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1 Uitnodiging 
Je krijgt een uitnodiging per e-mail van de SOB om deel te nemen aan een Teams meeting.  

• Klik op de link die je hebt ontvangen in de e-mail  

 
• Voor optimale kwaliteit en stabiliteit open je het programma vanuit je lokale omgeving (dus 

niet via bijvoorbeeld een VPN verbinding met kantoor) 

2 Voorbereiding 
Zorg dat je je goed voorbereidt op deelname aan deze online cursus via Teams. Hieronder een 

aantal stappen ter voorbereiding. 

2.1 Je kantoor maakt gebruik van Microsoft Teams 
Je hoeft geen extra stappen te ondernemen. Je kunt direct via de toegestuurde link aan de 

cursus in Teams deelnemen. Voer je naam in en kies ‘uw audio- en video-instellingen’. 

Selecteer Nu deelnemen. Hiermee ga je naar de lobby van de cursus. De docent en moderator 

kunnen nu zien dat je er bent en je vervolgens toelaten tot deelname aan de cursus. 

2.2 Je kantoor maakt geen gebruik van Microsoft Teams 
Ga naar de uitnodiging voor de cursus en selecteer ‘Deelnemen aan Microsoft Teams-

vergadering’. Er wordt een webpagina geopend waar je twee opties ziet: Download de 

Windows-app’ en ‘deelnemen op het web’.  

 

Als je deelneemt via een internet browser, kun je Microsoft Edge of Google Chrome gebruiken. 

Wij adviseren u om Google Chrome te gebruiken. Je browser vraagt mogelijk of Teams je 

microfoon en camera mogen gebruiken. Zorg ervoor dat je dit toestaat, zodat je gezien en 

gehoord wordt tijdens de cursus.  

Voer je naam in en kies ‘uw audio- en video-instellingen’. Selecteer Nu deelnemen. Hiermee 

ga je naar de lobby van de cursus. De docent en moderator kunnen nu zien dat je er bent en je 

vervolgens toelaten tot deelname aan de cursus. 

3 Deelname 

3.1   Registratie 
De moderator controleert of alle cursisten aanwezig zijn onder de knop “Deelnemers”. Het is 

daarom belangrijk dat je met je voor en achternaam inlogt in Teams.  
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3.2  Huishoudelijke mededelingen 
De docent start bij aanvang van de cursus met een aantal “huishoudelijke mededelingen” 

waaronder afspraken over het stellen van vragen, gebruikmaking van verschillende 

functionaliteiten, pauzes e.d. en neemt door wat je kunt verwachten tijdens de online cursus. 

3.3 Denk aan CLASS 

4 Functionaliteiten 
In deze paragraaf worden de verschillende functionaliteiten in Teams toegelicht. Zorg dat je 

tijdig inlogt (minimaal 15 minuten van tevoren) om de functionaliteiten even door te nemen en 

te checken of alles goed werkt. Bij problemen met de toegang of andere problemen kun je 

contact opnemen met de SOB  (tel: 020 5141870). 

4.1 Audio en video 
Zorg dat je camera en microfoon aan staan. Door op het blauwe vakje te klikken kun je deze 

aan en uit zetten. Zorg dat je in de camera kijkt. Zeker als je spreekt. Zet de camera even uit als 

er plotseling iets onverwachts in je omgeving gebeurt. Zet je microfoon uit (mute) als je 

luistert. 

Zorg dat je niet te dicht bij je microfoon zit als je praat om echo’s of feedback loop te 

vermijden. Gebruik bij voorkeur een headset. Zet het geluid niet te hard. 

 

 

Camera Licht Achtergrond Sound Start  

Ogen op ca 2/3e 
van onderzijde 
in beeld 

Vermijd 
lichtinval van 
voren, sluit 
eventueel 
gordijnen 

Wees je bewust 
van je 
achtergrond 

Gebruik een 
Headset, een 
standaard oortje 
volstaat al. 
Zorg dat microfoon 
dicht bij je is 

Wees op tijd 
aanwezig voor 
technische 
zekerheid en rust 
 

Camera recht 
voor je, geen 
plafond scene 

 Maak liever geen 
gebruik van 
virtuele 
achtergronden 
(capaciteit)  

Vermijd 
omgevingsgeluiden.  

Zorg voor een 
stabiele 
internetverbinding 

Kijk in de 
camera (zwarte 
stipje) dan 
hebben de 
andere 
deelnemers het 
idee dat je ze 
persoonlijk 
aankijkt 
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4.2 Knoppen op de functionaliteitenbalk 

 Microfoon staat aan – Klik hierop om het geluid uit te zetten 

 Microfoon staat uit – Klik hierop om het geluid aan te zetten 

 Camera staat aan – Klik hierop om het beeld uit te zetten 

 Camera staat uit – Klik hierop om het beeld aan te zetten 

4.3 Chat 

 

Als je tijdens een sessie een bericht wilt sturen, klik dan op ‘Chat’. Rechts verschijnt een venster 

met een overzicht van alle deelnemers en onderaan een chatfunctionaliteit.  

 

4.4 Deelnemers 

 

Door op de knop deelnemers te klikken zie je wie er deelnemen aan de cursus. 

4.5 Reageren 

 

Je kunt tijdens de sessie je hand opsteken door op deze knop te klikken. Op de deelnemerslijst 

verschijnt dan het handje achter je naam. De docent weet dan dat je een vraag wilt stellen. 

Dit is een alternatief voor de chatfunctie. De docent spreekt vooraf af met de groep welke wijze 

van reageren de voorkeur heeft.  

4.6 Scherm/vensters delen 

 

Binnen Microsoft Teams vergaderingen kun je je scherm delen. Handig als je bijvoorbeeld je 

presentatie wilt laten zien óf om bijvoorbeeld in een andere applicatie te tonen welke stappen 
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je doorloopt. In principe kun je alles wat je op je scherm kunt zien presenteren. Delen van je 

scherm doe je door te klikken op de knop Delen.  

Onder aan het scherm opent zich een overzicht met alle geopende vensters en mogelijke opties 

om te delen. Je kunt er voor kiezen het hele scherm te delen (dit doe je onder donkergroene 1). 

Daarnaast kun je kiezen om één specifiek applicatiescherm te delen dat je al open hebt staan 

(dit doe je onder lichtgroene 2). Je deelt het scherm door op de optie van je keuze te klikken. 

Meer informatie over beide opties zie je hieronder. 

 

 

 

a) Delen volledige scherm (donkergroene 1)  

Let op! Bij het delen van je volledige scherm (donkergroene 1), is het totale scherm 

inclusief alles wat je doet, zichtbaar voor de andere deelnemers in de ruimte, zorg er dus 

voor dat je alleen de applicaties open hebt staan die je wilt delen. Houd er rekening mee 

dat je geen privacy gevoelige informatie deelt op het scherm. 

b) Delen app-venster (lichtgroene 2) 

Als je er voor kiest een app-venster te delen, wordt enkel dat onderdeel getoond op het 

scherm.  

c) Rode rand bij scherm delen 

Terwijl je een scherm deelt zal er een rode rand om het betreffende scherm worden gezet. 

(Zie rode rand bij pijl) 

 
 

4.7 Overige functionaliteiten 

 

Er verschijnt een pop-up scherm met overige acties. Voor de cursus zijn deze acties 

ondergeschikt. Het is niet toegestaan gebruik te maken van de opnamefunctionaliteit. 
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5 Extra informatie Teams 
Ga voor meer informatie over het gebruik van Teams naar de support website van Microsoft.  

Wij wensen je veel succes bij het volgen van deze online cursus. Heb je vooraf nog vragen dan kun je 

contact opnemen met de SOB. Tijdens de cursus staat de moderator van de SOB voor je klaar bij het 

ondersteunen van deze online cursus. 

https://support.microsoft.com/nl-nl/office/video-wat-is-microsoft-teams-422bf3aa-9ae8-46f1-83a2-e65720e1a34d

