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Handleiding Vergaderingen in Microsoft Teams 

Deze handleiding legt uit hoe u Microsoft Teams kunt gebruiken voor vergaderingen en geeft een aantal 

nuttige tips. 

Deelnemers uitnodigen voor een vergadering 

1. U kunt een vergadering aanmaken in de Outlook-kalender door in het lint te klikken op de knop 

Nieuwe Teams-vergadering. 

 

Er wordt dan een uitnodiging voor een vergadering geopend. 
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2. Kies de datum en de begin- en eindtijd van de vergadering. 

3. Voeg informatie of opmerkingen toe die u aan de deelnemers wilt doorgeven. 

4. Klik op Planningsassistant in het lint. 
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5. Voeg de deelnemers toe. 

6. Als u een vergaderzaal nodig hebt voor een fysieke vergadering op een CoorsTek-locatie, klik 

dan op Ruimten toevoegen in het lint. 

 

7. Kies de zaal uit de keuzelijst. 

8. Klik op OK. 
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9. Klik op Verzenden om de uitnodiging te verzenden. 
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Een Microsoft Teams-vergadering toevoegen aan een bestaande Outlook-

uitnodiging 

U kunt ook een Microsoft Team-vergadering toevoegen aan een vergadering die al in de kalender van 

Outlook staat. 

Open de Outlook-kalender en dubbelklik op de vergadering om de uitnodiging te openen. 

1. Klik op Teams-vergadering in het lint. 

2. Klik op Bijgewerkte versie verzenden. 

 

Een vergadering in Microsoft Teams bijwonen 

Er zijn twee manieren om een Microsoft Teams-vergadering in uw Outlook-kalender bij te wonen. 

1. U kunt op Online deelnemen klikken in het venster Herinnering(en) van Outlook. 

 

 

2. Of u gaat naar de Outlook-kalender en opent dan de vergadering door op Deelnemen aan 

Microsoft Teams-vergadering te klikken. 
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Instellingen voor de vergadering 

Microsoft Teams zou nu moeten worden weergegeven en u zou het startvenster van de vergaderingen 

moeten kunnen zien. 

1. Klik op het tandwielpictogram om de instellingen voor de microfoon, luidspreker en camera te 

controleren. 

2. Wijzig indien nodig de instellingen. 

3. U kunt de camera aan- of uitzetten (let op: de camera kan standaard ‘ aan’ staan de eerste keer 

dat u deelneemt aan een Teams-vergadering). 

4. U kunt de microfoon aan- of uitzetten. 

5. U kunt ook uw telefoon gebruiken voor de audio. 

6. Klik, zodra alle instellingen goed zijn, op Nu deelnemen om deel te nemen aan de vergadering. 
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Andere deelnemers toevoegen 

U kunt snel en eenvoudig andere deelnemers toevoegen aan een lopende vergadering. 

1. Klik ergens in het Teams-venster om het instellingenmenu te laten weergeven. Klik op het 

pictogram met de poppetjes. 

2. Begin bij Personen in het zoekvak de naam te typen van de deelnemer die u wilt toevoegen. 

3. Selecteer de naam van de deelnemer in het keuzemenu. 

 

U ziet de deelnemers in het venster. 

Nemen er meerdere mensen deel aan de vergadering, dan ziet u ze op het scherm als ze praten. 
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Extra opties in Teams 

Klik ergens in het hoofdvenster van Teams om het menu te laten weergeven. 

1. Klik op de drie puntjes (...) om het optiemenu te openen. 

2. Wilt u de vergadering opnemen, klik dan op Opname starten. 

3. U kunt ook de achtergrond vervagen, zoals hier te zien is. Klik hiervoor op Video starten met 

vervaagde achtergrond. 

 

Chatfunctie 

Microsoft Teams heeft ook een chatfunctie. Hiermee kunnen deelnemers tijdens de vergadering 

berichten typen. 

De chatsessie is gekoppeld aan de vergadering en wordt ook opgeslagen in vergaderinghistorie. 

Chats zijn erg handig om gedurende de vergadering links naar websites te delen, bestanden bij te 

voegen of even door te geven dat bepaalde deelnemers niet te horen zijn. 

Klik ergens in het hoofdvenster van Teams om het menu te laten weergeven. 

1. Klik op de Gesprek-knop (tekstballon) om de chat weer te geven of te verbergen. 

2. Typ uw berichten in het Vergaderingschat-venster op uw scherm. 
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Scherm delen 

In Microsoft Teams kunt u tijdens een vergadering ook een scherm of venster delen. 

Klik ergens in het hoofdvenster van Teams om het menu te laten weergeven. 

1. Klik op het Delen-pictogram en kies welk scherm of venster u wilt delen. 

 

U krijgt een lijst te zien van de schermen en vensters die u kunt delen. 

2. In dit voorbeeld wordt een browservenster gedeeld. 
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Alle deelnemers kunnen het gedeelde scherm of venster zien. 

Het rode kader rondom het gedeelde scherm of venster geeft aan wat u deelt. 

3. Wilt u stoppen met de presentatie, beweeg dan de cursor naar boven in uw scherm en kies Stop 

presenting in het keuzemenu. 
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De vergadering afsluiten 

Klik ergens in het hoofdvenster van Teams om het menu te laten weergeven. 

1. Klik op het rode Ophangen-pictogram. 

 

 

De opname van de vergadering bekijken 

1. Klik in Teams op het Chat-pictogram in het menu links. 

2. Selecteer de vergadering in de Chat-lijst. 
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3. De opgenomen vergadering en de bijbehorende chathistorie worden in het hoofdvenster 

weergegeven. 

 


