
Beeldscherm delen iPad in Zoom 

Let op: Het beeldscherm delen van de iPad in Zoom kan mogelijk niet werken op een UvA 

locatie. Airplay werkt niet goed met de deelnetwerken van de UvA.  

Het is mogelijk om het iPad-scherm te delen in Zoom. Dit kan op meerdere manieren 

bewerkstelligd worden.  

Indien zowel de PC in de Zoom-sessie als de iPad met hetzelfde netwerk verbonden zijn, kan 

dit via Airplay (zie Airplay handleiding). 

Indien met de iPad zelf toegetreden kan worden tot de Zoom-sessie, kan dit via de iPad zelf. 

Deze methode heeft wellicht de voorkeur, want dit werkt hetzelfde als het scherm delen op 

de PC (zie Alternatieve handleiding).  

Airplay handleiding: 

Voorwaarden voor het delen van het iPad-scherm zijn:  

• Zoom versie 4.1.18611.1228 of hoger  

• iOS 11 of hoger  

• Voor Zoom is de Airplay plug-in geïnstalleerd (je kan deze installeren tijdens het 

doorlopen van onderstaand proces)  

• Laptop en iPad zijn verbonden met hetzelfde netwerk  

iPad verbinden in Zoom:  

• Start op de PC (Windows/macOS) een Zoomvergadering.  

• Selecteer de optie “Scherm delen/Share Screen” en vervolgens de optie “iPhone/iPad 

via Airplay”; Zie linker afbeelding. 

• De computer waarop Zoom draait laat zich nu op het netwerk zien als weergave- 

apparaat voor Airplay. Het is belangrijk dat beide apparaten op hetzelfde wifi netwerk 

verbonden zijn! 

• Kies op de iPad of iPhone in het bedieningspaneel/control center voor het spiegelen 

van het beeldscherm; “Synchrone weergave/Airplay mirroring”. Het bedieningspaneel 

kan geopend worden door rechts boven in het scherm van de iPad naar beneden te 

swipen; Zie rechter afbeelding. 

• Selecteer vervolgens als weergaveapparaat de Zoom-sessie op de PC. Het scherm zou 

nu gedeeld moeten worden in de Zoom-sessie. 

  

 

 

 



Alternatieve handleiding: 

Het is mogelijk het scherm van de iPad rechtstreeks te delen. Hiervoor moet de iPad 

toegetreden zijn tot de Zoom-sessie.  

Tip: Maak de iPad Co-host om er zeker van te zijn dat dit account de bevoegdheid heeft het 

scherm te delen. 

Het scherm delen op de iPad geeft meerdere opties zoals hieronder weergegeven. Voor het 

delen van het scherm zelf, selecteer “Screen”. Mocht de iPad gebruikt worden om 

aantekeningen in Zoom op een gemakkelijke manier weer te geven, selecteer “Whiteboard”. 

Deze optie staat onderaan de lijst met mogelijkheden. Uiteraard is het ook mogelijk voor 

“Screen” te kiezen en een andere app te gebruiken voor de aantekeningen. 

 

Niet gelukt? 

Mocht het niet lukken om het beeldscherm van de iPad te delen in Zoom, dan kunnen de 

volgende stappen geprobeerd worden (dit is een oplossing voor UvA beheerde laptops):  

• Sluit al je documenten en programma's af.  

• Start Pulse Secure VPN om de UvA verbinding te gebruiken. (Niet altijd noodzakelijk, 

maar geen UvA verbinding kan leiden tot foutmeldingen)  

• Open het startmenu linksonder in je scherm.  

• Terwijl het menu open staat typ je "cmd" op het toetsenbord. De computer zou nu de 

'Command Prompt' moeten vinden, open dat programma.  

• Een zwart venster opent zich, daarin kan je commando's typen. Typ "gpupdate 

/force", gevolgd door een druk op de Entertoets.  

• Als het commando is uitgevoerd wordt gevraagd of je uit wilt loggen. Typ y of yes 

met Enter om dat te doen of herstart de computer.  

Mocht je op het einde niet de vraag krijgen om uit te loggen, herstart dan zelf de laptop. 

Probeer hierna het iPad-scherm weer in Zoom te delen via bovenstaande stappen.  

Als deze stappen niet werken op een UvA beheerde laptop, maak dan een melding bij ICTS.  

 


