
TEAMS voor deelnemers 
Microsoft Teams is een online samenwerkingstool van Microsoft die standaard is inbegrepen in een 

aantal Office 365 licenties. Met het programma kunnen mensen binnen en 

buiten de organisatie met elkaar chatten, videobellen en samenwerken in 

documenten. 

Het chatprogramma is met name gericht op modern werken, waar 

medewerkers vaak verspreid over verschillende locaties met elkaar 

moeten samenwerken, ongeacht het apparaat dat zij gebruiken. Microsoft 

Teams werkt ook op laptops, desktop PC’s, smartphones en tablets en op vrijwel elk 

besturingssysteem. 

Let op: We bevelen Deelnemen via het web aan. De downloadlinks hieronder zijn voor het geval je 

een browser hebt die deelnemen via het web niet ondersteunt.  

Downloaden van Microsoft Teams is heel eenvoudig via de website van Microsoft. Standaard wordt 

al gekeken welk besturingssysteem je hebt. Google Microsoft Teams en voilà.  

Je kunt het programma downloaden: 

Microsoft Windows 10: Download desktop- en mobiele apps | Microsoft Teams 

GooglePlay store: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.microsoft.teams&hl=nl  

Apple store: https://apps.apple.com/nl/app/microsoft-teams/id1113153706  

Helemaal gedownload? Dan kunnen we nu verder met de Microsoft Teams uitleg. 

Aan de les deelnemen 
 

De deelnemers ontvangen een vergaderverzoek 

zoals hiernaast. Klik op de link om deel te nemen 

aan de vergadering. Deze link brengt je naar de 

pagina zoals hieronder.  

 

 

 

Alleen als je de Teams-app op je bureaublad hebt staan kun je het programma openen via ‘Uw 

Teams app openen’. 

https://www.microsoft.com/nl-nl/microsoft-teams/download-app
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.microsoft.teams&hl=nl
https://apps.apple.com/nl/app/microsoft-teams/id1113153706


In de meeste gevallen werkt Doorgaan in deze browser het beste.  

In de browsers Edge en Chrome is er ondersteuning voor audio en video.  

Internet Explorer, Safari en Firefox worden niet ondersteund! Dan heb je de app nodig. Zie 

downloadlinks boven. 

N.B. Het is belangrijk dat je apparaat een microfoon, camera en geluid heeft. Op een laptop is dit 

standaard aanwezig, op een desktop-computer lang niet altijd. 

Deelname via het web ziet er zo uit: 

Geef 

hier de naam op waaronder de andere deelnemers je kunnen herkennen (je kunt hier ook de camera 

en microfoon in- of uitschakelen), en klik op ‘Nu deelnemen’. Je wordt nu in de digitale lobby 

geplaatst totdat de organisator je toelaat in de vergadering. 

 

Deze balk staat bovenin je scherm – van links naar rechts: 

• Poppetjes: overzicht van de aanwezige en uitgenodigde deelnemers 

• Wolkje: chat - klik hierop en er opent rechts een chatventer om iets te schrijven aan de 

groep/docent 

• Handje: klik hierop als je iets wilt zeggen en wacht tot je het woord krijgt van de docent 

• Drie puntjes: instellingen van meer acties, bijvoorbeeld galerie (beeld wijzigen in weergave 

meer of minder deelnemers) 

• Video aan of uit (bij uit staat er een streep door) 

• Geluid aan of uit (bij uit staat er een streep door) 

• Scherm delen – dit gebruik je in overleg als er op je scherm iets te zien is waar je een vraag 

over hebt 

Met de grote rode knop verlaat je de bijeenkomst. 


