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Deelnemen aan een Teams-vergadering als gast 
Je kan op elk gewenst moment deelnemen aan een teams-vergadering, ongeacht of je al dan niet een 

teams-account hebt. Als je geen account hebt, voer je deze stappen uit om deel te nemen als gast. 

Er zijn twee manieren om deel te nemen aan de vergadering via de pc of laptop. Via de Teams app of via 

de webbrowser.  

Als je nooit via Teams werkt is de webbrowser voldoende. Dit werkt zeker voor de webbrowsers Chrome 

en Edge.  

Als je regelmatig Teams gebruikt of je gebruikt Office 365 binnen Blauw-Wit ’81 dan kun je het beste de 

teams app gebruiken. Dit wordt niet verder beschreven omdat we er dan vanuit gaan dat je bekend bent 

met Teams. 

Als je deel wilt nemen via een smartphone dan moet je de Teams App installeren vanuit de Playstore of 

de App store. 

 

Stap 1 Uitnodiging openen 
Klik in de uitnodiging die je ontvangen hebt op “Deelnemen aan Microsoft Teams-vergadering”. 

 
 

Stap 2 Teams opstarten 
Heb je de Teams app geïnstalleerd dan krijg je in Chrome onderstaande venster te zien. Klik op “Cancel” 

of “Annuleren”.  
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Je komt dan bij de volgende webpagina. Klik hierin op “Doorgaan in deze browser” 

  

 

Het kan zijn dat je onderstaande popup krijgt. Je moet het gebruik van de microfoon en camera 

toestaan als je deze wilt gebruiken tijdens de vergadering. 
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Stap 3 Teams instellen 
Een nieuw venster wordt geopend. Hier moeten een aantal stappen doorlopen worden: 

1. Vul je naam in, 

2. stel je audio en camera apparaten goed in, 

3. jouw camera aan- of uitzetten, 

4. jouw microfoon aan of uit zetten, 

 

 

  

1 

2 3 4 
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Stap 4 Deelnemen aan vergadering  
Klik op “Nu deelnemen” om toegevoegd te worden aan de online Teams vergadering.  

 

 

 

Online vergaderen via Teams 
 

Regels 
Tijdens een online vergadering zijn er een aantal regels om de vergadering goed te laten verlopen: 

• Kom op tijd 

• Laat anderen uitspreken en praat niet door elkaar. 

• Je non-verbale communicatie is niet zichtbaar. Dus tegen je scherm ja knikken heeft geen nut. 

• Demp je microfoon tijdens de vergadering en je zet hem pas actief als je iets wilt zeggen. Daarna 

zet je hem weer terug op dempen. 

• Vermijd achtergrond lawaai of gebruik ene headset. 

• Striktere regels voor grote groepen 

o Wil je iets zeggen geef dit dan aan door op het hand icoontje in Teams te klikken 

 
o De moderator zal je het woord geven en pas dan haal je de microfoon van dempen af. 
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Teams knoppen 
Tijdens de vergadering heb je een aantal knoppen tot je beschikking. Als je de knoppen niet ziet moet je 

een keer met de muis over het scherm bewegen waardoor ze zichtbaar worden. 

 

1. Jouw webcam aan of uit zetten 

2. Jouw microfoon aan of uitzetten 

3. Inhoud delen zoals je bureaublad  

4. Instellingen aanpassen 

a. Hier kun je bijvoorbeeld je audio apparaten instellen 

5. Hand opsteken (organisator krijgt een notificatie) 

6. Chatten 

7. Lijst aanwezige deelnemers raadplegen 

8. Vergadering verlaten 
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