
Voor live online schrijversoptredens raden wij 
in eerste instantie aan om gebruik te maken bij 
het programma dat de school of organisatie zelf 
gebruikt. Het is voor u als organisator dan mak-
kelijker om de lezing (en de groep) leiden. Neem 
dan van tevoren contact op met de schrijver om 
de tool toe te lichten of plan een oefengesprek in 
zodat jullie de mogelijkheden kunnen uitproberen. 
Als uw organisatie zelf geen eigen programma 
heeft, kan de Schrijverscentrale optreden als 
gastheer. Wij gebruiken de online vergadertool 
GoToMeeting. Hieronder volgt een simpele uitleg 
van dit programma. 

Van tevoren 
 » Download alvast de app. Wij raden aan een lap-
top te gebruiken en niet een telefoon, omdat 
er dan meer mogelijkheden zijn en u dan ook 
makkelijker uw handen vrij hebt. U kunt de app 
hier downloaden:  
 
https://global.gotomeeting.com/install 

 » Staan de datum en de tijd van het online bezoek 
vast? Mail die dan naar de bemiddelaar die het 
bezoek heeft geregeld. Vertel er ook bij hoe 
lang de lezing duurt. Wij plannen de meeting 
dan voor jullie in. Geef daarbij ook het email-
adres door van degene die namens de organi-
satie het gesprek zal leiden. Wij maken diegene 
co-organisator van het online gesprek.

 » U krijgt in de mail een uitnodiging voor de Go-
ToMeeting. 

Voordat de lezing begint 
 » Klik op de dag van de lezing op de bovenste link 
in de uitnodiging. Als u alleen een Meeting ID 
hebt gekregen: open het programma, vul het 
nummer in en klik op Join. U kunt ook altijd via 
gotomeeting.com inloggen met de Meeting ID 
(Het getal dat ze de Access Code noemen). 
 
 

 
 

 » Voordat u in de digitale ruimte komt, krijgt u 
een preview van uw eigen camera te zien. 

 » Check of de microfoon en camera aan staan 
(als die uit staan, dan zijn de logootjes rood 
in plaats van groen). Met het tandwieltje in de 
rechterhoek van het camerabeeld kunt u even-
tueel de instellingen bekijken. 

 » Vul ook uw naam in in het donkergrijze vak on-
der de twee logo’s.

Handleiding 
GoToMeeting 
voor organisatoren 

https://global.gotomeeting.com/install/418596541


 » Klaar? Klik dan op Ok, I’m ready. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tijdens de lezing
 » Als u in het gesprek bent gekomen, kunt u op 
het icoontje met de twee poppetjes klikken om 
te zien wie er allemaal aanwezig is. Er kunnen 
twee rollen toebedeeld worden:

 » De organiser: die rol is voor de leraar of or-
ganisator van het bezoek. Voor een succesvol 
optreden is het prettig als u de groep in de 
gaten houdt, zodat de schrijver zich kan richten 
op zijn of haar verhaal. U kunt dan bijvoorbeeld 
de microfoons van alle deelnemers uit- en 
aanzetten.

 » Die van presenter: die is te herkennen door het 
icoontje van een breedbeeldscherm achter de 
naam. U moet bij aanvang van het gesprek deze 
rol aan de schrijver toekennen. Klik daarvoor op 
de naam van de schrijver in de deelnemerslijst 
met de rechter muisknop en kies voor Make 
Presenter.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 » Van tevoren heeft u met de schrijver afgespro-
ken hoe de deelnemers vragen kunnen stellen. 
Het is voor een soepel gesprek niet prettig als 
iedereen tegelijkertijd praat.  
 
Het handigst is om de deelnemers de vragen 
in de chat te laten typen. Het chatscherm is te 
vinden door op het tweede icoontje te klik-
ken, die in de vorm van een spreekwolkje. Alle 
deelnemers kunnen daar een bericht sturen, 
zowel naar de hele groep, als naar een speci-
fieke deelnemer. Handig is als de deelnemers 
hun vragen aan de schrijver naar de hele groep 
sturen en u op een afgesproken moment de 
vragen een voor een voorleest of de microfoon 
van de vragensteller tijdelijk weer aan zet om de 
vraag aan de schrijver te stellen. 
 
Via de chat kunt u bijvoorbeeld ook contact 
houden met de schrijver zonder dat alle deel-
nemers meelezen door middel van een bericht 
direct aan de schrijver, in plaats van aan de hele 
groep.



 » In het midden bovenaan kunt u instellen wie u 
allemaal ziet in het scherm. GoToMeeting staat 
standaard ingesteld op View everyone, dan zijn 
alle deelnemers naast elkaar te zien in kaders.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 » Spreek van tevoren met de schrijver af of hij/
zij het prettig vindt als u de tijd bijhoudt en 
aangeeft wanneer het gesprek voorbij is. Geef 
een afgesproken moment voor de eindtijd aan 
dat de tijd er bijna op zit.

 » Is de lezing voorbij? In het midden onderaan 
staat als vierde icoontje een telefoon. Als u 
daarop klikt, verschijnt de melding Leave meet-
ing. Let op: omdat u de organisator bent, is het 
gesprek voor iedereen afgelopen als u hierop 
klikt.


