
 
 

 
 
Handleiding Microsoft teams voor video vergaderen 
 
Nu er veel vanuit huis wordt gewerkt hebben we Microsoft teams ingezet om met onze teams online te 
overleggen.  
 
In deze handleiding laten we zien waar collega’s al tegen aan zijn gelopen en hoe je hiermee omgaat. 
 
Start Microsoft teams. 
Microsoft teams start je vanuit de browser op je laptop.  

• Binnen de telewerkomgeving (Netwerk Vlechter (extern)) werkt de microfoon niet. 

• Gebruik de “Google Chrome” of “Microsoft Edge” browser. Microsoft teams werkt niet met de 
“Internet Explorer” die je gebruikt voor de telewerkomgeving. 

• Om Microsoft teams te starten open je de webpagina https://teams.microsoft.com  
 
Eerste keer gebruik maken van de Microsoft on-line diensten 
De eerste keer dat je gebruik maakt van de zakelijke on-line diensten van Microsoft, zoals Microsoft 
Teams, zul je gevraagd worden om je persoonlijke e-mail adres en een mobiel telefoonnummer op te 
geven. 

• Het e-mail adres en mobiele telefoonnummer wat je hier ingeeft is niet zichtbaar voor 
collega’s. Deze zullen gebruikt worden om een nieuw wachtwoord in te stellen als je deze 
vergeten bent. 

 
Zitten er bij het video vergaderen collega’s in dezelfde ruimte 

• Dan moet iedereen gebruik maken van een headset. Anders gaat het geluid rondzingen en 
horen anderen een echo als jij wat zegt. 

 
Controleer of je microfoon werkt 

• Open het startmenu (klik hiervoor op de knop link onderin het scherm of gebruik de toets met 
de 4 raampjes op je toetsenbord) 

• Type “Geluid”, vervolgens kies je “geluidsinstellingen” in je startmenu 

• Scroll iets naar beneden, hier staat invoer. Heb je meerdere microfoons (bv de microfoon die 
in je laptop is ingebouwd en de microfoon van je headset), dan heb je bij “Uw invoer apparaat 
kiezen” meerdere opties 

• Hieronder zie je of de microfoon geluiden opvangt. De optie “problemen oplossen” kan je 
helpen als de microfoon niet reageert. 

 
Organiseren van een overleg – voor de organisator 

• Kies het team waarvoor je een overleg wilt inplannen 

• Druk in de linker balk op “Agenda” 

• Kies rechtsboven op “Nieuwe vergadering” 

• Kies datum, tijdstip en deelnemer 

• Iedereen krijgt nu op de e-mail een uitnodiging 
 
 
Bestanden delen 
Bij ieder kanaal kun je bestanden toevoegen. Als je hier bv de agenda voor het overleg in zet, heeft 
iedereen deze bij de hand. 

• Let op, deze bestanden zijn niet gekoppeld met onze groepsmappen. Als je bestanden 
toevoegt in Teams let er dan goed op dat je deze alleen gebruikt om ze te lezen. Ga je ze 
bewerken dan heb je 2 verschillende versies (in teams en in de groepsmappen). 

 
  

https://teams.microsoft.com/


Nog meer mogelijk 

 
In het men, wat tijdens een gesprek beschikbaar is, zitten nog meer opties 
Klik er eens op om nog meer mogelijkheden te ontdekken 
  



Openen van Microsoft Teams – stap voor stap 
 
1. Start je internet browser 
Op het bureaublad van je desktop/laptop (niet eerst aanmelden in de netwerk omgeving) start je de 
Edge of Chrome internet browser. In de adresbalk (deze staat bovenin het scherm) ga je naar de 
website: teams.microsoft.com 

 
 
 
2. Meld je aan met je werk e-mail adres 

 
  



3. Geef je wachtwoord op 
Afhankelijk van de gebruikte internet browser ziet het volgende scherm er anders uit. Gebruik het 
wachtwoord wat je ook gebruikt bij het aanmelden op de netwerk omgeving. 

Microsoft Edge browser Google Chrome Browser 

 

 
 
3b. Telefoonnummer en privé e-mail 
Heb je nog niet eerder gebruik gemaakt van de web diensten van Vlechter, dan krijg je een scherm 
waar gevraagd wordt naar een telefoonnummer en/of privé e-mail adres. Vul je privé e-mail en 
mobiele nummer in, je ontvangt vervolgens een e-mail of sms met een code om te controleren of alles 
klopt. Ben je in de toekomst een keer je wachtwoord vergeten, dan kun je deze vanaf nu zelf 
herstellen. 
  



4.Windows- of web-app gebruiken 
Je krijg nu de keuze om gebruik te maken van de web-app of de windows-app.  
Kies: 

• a. Web-app: Kies de web-app en je bent klaar. Je bent aangekomen in de Teams omgeving 
van stichting Vlechter 

• b. Windows-app: Je moet nog een paar handelingen uitvoeren. Als je deze hebt afgerond, dan 
start je de volgende keer sneller op met het nieuwe icoon op je bureaublad. 

Maak je ook gebruik van de Teams omgeving om regelmatig te overleggen met collegas, dan is de 
windows-app aan te raden. Ga je de Teams omgeving niet vaker gebruiken, of gebruik je de 
desktop/laptop van iemand anders, kies dan voor de web-app. 
 
4b. De windows-app gebruiken 
Kies [De Windows-app downloaden] 

 
 
  



5. Download de app 
Het windows-app zal nu worden gedownload op de desktop/laptop, wacht even tot dit klaar is. 

 
 
6. Start de installatie 
Kies uitvoeren als het downloaden gelukt is 

 
 
  



7. Meld je aan met je werk e-mail adres 

 
 
8. Geef je wachtwoord op 

 
 
  



9.Beveiligingsmelding 
Als je gebruik maakt van de video verbinding binnen Teams, de krijg je de 1e de onderstaande 
melding. Kies [Annuleren]. 

 
 
Gefeliciteerd. Je hebt de Teams windows-app geïnstalleerd. Vanaf nu vind je de app op je 
bureaublad. 
 


