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Uw team beheren 

U kunt leden toevoegen of  

verwijderen, een nieuw  

kanaal maken of een  

koppeling naar het team  

ophalen. 

Bestanden toevoegen 

Laat anderen een bestand  

zien of werk samen aan een  

bestand. 

Beantwoorden 

Uw bericht is gekoppeld  

aan een bepaald gesprek. 

Elk team bevat kanalen 

Klik op een kanaal om de  

bestanden en gesprekken  

over het betreffende  

onderwerp, de betreffende  

afdeling of het betreffende  

project te bekijken.  
Uw weg vinden in Teams 

Gebruik deze knoppen om te  

schakelen tussen de  

activiteitenfeed, chats, uw  

teams, agenda en bestanden. 

Team maken of eraan  

deelnemen 

Vind het team dat u zoekt,  

neem deel aan een team via  

een code of maak uw eigen  

team. 

Uw persoonlijke apps 

Klik hier om uw persoonlijke  

apps te bekijken en te  

beheren. 

Apps toevoegen 

Ga naar Apps om door apps  

te bladeren of te zoeken die  

u aan Teams kunt  

toevoegen. 

Teams weergeven en  

organiseren 

Klik hier om uw teams weer  

te geven. In de lijst met  

teams kunt u de naam van  

een team verslepen om de  

volgorde te wijzigen. 

Een bericht opstellen 

Typ hier uw bericht en kies de  

gewenste opmaak. Voeg een  

bestand, emoji, GIF of sticker  

toe om uw bericht op te  

vrolijken. 

Tabbladen toevoegen 

Maak apps, diensten en  

bestanden vast boven aan  

een kanaal. 

Het opdrachtvak gebruiken 

Zoek naar specifieke items of  

personen, maak snelle acties  

en start apps. 

Profielinstellingen  

beheren 

Wijzig de instellingen van  

de app,  

wijzig uw foto of  

download de mobiele app.  

Een nieuwe chat  

starten 

Start een een-op-een- 

gesprek of een klein  

groepsgesprek. 
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Hoe kan ik chatten met andere gebruikers?  

U start één-op-één en groepsgesprekken op dezelfde manier: door bovenaan uw chatlijst Nieuwe chat te 

selecteren.  

 

  

Een één-op-één-gesprek starten  

Nadat u Nieuwe chat hebt geselecteerd en de naam van de persoon hebt ingevoerd, stelt u het bericht op in het 

vak onder aan de chat. Als u de opmaakopties wilt openen, selecteert u opmaak onder het vak waarin u uw 

bericht typt.  

  

Als u klaar bent, selecteert u Verzenden . Hiermee start u de chatsessie.  

U kunt ook een één-op-één-gesprek starten vanuit iemands profielkaart. Open de kaart door op zijn/haar 

afbeelding te klikken in een kanaal of vanuit een zoekopdracht.  
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Een groepsgesprek starten en een naam geven 
U start groepsgesprekken op dezelfde manier als één-op-één gesprekken: door bovenaan uw chatlijst  

Nieuwe chat te selecteren. Selecteer de pijl-omlaag tot aan de rechterkant van het veld naar en typ een naam 

voor de chat in het veld groepsnaam. Typ vervolgens de namen van de personen die u wilt toevoegen in het veld 

aan .  

  

Hiermee start u een nieuw gesprek. Iedereen die toegang heeft tot de groeps-chat kan berichten verzenden. U kunt 

maximaal 100 personen in een chatsessie opnemen.   

Personen toevoegen aan het gesprek  
Als u meer personen aan het gesprek wilt toevoegen, klikt u op personen toevoegen (of deelnemers bekijken en 

toevoegen in de groepschat) in de rechterbovenhoek van Teams. Typ vervolgens de namen van de mensen met wie 

u wilt chatten, selecteer hoeveel van de chatgeschiedenis u wilt opnemen en klik op Toevoegen.   

Opmerking: Wanneer u iemand toevoegt aan een groepsgesprek (niet een één-op-één), kunt u de chatgeschiedenis 

opnemen.   

 

  

In Teams wordt uw hele chatgeschiedenis opgeslagen, vanaf het eerste bericht dat u hebt verzonden. En als iemand 

de groep verlaat, staan hun chatreacties nog steeds in uw chatgeschiedenis.  
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Hoe kan ik direct vergaderen? 
 

Vanuit uw agenda in de Teams online applicatie  

1. Ga naar de agenda aan de linkerkant van teams en selecteer Nu vergaderen in de 

rechterbovenhoek.  

2. U krijgt de mogelijkheid om enkele dingen in te stellen voordat u de vergadering start. Geef een titel op, 

kies of u de video wilt gebruiken en kies de gewenste audiobron.  

3. Wanneer u klaar bent, klikt u op nu deelnemen.  

Uw vergadering is nu aan het werk, u hoeft nu alleen nog maar mensen uit te nodigen.   

Personen uitnodigen:  
1. Typ de naam of het telefoonnummer van de persoon die u wilt uitnodigen in het vak onder personen 

rechtsboven. Selecteer ze wanneer ze worden weergegeven.  

2. Worden de gebruikers niet weergegeven dan is het een andere mogelijkheid om de koppeling naar de 

vergadering te kopiëren en te verzenden naar iedereen met wie u wilt vergaderen en ze kunnen 

deelnemen door deze koppeling te selecteren. Kies koppelingsteken en plak de koppeling in een email 

bericht. Zodra de ontvangende partij de koppeling heeft ontvangen en deze aanklikt kan aan de 

vergadering worden deelgenomen.  

  

  

Hoe kun je een vergadering plannen?  
De agenda in Teams is verbonden met de Outlook-agenda. Met andere woorden, wanneer u een vergadering plant 

in Outlook, wordt deze weergegeven in Teams, en omgekeerd.  

Elke vergadering die wordt gepland in Teams wordt automatisch omgezet in een onlinevergadering. Plannen vanuit 

Outlook? Lees hoe u Teams kunt toevoegen aan uw Outlook-vergadering.  

Een vergadering plannen  

Er zijn verschillende manieren om een vergadering te plannen in Teams:  

• Selecteer Een vergadering plannen in een chatsessie (onder het vak waarin u een nieuw bericht typt) als u 

een vergadering wilt plannen met de mensen in de chat.  

• Ga naar agenda aan de linkerkant van de app en selecteer nieuwe vergadering in de rechterbovenhoek.  

• Selecteer een tijdsbereik in de agenda. Er wordt een planningsformulier geopend.  

• U kunt het planningsformulier gebruiken om uw vergadering een naam te geven, mensen uit te nodigen en 

details over de vergadering toe te voegen. Gebruik de Planning assistent om een tijd te vinden die voor 

iedereen geschikt is.  
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Als u alle details hebt ingevuld, selecteert u Opslaan. Hiermee wordt het planningsformulier gesloten en wordt een 

uitnodiging gestuurd naar ieders postvak IN.  

Personen buiten uw organisatie uitnodigen   

Met teams kunt u personen van buiten uw organisatie uitnodigen, waaronder mensen die geen teams-licentie 

hebben. U hebt het volledige e-mailadres nodig om ze uit te nodigen.  

Vijf minuten voor het begin van een vergadering in Teams, verschijnt er een knop om deel te nemen op een 

gebeurtenis in uw agenda. Zodra iemand deelneemt aan de vergadering, verandert de gebeurtenis van kleur zodat u 

weet dat ze online zijn.  

Selecteer Deelnemen om het venster met vergaderingsinstellingen te openen en uw gewenste camera- en 

microfooninstellingen te bevestigen voor u deelneemt aan de onlinevergadering.  
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Deelnemen aan een vergadering zonder een Teams-account  
U kunt op elk gewenst moment deelnemen aan een teams-vergadering, ongeacht of u al dan niet een teams-

account hebt. Als u geen account hebt, voert u deze stappen uit als u wilt deelnemen als gast.   

Opmerking: Met sommige vergaderingen kunnen mensen niet deelnemen als gasten.   

1. Ga naar de uitnodiging voor de vergadering en selecteer deelnemen aan Microsoft teamsvergadering.  

2. Hiermee wordt een webpagina geopend waarin twee keuzes worden weergegeven: Download de Windows-

app en Neem deel aan de webversie. Als u deelneemt op internet, kunt u Microsoft Edge of Google Chrome 

gebruiken. In de browser kan u worden gevraagd of u de microfoon en camera van uw browser wilt gebruiken. 

Zorg ervoor dat u dit toestaat, zodat u kunt zien en horen bij de vergadering.  

3. Voer uw naam in en kies de audio-en video-instellingen. Kies audio uitschakelen om te voorkomen dat de 

vergaderruimte (of een ander apparaat dat verbinding maakt met de vergadering) in de buurt komt. Selecteer 

telefoon audio als u wilt luisteren naar de vergadering op uw mobiele telefoon.  

4. Wanneer u klaar bent, klikt u op nu deelnemen.  

5. Hiermee gaat u naar de lobby. We melden de organisator van de vergadering dat u zich bevindt, en iemand in 

de vergadering kan u dan toelaten.  

Notities:   

• Als niemand binnen 15 minuten aan de vergadering heeft deelgenomen, wordt u verwijderd uit de lobby. 

Als dat het geval is, kunt u opnieuw proberen deel te nemen. 

• Sommige functies van teams-vergaderingen zijn niet beschikbaar voor gasten 

 

De weergave van de organisator  
Als u de organisator van de vergadering bent, wordt u gewaarschuwd wanneer iemand wacht in de lobby.   

Klik op toelaten om de vergadering te laten overgaan, of klik op lobby om ze te toelaten of te weigeren, en Bekijk 

ook een lijst met alle wachtstand.   

Hoe kan ik de desktop app installeren?  

De desktop app kun je installeren door in de linker balk op het desktop icoon te klikken .   

De installatie wordt dan gestart. Doorloop de stappen op de installatie af te ronden.  

Notities:   

•  Installeer de desktop app niet op het externe bureaublad. Deze server beschikt namelijk niet over een  

 camera, microfoon en speakers. Vergaderen wordt daardoor erg lastig.  

•  
Installeer dus de app alleen op een apparaat dat over en camera, microfoon en speakers beschikt 
zoals een laptop.  
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