
  
 

Handleiding Hybride Zalen - standaard  

NEDERLANDS 

 

Aanwezige Hybride technologie standaardzalen: 

• Logitech BRIO camera met ingebouwde microfoon. Deze staat gericht op de docent. 

Benodigde eisen voor laptop docent: 

• USB poort én HDMI poort (evt. connector als niet beide poorten op laptop zitten) 

• Zoom geïnstalleerd op laptop 

Stappen vóór de extra hybride technologie wordt aangesloten 

• Start de laptop op en verbindt deze met de HDMI kabel van de zaalprojectie, zoals altijd wordt gedaan 

bij een zaalpresentatie.  

• Selecteer op de display van de zaalprojectie de laptop (i.p.v. desktop). Indien nodig voor de zaal, zet 

de zaalmicrofoon aan of gebruik de loopmicrofoon (zie handleiding zaal). 

 

Hybride stap 1: Camera aansluiten op de laptop 

De BRIO camera is in principe verbonden met de 

desktopcomputer in de zaal. Om een eigen laptop 

aan te sluiten, gebruik dan de USB kabel met de 

groene tape (1).  

 

Druk vervolgens op de “Hybrid Switch” knop (2) 

om de camera met de laptop te verbinden. Deze 

bevindt zich op de tafel in de collegezaal. In de 

werkgroep ruimtes is er geen switch-knop, daar 

moet de USB kabel met groene tape (1) uit de desktop worden 

gehaald en in de laptop gedaan. 

 

Hybride stap 2: Camera en geluid instellen in Zoom 

Start nu pas de Zoomsessie op via de laptop.  

Voor de juiste audio-instellingen in Zoom: klik linksonder in het 

Zoommenu op het pijltje ^ naast “Mute” (3). Selecteer hier de 

Logitech BRIO als microfoon en de Extron HDMI als speaker (3).  

* Staat de Logitech Brio er niet tussen druk dan nogmaals op de 

“Hybrid Switch” knop (2) * 
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Voor het juiste beeld in Zoom, klik op het pijltje ^ naast 

“Stop/start Video” om een camera te selecteren, kies hier de 

Logitech BRIO (4). 

 

Aanvullende instellingen zijn te vinden onder “Video 

Settings…” (4).  

Vink in het tabblad camera “HD” aan en zet “Mirror my 

video” uit (5). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hybride stap 3: Bepaal of je meerdere schermen wilt gebruiken 

 

In de ruimtes kunnen 2 schermen gebruikt worden: van de vaste desktop/projectie en van de laptop. Standaard 

laten beide schermen hetzelfde zien, ze zijn ‘duplicates’: alles wat op het laptopscherm te zien is, wordt ook in 

de zaal geprojecteerd.  

Als het beter is om de Zoomsessie of andere tools los te zien 

van de presentatieslides, is het mogelijk de content op de twee 

schermen te scheiden: de content van het desktopscherm wordt 

in de zaal geprojecteerd, die van het laptopscherm niet. 

Ga hiervoor naar Settings op de laptop, selecteer Display. Bij 

de optie Multiple Displays staan de twee schermen 

genummerd. Selecteer “Extend these displays” (6) en zorg dat 

de schermen correct worden weergegeven. 

 

 

Hybride stap 4: start de hybride sessie!  

Zie voor tips volgende pagina 

 

 

 Assistentie nodig? 

 Neem contact op met de Servicedesk FS via:  

 (020-525) 1403 

 Je krijgt zo snel mogelijk een medewerker van de Servicedesk aan de lijn. 
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Tips voor docenten bij het gebruik van hybride technologie 

 

-   Indien het (werk)college in Zoom opgenomen moet worden, doe dat dan via de eigen laptop (en niet de 

desktop). Het downloaden en opslaan van de video duurt vaak te lang. 

  

-   Studenten die fysiek aanwezig zijn en hun Zoom verbinding open hebben voor bijvoorbeeld het gebruik 

van de chat of andere tools moeten de microfoon in Zoom uitzetten en het geluid van de speaker (audio) 

van hun laptop op ‘mute’.  

 

-   De BRIO microfoon pakt geluiden op binnen een bereik van 5-8 meter. De docent kan zonder microfoon 

rondlopen. Blijf echter wel binnen het beeld lopen, anders zien de studenten thuis niets gebeuren.   

 

- Herhaal vragen/opmerkingen die verder weg in de ruimte gemaakt worden zodat de online studenten niet 

afhaken. Vraag studenten in de zaal stil te zijn als er gesproken wordt opdat er zo min mogelijk ruis via de 

BRIO naar de studenten thuis wordt doorgegeven.  

 

-    De online studenten kunnen zich un-muten en zijn via de speakers hoorbaar voor de hele zaal. De Extron    

speakers moeten dan zijn geselecteerd in Zoom (zie instructie). Ook kan het Zoombeeld van een online 

student in de zaal geprojecteerd worden door deze te ‘pinnen’ of Zoom op ‘speakerview’ te zetten en dit 

naar het scherm te slepen waar de zaalprojector gebruik van maakt. 

 

- Een student-assistent kan ingezet worden om de chat in de gaten te houden voor de online studenten, zodat 

zij ook betrokken zijn en kunnen interacteren tijdens het college.  

 

- Bij gebruik whiteboard: in de zaal zijn vaste whiteboards, deze zijn echter lastig te lezen via de camera 

voor de online studenten. Schrijf alleen met zwarte stift en grote letters.  

     Nog beter is een digitaal whiteboard via een tablet/I-pad gekoppeld aan de laptop. Via ICTO-feb@uva.nl is 

de juiste apparatuur te verkrijgen.  

 

 

 

 

 

 

 


