
Instructie MS Teams – De basis 
 
Binnen HVHL maken we gebruik van Microsoft Teams, omdat veel van je colleges en afspraken 
online zullen plaatsvinden. Met Teams kun je o.a. online (video)bellen en samenwerken met je 
medestudenten. Hier leer je hoe je de Teams-applicatie vindt en gebruikt, bijvoorbeeld om een 
online college te volgen. 
 
Waar vind ik de Teams-applicatie? 
Je kunt Microsoft Teams middels de web-applicatie of de desktop-applicatie gebruiken. Hieronder 
lees je hoe je de web-applicatie vindt en opent, en hoe je de desktop-applicatie kunt downloaden en 
installeren op je laptop/pc. 
 

 Log in op MyHVHL en klik in de widget Studentapplicaties op Office 365. 
 

 
 

 Nadat je hier inlogt, kom je in je HVHL-Office 365-omgeving terecht. In onderstaand scherm 
klik je vervolgens op Teams. 
 

 
 

 De web-applicatie van Microsoft Teams opent nu. Je kunt deze webvariant van de Teams-
applicatie gebruiken, of de desktop-applicatie downloaden en installeren. 

 Wil je de desktop-applicatie downloaden? Klik in de web-applicatie van Teams dan links 
onder in je scherm op het download-icoon om de applicatie te downloaden en te installeren 
op je pc/laptop.  
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Mocht je het handig vinden, dan kun je de Microsoft Teams-app vanuit de App Store (iOS) of Play 
Store (Android) ook op je smartphone installeren. 
 
Navigeren binnen de Teams-applicatie 
 
Als je de Teams-web-applicatie of - desktop-applicatie opent op je pc/laptop, staat aan de linkerkant 
een menu met een aantal opties. 

 
1. Activity: hier zie je al je recente activiteiten, zoals gemiste oproepen of chats. 
2. Chat: bij Chats staan al je gesprekken in een overzicht. 
3. Teams: hier vind je van ieder Team waarvan je lid bent een 'tegel', bijvoorbeeld je 
 opleiding of een van je modules.  
4. Calendar: in deze agenda kun je al je Teams-afspraken vinden. Door op een afspraak 
 te klikken, kun je eenvoudig deelnemen aan een Teams-meeting. De Calender is 
 gesynchroniseerd met je Outlook agenda.  
5. Calls: hier zie je al je contactpersonen, je gespreksgeschiedenis en evt. voicemails.  
6. Files: bij Files vind je alle documenten terug van je Teams-groepen, maar ook van je 
 eigen OneDrive. 
 
 

 

 

 

 

Rechtsboven in de Teams-applicatie kun je een aantal instellingen bekijken en aanpassen. Door op je 
profiel(foto) en vervolgens op Settings te klikken, kun je o.a. het theme, de lay-out, de taal en 
voorkeuren voor notificaties binnen je Teams-applicatie instellen. 
 

 
 
 
 
 



Deelnemen aan een Teams-meeting 
 
Je online colleges en afspraken vinden plaats via Teams. Vooraf zal je docent de link van de Teams-
meeting met je delen, bijvoorbeeld via Moodlerooms of via je HVHL-mail. Hier zie je op welke 
manier je naar je Teams-meeting gaat. 
 
Deelname via een gedeelde Teams-link 

 Je docent heeft een Teams-link met je gedeeld, bijvoorbeeld via Moodlerooms of per mail. 
Klik op de afspraaklink; die ziet er uit zoals het voorbeeld hieronder. 
 

 
 

 Je wordt nu doorgestuurd naar je internetbrowser. Als je de desktop-applicatie hebt 
gedownload, klik je op Open Microsoft Teams. 
 

 
 
 

 Je wordt doorgestuurd naar je Teams-applicatie. Voordat je definitief naar de Teams-
meeting gaat, kun je bijv. de gewenste audio- of video-device kiezen en je camera en 
microfoon aan- of uitzetten. Door op Join now te klikken, ga je naar de Teams-meeting. 
 

 
 
 
 
 
 



Deelname via agenda-item 

 Als je docent de Teams-meeting met je heeft gedeeld als agenda-item (via de Outlook-
agenda of Teams-calendar), kun je deze terugvinden in je eigen Calendar in je Teams-
applicatie. Open je Calendar, klik op de afspraak en vervolgens op de afspraaklink. Je komt 
dan direct in bovenstaand scherm terecht; via Join now neem je deel aan de meeting. 
 

 
 

 Je bent nu deelnemer aan de Teams-meeting. Onderin je beeld zie je een aantal functies, 
o.a. om je video en audio aan of uit te zetten, je hand op te steken als je een vraag hebt of 
een bericht in de chat van de meeting te plaatsen. 
 

 
 
Let op: houd je tijdens de Teams-meeting aan de afspraken die je docent met jou en je 
medestudenten maakt, bijv. over het gebruik van camera, audio en chat! 
 


