
Wat zijn de verschillende rollen in je vergadering? 

Zoom 

Binnen Zoom zijn er vier verschillende rollen beschikbaar voor de deelnemers aan het gesprek: host, 

co-host, alternatieve host of deelnemer. 

- De host is de gebruiker die de vergadering heeft gepland. Zij hebben volledige rechten om de 

vergadering te beheren. In elke vergadering kan er maar één host zijn. 

- Co-hosts delen de meeste functies met de host. Een co-host moet worden toegewezen 

tijdens de vergadering en kan niet op voorhand worden toegewezen. Co-hosts kunnen geen 

vergadering starten en er kunnen meerdere co-hosts in een vergadering zijn. De tabel 

hieronder geeft meer uitleg over de mogelijkheden van een co-host.  

- De alternatieve host deelt dezelfde controle als de co-hosts maar kan ook de vergadering 

starten. De host kan de alternatieve host rechten toekennen wanneer hij een vergadering 

plant.  

Kaltura Live Room  

Binnen Kaltura Live Room zijn er alleen de opties Moderator of Deelnemer. Als moderator heb je de 

volledige rechten om de vergadering te beheren en kun je de vergadering ook starten als de 

moderator is toegevoegd aan het kanaal voordat de vergadering is gestart. Bovendien kunnen in 

Kaltura meerdere personen moderator zijn zonder dat de eerste persoon zijn moderatorrechten 

verliest.  

Microsoft Teams 

In een Microsoft Teams vergadering heb je drie verschillende rollen: 

- De organisator is de gebruiker die de vergadering heeft gepland. Deze rol kan slechts voor 

één persoon zijn weggelegd. Deze persoon heeft volledige rechten om de vergadering te 

beheren.  

- Presentatoren hebben bijna dezelfde mogelijkheden als de organisator. Meerdere personen 

in de vergadering kunnen presentator rechten hebben en deze rol kan voor of tijdens de 

vergadering worden toegekend. De tabel hieronder legt meer uit over de mogelijkheden van 

een co-host.  

- Deelnemers hebben beperkte mogelijkheden tijdens een vergadering. Ze kunnen alleen 

spreken en video delen, deelnemen aan de chat van de vergadering, privé een PowerPoint-

bestand bekijken dat door iemand anders is gedeeld en iemands video vast- of loskoppelen 

voor hun eigen scherm.  

  



Hoe moeten de verschillende rollen worden 

toegewezen?  

Zoom 

Binnen Zoom maak je iemand tot gastheer tijdens het gesprek. Dit betekent echter wel dat je je 

eigen hostrechten weggeeft, aangezien er maar één host in het gesprek kan zijn. Je doet dit door te 

klikken op 'Deelnemers' en vervolgens op de knop 'Meer' hieronder. Je kunt nu kiezen om iemand de 

host of een co-host te maken. Als je iemand co-host maakt, behoud je je eigen hostrechten.  

 

 

Als je echter iemand tot gastheer benoemt, kun je de gastheerrechten weer opeisen door op 'Host 

opeisen' te klikken aan de rechterkant van je scherm onder de kolom van de deelnemers.  

 

Kaltura Live Room 

Voor Kaltura Live Room kun je de moderatorrol ook op voorhand toewijzen om er zeker van te zijn 

dat de moderator de vergadering kan starten of je kunt moderatorrechten toewijzen tijdens de 

vergadering.  

De eerste optie houdt in dat je eerst een kanaal moet maken en daar de moderator moet toevoegen. 

Dit wordt zeer gedetailleerd uitgelegd op de Brightspace support site.   

De tweede optie is om moderatierechten toe te kennen tijdens het gesprek. Je kunt dit doen door te 

klikken op de deelnemer die je moderator wilt maken. Als je op het naar beneden wijzende pijltje 

daaronder klikt, klapt het menu in en kun je iemand moderator maken.  

 

https://universiteitleiden.screenstepslive.com/a/1420707-hoe-maak-ik-een-live-room-aan-op-de-videoportal


 

Microsoft Teams 

In Microsoft Teams kan je op voorhand verschillende rollen toewijzen. Dit doe je door een 

vergadering in te plannen en daarna op de vergadering te klikken. Je scherm ziet er nu uit zoals het 

onderstaande pictogram. In de tweede balk aan de rechterkant zie je de optie 'Meeting options', klik 

hierop.   

 

Er wordt een nieuwe pagina geopend die er als volgt uitziet:  

 



Hier zie je de verschillende vergaderopties. Ten eerste kun je ervoor zorgen dat je moderator de 

lobby kan omzeilen. Ten tweede kun je nu 'Wie mag presenteren?' zo aanpassen dat de moderator 

en alle anderen die tijdens je vergadering presenteert of modereert, worden opgenomen. Dit zorgt 

er ook voor dat je studenten de vergadering niet kunnen verstoren door zelf de presentatorrechten 

te gebruiken. Als je op de naar beneden wijzende pijl klikt, krijg je de opties: 'Iedereen', 'Mensen in 

mijn organisatie', 'Specifieke mensen' en 'Alleen ik'. Klik op 'Specifieke personen' en daar vind je alle 

deelnemers, inclusief de moderator die je aan je uitnodiging hebt toegevoegd. Klik op hun naam om 

ze toe te voegen als moderator. Klik op de knop en de moderator krijgt de 

moderatierechten om je te helpen tijdens de vergadering.   

 

De tweede mogelijkheid is door dit tijdens een vergadering te doen. Tijdens de vergadering kun je 

klikken op 'Deelnemers'. Als je op de drie puntjes klikt naast de naam van de persoon die je 

presentator wilt maken, zie je de optie 'Presentator maken' 

  

 

Tijdens de vergadering kun je ook van iemand een genodigde maken door op 'Genodigde maken' te 

klikken. 

  



 Wat kan de moderator voor jou doen?  

 

* = Alleen als je als alternatieve gastheer wordt aangewezen voordat de vergadering plaatsvindt.  

** = Alleen als je de persoon moderatie/presentatore rechten toekent voordat de vergadering 

plaatsvindt.  

Maar je hebt wel de mogelijkheid van een moderator chat met alleen de moderators.  

**** = Als je wilt dat je moderator pauzeruimtes maakt, kun je de moderator gastheer maken en die 

rechten terugvragen door op 'Terugvorderen Gastheer' te klikken nadat de moderator de 

pauzeruimtes heeft gemaakt. 

 

 Kaltura Live 
Room (als 
moderator) 

Microsoft Teams 
(als presentator) 

Zoom (als 
medepresentator 
of alternatieve 
gastheer) 

Begin de vergadering  ** ** * 

Zichzelf dempen/ongedaan maken    
Hun eigen video starten/stoppen    
Lijst deelnemers bekijken    
Scherm delen    
Chat met deelnemers    
Maken of bewerken poll/quiz    
Start peiling/quiz    
Einde vergadering    
Deelnemers mute of unmute    
Stop deelnemers video    
Spotlight een video    
Verander met wie de aanwezigen 
kunnen chatten 

 ***   

Deelnemers verwijderen    
Nodig anderen uit om mee te doen    
Deelnemers toewijzen aan breakout 
kamer 

  **** 

Neem de sessie op    
Deelnemers toelaten vanuit de 
lobby/wachtkamer 

   

Geef anderen co-
host/presentator/moderatierechten 

   

Maak een presentatie/video 
afspeellijst 

   

Een presentatie delen binnen het 
programma zonder het scherm te 
delen  

   


