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Kubus online lessen 
 
Kubus maakt het mogelijk om online les te geven via Zoom. Zoom is een Cloud dienst waar 
je een virtuele bijeenkomst mee kunt houden. Alsof je met elkaar aan een grote tafel zit, 
maar dan via het internet. Dit is een handleiding hoe je Zoom moet gebruiken. Heb je 
vragen, stel deze dan aan je docent.  
 
 
Belangrijke algemene tips 
 

• Een goede, stabiele WiFi (of 4G) verbinding 
• Gebruik bij voorkeur een desktop of laptop computer, of anders een tablet of 

smartphone 
• Zorg dat de camera en microfoon van het apparaat goed werken 
• Zorg dat je camera duidelijk op jou en je instrument (en je handen) gericht staat 
• Kies een rustige plek waar je je les kan geven/volgen (zonder rumoer of afleiding op 

de achtergrond) 
• Ga niet voor een raam zitten: zo lijk je een donkere vlek op het scherm (of doe de 

gordijnen dicht) 
• Test je speaker(s) of koptelefoon 
• Installeer de app Zoom 

 
Extra algemene tips 
 

• Kies de juiste scherm-layout. Welk scherm wil je groot zien en welke verkleind? 
• Nette achtergrond: zorg dat je in een opgeruimde setting opereert 
• Je kan je de een virtuele achtergond creëren (Settings: Background & Filters) 
• Maak met je docent afspraken hoe er contact wordt opgenomen (bijv. wacht tot de 

docent je een uitnodiging stuurt) 
• ‼ Neem met je docent de Zoom-instellingen door 

 
 
Voor cursisten 
Wij willen uiteraard een zo goed mogelijk geluid voor én door onszelf. 
Voor een deel ben je afhankelijk van je set-up van en het (Wifi-)netwerk, maar het kan 
helpen door op de volgende zaken te letten: 
 

• een goede speakerset of een koptelefoon geeft altijd een veel beter geluid dan de 
ingebouwde speakers van je apparaat. 

• Een aparte (USB) microfoon zal bijna altijd een beter geluid (door)geven dan de 
ingebouwde microfoon van je computer/smartphone/tablet. 

• Als je dit niet hebt, zorg dan dat je telefoon op goede afstand staand om zo je 
instrument zo goed mogelijk weer te geven. Dit is dus bij drums anders dan bijv. 
blokfluit. 
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ZOOM 
Kubus ondersteunt het gebruik van Zoom. Er is een gratis (‘Basic”) versie van Zoom 
beschikbaar op: https://zoom.us/pricing  
 
→ Zoom downloaden voor macOS 
→ Zoom downloaden voor iOS 
→ Zoom downloaden voor Windows 
→ Zoom downloaden voor Android 
 
Uiteraard moet je ook voor deze software een account aanmaken. Vervolgens kun je 
deelnemen aan een ‘meeting’ van je docent. 
 
Uitleg 
Voor een korte uitleg van Zoom in het Nederlands kan je op deze link klikken: 
https://zmf.nl/wp-content/uploads/sites/10/2020/04/Handleiding-Zoom-websiteversie.pdf 
 
Voor een uitgebreide (Engelstalige) handleiding verwijzen we naar de website van Zoom: 
https://support.zoom.us/hc/en-us/categories/200101697-Getting-Started 
 
 
Beter geluid 
Voor optimaal gebruik van deze software voor (muziek)les hebben wij een aantal tips. 
Zoom is net als de meeste andere videochat/conferentie-software gericht op spraak (stem). 
Dat betekent dat het programma andere geluiden wegfiltert. Dit is niet handig voor 
muzieklessen, want wij willen immers dat het geluid van de instrumenten (ook) goed te 
horen is. Om dit laatste te optimaliseren moet éénmalig een aantal instellingen 
gewijzigd worden. Alhoewel de layout van Zoom er op desktop/laptop iets anders uitziet 
dan op smartphone/tablet, hebben beide versies een ’Settings’ (instellingen) menu. In deze 
‘Settings’ gaan we een en ander aanpassen, zodat we het ongefilterde ‘echte geluid’ 
(‘original sound’) gaan horen. 
 
Voor smartphone/tablet: Settings—>Meetings—>Use original sound Standaard staat dit 
uit, maar zorg dat het AAN staat!!! 
 
 

https://zoom.us/pricing
https://zoom.us/download
https://apps.apple.com/us/app/id546505307
https://zoom.us/download
https://play.google.com/store/apps/details?id=us.zoom.videomeetings
https://zmf.nl/wp-content/uploads/sites/10/2020/04/Handleiding-Zoom-websiteversie.pdf
https://support.zoom.us/hc/en-us/categories/200101697-Getting-Started
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Voor laptop/desktop is het iets ingewikkelder, omdat er veel meer instellingsopties zijn. 
Daarom doen we het als volgt.  
 
Ga naar: Settings—>Audio: in dit venster kunnen eerst nog andere zaken geregeld worden, 
zoals het testen van de microfoon en speaker(s). 
 
Vaak is het nuttig om het microfoon volume iets hoger te zetten, op ca. 75% (of hoger), 
afhankelijk van het instrument. 
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Controleer de afbeelding hieronder voor de instellingen. 
(zet in ieder geval ‘Automatically Adjust Microphone Volume’ UIT en ‘Suppress background 
noise’ op Low. Zie afbeelding hieronder: Kies vervolgens —>Advanced.  

 

Vink de volgende vakjes AAN:  
✅ ‘Show in-meeting option to "Enable Original Sound” from microfoon’ en  
✅ ‘High fidelity music mode’. 
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In het hoofdscherm van een actieve meeting kan nu ‘Turn on Original Sound’ gekozen 
worden (linksboven in Zoom-venster). Dit is een belangrijke instelling! 
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Vragen 
Heb je vragen, stel deze dan aan je docent.  
 


