging. Hiervoor vraagt het bedrijf ook naar een tweede e-mailadres. 
Het is niet noodzakelijk om deze op te geven, maar wel aan te raden. Wij voeren 
een telefoonnummer in en klikken daarna op Herstelmailadres(optioneel) om een 
tweede e-mailadres in te voeren. 

§ Klik op Dag en typ de geboortedag. 
§ Klik op Maand en klik op de geboortemaand. 
§ Klik op Jaar en typ het geboortejaar. 
§ Klik op Geslacht en klik op het juiste geslacht. 
§ Klik op Volgende. 
§ Wie een telefoonnummer heeft ingevuld, ontvangt op de telefoon een code. Klik 

daarvoor op Verzenden. 
§ Typ de ontvangen code over op de webpagina. 
§ Klik op Controleren. 
§ U kunt het telefoonnummer voor meer gebruiken dan alleen accountbeveiliging. Wij 

doen dat niet en klikken op Overslaan. 
§ De voorwaarden verschijnen. Scrol naar beneden en zet een vinkje voor Ik ga 

akkoord met de servicevoorwaarden van Google en Ik ga akkoord met de 
verwerking van mijn gegevens zoals hierboven beschreven en zoals nader uitgelegd 
in het privacy beleid. 

§ Klik op Account maken. 
§ Klik op Bevestigen. 

 
Het account is aangemaakt. 
 

2. Account maken met bestaand mailadres 
Maak zo een Google-account aan met een bestaand e-mailadres. 

§ Surf naar www.google.com 
§ Klik rechtsboven op Inloggen. 
§ Klik op Account maken > Voor mezelf. 
§ Typ uw voornaam. 
§ Klik op Achternaam en typ uw achternaam. 
§ Klik op Gebruikersnaam. 
§ Klik op Mijn huidige e-mailadres gebruiken. 
§ Typ het e-mailadres. 
§ Klik op Wachtwoord. 
§ Bedenk een wachtwoord met minimaal acht tekens dat bestaat uit een combinatie 

van letters, cijfers en symbolen. 
§ Typ het wachtwoord. 



§ Klik op Bevestigen en typ nogmaals het wachtwoord. 
§ Klik op Volgende. 
§ Google een code naar het opgegeven e-mailadres om dit e-mailadres te 

controleren. Bekijk de code in de e-mail en vul deze in op de webpagina waar u het 
Google-account aanmaakt. 

§ Klik op Controleren. 
§ Google wil een telefoonnummer koppelen aan het account. Dit wordt gebruikt voor 

accountbeveiliging. Het is niet noodzakelijk om een nummer op te geven, maar wel 
aan te raden. Wij voeren een telefoonnummer in. 

§ Klik op Maand en klik op de geboortemaand. 
§ Klik op Jaar en typ het geboortejaar. 
§ Klik op Geslacht en klik op het juiste geslacht. 
§ Klik op Volgende. 
§ Indien u een telefoonnummer invulde, volgt nu een controle van dat nummer. 

Google stuurt een code naar de telefoon. Klik daarvoor op Verzenden. 
§ Typ de ontvangen code over op de webpagina en klik op Controleren. 
§ U kunt het telefoonnummer voor meer gebruiken dan alleen accountbeveiliging. Wij 

doen dat niet en klikken op Overslaan. 
§ De voorwaarden verschijnen. Scrol naar beneden en zet een vinkje voor Ik ga 

akkoord met de servicevoorwaarden van Google en Ik ga akkoord met de 
verwerking van mijn gegevens zoals hierboven beschreven en zoals nader uitgelegd 
in het privacy beleid. 

§ Klik op Account maken. 
§ Klik op Bevestigen. 

 
Het account is aangemaakt. 


