
Klik op de link op de website (of die u heeft ontvangen) om aan de vergadering deel te nemen. 
Onderstaande stappen 1-4 kunnen op elk moment worden uitgevoerd, voor stap 5 moet de 
organisator de vergadering eerst hebben gestart op het aangegeven tijdstip. 

 

Hierna zijn er een aantal mogelijkheden, zie hieronder. Soms kan er foutmelding worden getoond, 
waarbij je op Doorgaan kunt klikken. Als dat niet lukt, dan kun je het beste eerst de Teams app 
installeren vanuit de store, en dan opnieuw op de link klikken (stap 1 wordt dan overgeslagen). 

 Op de meeste apparaten 
(tablets, smartphones): 

Op PCs: 

1. Deelnemen: Op de meeste 
apparaten moet je eerst de 
app downloaden (zie linker 
kolom), op PCs heb je 3 
keuzes (zie rechter kolom): 

a. Gebruik rood om 
eerst app te 
downloaden 

b. Gebruik groen om 
zonder app deel te 
nemen. Als je 
eenmalig Teams 
gebruikt, is dit het 
handigst. 

c. Gebruik paars als 
je Teams al op de 
je PC hebt 

 

 
 

 

 

 

 
 

2. Deelnemen met of zonder aanmelden 
a. Als je bij 1 groen hebt gekozen, krijg je deze vraag 

niet, en neem je altijd deel zonder aanmelden 
 

 
 

 

 



 

 Met aanmelden: Zonder aanmelden: 
 

3. Met of zonder Aanmelden:  
a. Als je een Teams 

inlog-naam en 
wachtwoord hebt, 
kies dan linker 
kolom.  

b. Heb je geen Teams 
inlog-naam, kies 
dan rechter kolom 

Kies voor aanmelden en 
deelnemen 
 
Geef je inlog-naam en 
wachtwoord op. 
 
N.B.: Heb je geen Teams inlog-
naam, kies dan de rechter 
kolom! 

Kies voor deelnemen aan 
vergadering 
 
Typ je naam in. Graag 
duidelijke naam, zo kan 
iedereen in de vergadering 
zien we je bent. Klik daarna op 
deelnemen aan vergadering: 

 
 

 
 

4. Je kunt nu meerdere vragen krijgen of Teams gebruik mag 
maken van de audio en video.  

a. Klik hier telkens op Toestaan.  

 
 

Hierna kom je automatisch in de vergadering. 

5. In de vergadering kun je een aantal knoppen gebruiken, deze staan op een knoppenbalk meestal 
onderin of bovenin je scherm. Op tablets en smartphones moet je soms het scherm even 
aanraken om ze zichtbaar te maken. Hieronder volgt nog een korte uitleg van knoppen, vlnr: 



 

 Bij grotere schermen: Op kleinere schermen: 
 

 Chat: tekst intikken die 
iedereen kan lezen 

 Deelnemers-lijst 
 Scherm delen 
 Hand opsteken/laten 

zakken: als je iets wilt 
zeggen.  

 Video aan/uit 
 Audio aan/uit 
 Luidspreker aan/uit 

 
Onderin (op PCs bovenin): 
 Chat 
 Deelnemers 
 Scherm delen 
 Hand opsteken 
 Video aan/uit 
 Audio aan/uit 
 Luidspreker aan/uit 

 
Bovenin: 
 Chat 
 Deelnemers 
Onderin: 
 Video aan/uit 
 Audio aan/uit 
 Luidspreker aan/uit 
 … : overige knoppen (bv 

hand opsteken) 
 


