
Google Meet
Videogesprek

Hoe kan ik deelnemen aan een Google Meet videogesprek? 



Google Meet 
Op computer of laptop 



JA

↓

Staat Google Chrome ingesteld als 
standaardbrowser?

↙       ↘

Ja                 neen

↓                  ↓

Ga naar stap 3       Ga naar stap 2

NEEN

↓

Installeer Google Chrome op jouw 
computer / laptop

↓

Ga naar stap 1

Heb je de browser van Google Chrome op jouw computer 
of laptop staan?

↙                               ↘



Stap 1: Download Google Chrome op 
computer of laptop 
Indien Google Chrome niet op jouw computer of laptop staat, dan je zal 
dit moeten downloaden door onderstaande stappen uit te voeren:

1. Surf naar Google en tik in de zoekterm ‘Google Chrome 
downloaden’

2. Klik op de weblink van ‘support.Google.com’: Google downloaden 
en installeren

3. Op de pagina van ‘Google Chrome help’, kan je een keuze maken 
om Chrome te installeren op Windows of op Mac

4. Kies voor de juiste installatie

5. Download het installatiebestand 



Chrome installeren op Windows

1. Klik op Chrome downloaden 

2. Klik op de Chrome setup dat 
onderaan links in jouw 
downloadbalk verschijnt en 
voer de stappen uit. 

Chrome installeren op iMac

1. Klik op Chrome downloaden

2. Klik op jouw downloads rechts 
onderaan om het bestand te 
openen en te installeren. 



Stap 2: Google Chrome instellen als 
standaardbrowser
Voor Windows

1. Tik onderaan in de zoekfunctie 
‘standaardwebbrowser kiezen’ 
en open de instelling

2. Klik op webbrowser en kies de 
app Google Chrome



Stap 2: Google Chrome instellen als 
standaardbrowser
Voor iMac

Om Google Meet te gebruiken op iMac of Macbook
moet je Google Chrome niet instellen als 
standaardbrowser

1. Open Google Chrome op de computer

2. Surf naar de webpagina van jouw emailaccount

3. Meld je aan op jouw e-mailaccount en open de 
uitnodigingsmail

4. Je klikt op de link om deel te nemen aan het 
videogesprek 



Stap 3: deelnemen aan een videogesprek 

Je ontvangt in jouw mailbox een mailtje om deel te nemen aan een 
videogesprek



Stap 3: deelnemen aan een videogesprek 

1. Klik op deelnemen aan vergadering

2. Klik op ‘Nu deelnemen’



Stap 3: deelnemen aan een videogesprek 

3. Noteer jouw naam bij ‘Wat is jouw naam’?

4. Klik op deelnameverzoek

5. Je zal even moeten wachten tot wanneer de 
persoon die jou uitnodigde jouw verzoek 
accepteert

6. Wanneer jouw verzoek tot aanvraag geaccepteerd 
is, kan het videogesprek starten



Werken met Google Meet

Toepassingen tijdens het gesprek

Microfoon aan

Microfoon uit

Gesprek verlaten 

Camera aan

Camera uit

Aantal deelnemers aan het 
gesprek

Chatfunctie 



Meer dan 4 personen op 1 scherm krijgen:

1. Tik in de zoekfunctie ‘Google Meet Grid View’

2. Klik op volgende weblink

3. Toevoegen aan Chrome

4. Klik op ‘Extensie toevoegen



Na het installeren van Google Meet Grid View 

Nieuw icoontje in jouw menu



Google Meet 
Op tablet



Om deel te nemen aan Google 
meet via jouw tablet, moet je 

enkel stap 3 volgen.



Google Meet 
Op Smartphone



Stap 4: Download de app ‘Google Meet’

Om Google Meet te gebruiken op een Smartphone moet je de app 
downloaden

Opgelet! Je kan enkel Google Meet op de Smartphone gebruiken indien je 
een Gmail account hebt

1. Ga naar ‘Google Play Store’ of naar ‘App Store’

2. Tik in de zoekfunctie ‘Google Meet’

3. Klik op downloaden (gratis)



Stap 4: Download de app ‘Google Meet’

Eens de app gedownload is, dan verschijnt deze app op jouw pagina:
1. Open de app
2. Geef toestemming om de camera te gebruiken
3. Geef toestemming om de microfoon te gebruiken
4. Log in met jouw google account (Gmailaccount)
5. Heb je geen Gmail account, dan zal je een account moeten aanmaken om 

deel te kunnen nemen aan het gesprek
6. Om deel te nemen aan het videogesprek, volg je stap 3


