
Bijlage: Meer informatie over hoe je het Webinar kan volgen vind je hier 

 
Volg de volgende stappen om het Webinar te kunnen volgen: 

1. Meld je aan via de link. Let er hierbij op dat je browser geüpdatete is. Zie onder het kopje ‘Wat 

heb je nodig?’ meer informatie over de browser. 

2. Gebruik de link uit de mail die je na je aanmelding hebt ontvangen om de Webinar te openen. Dit 

doe je altijd buiten een werkomgeving, zoals de Cloud. De dag ervoor ontvang je nog een 

herinnering waar de link naar de Webinar ook in staat. 

3. Ga op tijd klaar zitten, zorg dat je verbinding voldoende is en zorg dat je geluid aan staat. 

Let op: tijdens een Webinar kan je de sprekers zien en horen, maar zij zien of horen jou niet. Dat 

geldt ook voor de andere deelnemers. Je kunt communiceren met de sprekers en deelnemers via een 

chat. 

 

Wat heb je nodig? 

In principe kan je het Webinar gewoon op je computer, laptop of tablet volgen, mits het apparaat 

niet te oud is en geüpdatete is. Wil je zeker weten of je apparaat geschikt is, lees dan verder. 

 Om het Webinar in goede kwaliteit te kunnen volgen heb je Windows 8 of hoger, Mac OS X 

Mavericks of hoger en Linux Ubuntu 10 of hoger nodig. Qua mobiele apparaten is het getest op 

iOS 9 of hoger (voor een optimale ervaring is iOS 10 of hoger vereist) en op Android apparaten 

waarvan het Android besturingssysteem gelijk is aan versie 4.1 of hoger. 

 Het Webinar en het aanmeldformulier worden ondersteund door de volgende browsers: 

o Google Chrome (versie 65 of hoger) 

o Mozilla Firefox (versie 49 of hoger) 

o Mac Safari (versie 10 of nieuwer) 

o Internet Explorer 11 & Edge (eerdere versies niet ondersteund) 

o Android 4.2 of nieuwer (met daarop Google Chrome 50 of nieuwer) 

o iOS Safari en Google Chrome for iOS (iOS10 of hoger) 

 Een internetsnelheid van 60 kilobytes per seconde (gelijk aan 0,5 Mbps). De software past 

automatisch de kwaliteit van de Webinar aan (naar beneden of naar boven) afhankelijk van de 

beschikbare bandbreedte en de computercapaciteit van de deelnemer. 

 Werkend geluid vanuit je apparaat. 

 


