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Han dleidin g 
Microsoft Team s 
 

U kunt altijd en vanaf elk apparaat deelnemen aan een Teams-vergadering, 

ongeacht of u al dan niet een Teams-account heeft. Als u geen account hebt, 

voert u deze stappen uit als u wilt deelnemen als gast. 

Opmerking: Sommige vergaderingen staan niet toe dat personen deelnemen als 

gast. 

Deelnemen via een desktop of laptop 
(liever deelnemen via een mobiele telefoon? Ga dan verder naar pagina 2) 
 

1. Ga naar de e-mail met daarin de uitnodiging voor de vergadering en 

selecteer Deelnemen aan Microsoft Teams-vergadering.  

Dit zier er als volgt uit: 

 

2. Er wordt een webpagina geopend waar u twee opties ziet: Download de 

Windows-app en deelnemen op internet. Als u deelneemt op internet, 

kunt u Microsoft Edge of Google Chrome gebruiken. Uw browser vraagt 

mogelijk of Teams uw microfoon en camera mogen gebruiken. Zorg 

ervoor dat u dit toestaat, zodat u gezien en gehoord wordt tijdens de 

vergadering. 

 

3. Voer uw naam in en kies uw audio- en video-instellingen. Als de 

vergaderruimte (of een ander apparaat dat is verbonden met de 

vergadering) in de buurt is, kiest u audio uit om te voorkomen dat u wordt 

onderbroken. Selecteer telefoonaudio als u de vergadering wilt 

beluisteren op uw mobiele telefoon. 

 

4. Selecteer Nu deelnemen wanneer u klaar bent. 

 

5. Hiermee gaat u naar de lobby van de vergadering. We melden de 

organisator van de vergadering dat u er bent en iemand in de vergadering 

kan u vervolgens toelaten. 
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Deelnemen via een telefoon 
 

 

Zelfs als u geen Teams-account hebt, kunt u nog steeds deelnemen aan een 

Teams-vergadering met de mobiele app. Zo doet u dat: 

 

1. Ga naar de uitnodiging voor de vergadering en selecteer Deelnemen aan 

Microsoft Teams-vergadering. 

 

2. Als u de mobiele Teams-app nog niet heeft, wordt u naar de app-store 

gebracht om deze te downloaden. 

 

3. Download de app en open deze. 

 

a. Als u een Android-apparaat hebt, opent u de app rechtstreeks op 

de pagina App Store. 

b. Als u een iOS-apparaat hebt, tikt u 

nogmaals op de koppeling naar de 

vergadering om de app te 

openen. 

Teams zal u om toestemming vragen om uw 

microfoon te gebruiken. Zorg ervoor dat u dit 

toestaat zodat anderen in de vergadering u 

kunnen horen. 

 

4. Vervolgens krijgt u twee opties voor het 

deelnemen aan de vergadering: 

Deelnemen als gast of Aanmelden en 

deelnemen. Kies Deelnemen als gast. 
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5. Typ uw naam en tik op deelnemen aan de vergadering. 

 

Voor de volgende stap moet de organisator van de 

vergadering of de beheerder u mogelijk aanmelden 

met een gemachtigd account om deel te nemen aan 

de vergadering. 

 

Bijvoorbeeld: als dit een school vergadering is, 

moet u zich mogelijk aanmelden met uw 

schoolaccount. Of als de vergadering deel uitmaakt 

van een vergadering, moet u mogelijk een door de 

conferentie geautoriseerde account gebruiken. 

 

6. Afhankelijk van hoe de vergadering is 

geconfigureerd, kunt u de vergadering nu 

mogelijk invoeren. 

 

Wanneer u in de vergadering bent, kunt u uw 

camera of microfoon in -of uitschakelen door in het 

midden van het scherm te tikken om de 

besturingselementen voor de vergadering weer te geven. Tik nogmaals om ze te 

verbergen.  

 

Meer informatie 
Meer informatie over dit onerwerp is te vinden op de offieciële support pagina 

van Microsoft: https://support.microsoft.com/nl-nl/office/deelnemen-aan-een-

vergadering-in-teams-1613bb53-f3fa-431e-85a9-d6a91e3468c9 
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