
  
 

Handleiding Hybride Werkgroepzalen - 

geavanceerd  

NEDERLANDS 

Aanwezige Hybride technologie in de geavanceerde zalen: 

• Logitech BRIO camera (met ingebouwde microfoon). Deze bevindt zich boven op het extra tv-scherm en 

is gericht op de docent. 

• Een Soundbar - Echo-onderdrukkende microfoon en speaker; waarmee geluid uit de zaal naar de online 

studenten wordt geleid én het geluid van de online studenten naar de zaal. Mét een extra ingebouwde 

camera (Huddly IQ). Deze staat gericht op de zaal.  

• Een extra tv-scherm. Deze is niet nodig, maar kan gebruikt worden om de zoomschermen van de online 

studenten op ooghoogte te projecteren. (zie stap 4) 

Benodigde eisen voor laptop docent: 

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

• Zoom geïnstalleerd op laptop 

• Indien extra scherm gebruikt wordt: een extra laptop, zaaldesktop of ander device naast 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.  

• Zet de display van de zaalprojectie op ‘on’ en selecteer de laptop als bron (i.p.v. desktop). (zie 

handleiding zaal). 

 

 

Hybride stap 1: Camera & soundbar aansluiten op de laptop 

De BRIO camera en de Soundbar zijn samen verbonden in de USB kabel met de groene 

tape (1). Deze is in principe verbonden met de desktopcomputer in de zaal. Om de eigen 

laptop aan te sluiten, doe die kabel dan in de USB poort van de laptop.  

 

 



  
 
Hybride stap 2: Camera en geluid instellen in Zoom 

Start nu pas de Zoomsessie op via de laptop – zorg dat eerst alles is 

aangesloten aan de laptop. 

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

Zoommenu op het pijltje ^ naast “Mute” (2). Selecteer de 

microfoon van de soundbar met de naam Echo Cancelling 

Speakerphone,. Kies deze optie ook als speaker in Zoom (2) om 

het geluid via soundbar in de zaal krijgen, hier kan ook gekozen 

worden voor de ingebouwde zaal speakers “ExtronScalerD” (2). 

Deze speakers worden bediend via de projectiedisplay in de zaal.  

 

Ga daarna naar ‘audio settings’ in hetzelfde menu in Zoom (2) en 

selecteer de optie ‘automatically adjust mic volume’(3); online 

studenten horen de studenten achterin de zaal nu even hard als de 

mensen voorin en zet de onderdrukking van ruis op “high”(3). 

 

 

 

 

 

 

Voor het juiste videobeeld in Zoom, klik op het pijltje ^ 

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

hier de Logitech BRIO om de docent weer te geven of de 

Huddly IQ om de zaal te laten zien (4). Het beeld in Zoom 

kan via dit menu steeds worden aangepast.  

 

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 gebruik wilt maken van meerdere schermen 

 

Het systeem is nu klaar om alles van het laptopscherm zowel in de zaal als in Zoom te presenteren. Het is echter 

mogelijk om de 2 schermen (laptop en zaalprojectie/desktop) van aparte content te voorzien: bijv de presentatie 

op het projectiescherm in de zaal, en de Zoomsessie en chat op de laptop. 

 

Ga hiervoor naar Settings op de laptop, selecteer het Display menu. 

Bij de optie Multiple Displays staan de twee schermen genummerd. 

Selecteer “Extend these displays” (6) en zorg dat de schermen correct 

worden weergegeven. Het systeem is nu klaar om zowel in de zaal 

als in zoom te presenteren en om te zien en horen wat er in de 

zaal én in Zoom (laptop) gebeurt.  
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Extra hybride stap 4: aansluiten van een extra TV-scherm  

 

Om de online studenten nog beter te betrekken in de zaal kan het extra TV-scherm ook nog worden aangesloten. 

Op deze manier ziet de docent de Zoomsessie niet alleen op de laptop, maar op ooghoogte met grotere 

videotegels van de studenten thuis. Door de (Brio) camera op het scherm lijkt het voor de studenten thuis of ze 

rechtstreeks door de docent worden aangesproken.  

 

Aan de TV zit een lange K-spider kabel (6). Deze kan het 

beste met een ander ‘device’ dan de laptop worden 

verbonden; bijv de desktop in de zaal, een laptop van een 

student, of een ander device waar Zoom op is geïnstalleerd. 

Start de Zoomsessie van het college op op deze device en 

projecteer de Zoombeelden op het TV-scherm.  

• Het is handig om hiervoor het zoomaccount van een 

zaalstudent te gebruiken 

• Let op dat het geluid van de extra device uit is: zowel de 

mic in Zoom als de speakers van het device.  

• De Zoomweergave op het TVscherm kan dus afwijken 

van de weergave op de laptop. Dit kan naar believen 

worden ingesteld in Zoom.  

 

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 zo snel mogelijk een medewerker van de Servicedesk aan de lijn. 

 



  
 
 

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’.  

 

-   Door de soundbar kan de docent zonder microfoon rondlopen. Blijf echter wel binnen het beeld, anders zien 

de studenten thuis niets gebeuren.   

 

- Door het extra scherm te gebruiken is het heel makkelijk om de online studenten bij de les te betrekken en is 

de noodzaak tot online tools beperkt. Zoom studenten kunnen zich un-muten en zo meedoen aan de discussie. 

De soundbar is in staat om discussie tussen studenten in de zaal goed weer te geven, er is geen herhaling door 

de docent nodig. Check dit uiteraard wel regelmatig.  

 

- Alleen de docent ziet de Zoom studenten op het laptopscherm en/of het extra scherm. De docent kan het TV-

scherm omdraaien of het Zoombeeld van een online student in de zaal projecteren door deze te ‘spotlighten’ 

of Zoom op ‘speakerview’ te zetten en dit naar het scherm te slepen waar de zaalprojector gebruik van maakt.  

 

- 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.  

 

 

 

 


