
Deel je bureaublad en toon daarop je presentatie en jezelf 

Een manier om online je presentatie te delen, en zelf in beeld te zijn is je presentatie en een camera 

applicatie naast elkaar op je bureaublad te zetten en je bureaublad te delen via bijv. MS Teams of 

Zoom. Je kunt de grootte van het venster van je presentatie en jezelf ook aanpassen. 

 

Benodigdheden: een computer, een camera applicatie (bijvoorbeeld Quicktime player).  

Optioneel: een iPad (of telefoon) als je ook wilt tekenen tijdens je meeting, en eventueel een tweede 

scherm.  

 

 

 

 

 

 

 

Zo bereid je het voor: 

- Zet je presentatie en camera app klaar voordat je sessie begint.  

- Pas in PowerPoint de type voorstelling aan van volledig scherm naar venster. Dit doe je bij 

diavoorstelling>diavoorstelling instellen>bekeken door een persoon (venster).  

- Zet je camera applicatie aan (bijvoorbeeld met Quicktime player). 

- Pas de grootte en positie van de vensters zelf aan naar wens.   

 

Heb je een tweede scherm zet het hier dan klaar en deel in MS Teams je tweede scherm. Als je geen 

tweede scherm hebt, dan zet je alles op je bureaublad klaar. Hoe maak je je scherm presentatie-klaar?  

➢ Zorg er in dat geval wel voor dat je bureaublad leeg is. De iconen op je bureaublad verberg je 

zo: rechtermuisknop>beeld>bureaubladpictogrammen verbergen.  

➢ En maak de kleur van je bureaublad zwart, dit geeft rust. (instellingen>persoonlijke 

instellingen>achtergond) 

➢ Het is verder aan te raden om de taakbalk te verbergen. (instellingen>persoonlijke 

instellingen>taakbalk> taakbalk automatisch verbergen).  

➢ Zet tot slot je computer op niet storen om pop ups over binnenkomende mails te voorkomen. 

Als je alles hebt klaar gezet deel je vanuit MS Teams/Zoom of ander programma je scherm. 

 

Optie: 3e scherm toevoegen  

Bij deze optie is het ook mogelijk om nog een derde venster op je bureaublad neer te zetten, 

bijvoorbeeld een whiteboard tekening, of een webpagina. Probeer ook eens je telefoon of iPad weer te 

geven op je scherm. Dan kan je tijdens je meeting tekenen. Hoe je dit technisch doet is afhankelijk van 

het type computer en type telefoon, het handigst is om even te googelen voor de apparaten naar keuze 

om deze op je computer te tonen.  

In deze video wordt alles stap voor stap uitgelegd: https://www.youtube.com/watch?v=sjWvIL1jKC4 

https://www.youtube.com/watch?v=sjWvIL1jKC4

