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Microsoft Teams
1

Hoe ga ik naar Teams?

1.1

De knop Teams op Chamilo

Let op!
Als je Teams probeert te openen met Mozilla Firefox, dan kan het zijn dat jouw programma in een loop
terecht komt en jouw team niet kan openen.
Open een andere browser, bijvoorbeeld Google Chrome en surf naar http://chamilo.hogent.be.
Op de homepagina van Chamilo krijgen we allerlei tegels te zien. Klik op de tegel Teams. Je krijgt alle teams
te zien waarbij je aangesloten bent (teams met collega’s of teams met studenten).

1.2

Via Outlook online

Op de homepagina van Chamilo krijgen we allerlei tegels te zien. Klik op de tegen E-mail, om naar Outlook
online te gaan.
Links bovenaan krijg je de Office wafel te zien. Ook hier kan je op de knop Teams klikken.
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Onlineversie of desktop app gebruiken?

Teams kan je net zoals elk ander Officeprogramma online of via de Windows knop (start linksonder)
openen. Als je bij het openen onderstaand scherm te zien krijgt, dan kan je een keuze maken.
In ons geval mag je kiezen voor “De webapp gebruiken” om Teams online te openen.

Werk je liever op de computer i.p.v. online dan kan je de Windows-app downloaden.

Als het bestand geladen is, dan ga je dubbelklikken om het te openen en meld je aan.

Teams vastmaken aan Start
-

Klik op het vergrootglas naast de Windows knop links onderaan op je scherm.
Typ Teams en klik met je rechter muisknop op de Microsoft Teams app.
Kies Aan Start vastmaken.
Vanaf nu kan je de desktop versie van Teams via de Windows knop openen (idem aan de online
versie).
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Wil je niet dat Teams steeds mee opstart als je jouw computer opstart?
Duw Ctrl+Alt+Delete en kies Taakbeheer, tabblad Opstarten: Microsoft Teams uitschakelen.

2

Het team van een opleidingsonderdeel

Voor een bepaald opleidingsonderdeel kunnen jullie worden toegevoegd aan een team, waarin jullie
kunnen samenwerken en op een gemakkelijke manier met elkaar kunnen communiceren.
Zodra jullie toegevoegd worden aan een team krijgen jullie een e-mail.

Als je naar teams gaat zal je jouw team zien klaarstaan en kan je op de naam klikken om erin te gaan.
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Microsoft Teams overzicht

Links krijg je een overzicht van jouw persoonlijke mogelijkheden.
Als je links op een onderdeel klikt, dan krijg je rechts de inhoud te zien.

3.1

Activiteit
-

Klik links op Activiteit om de activiteiten feed weer te geven. Je krijgt een overzicht van alles wat er
is gebeurd in de kanalen in jouw lijst met teams.

Bij Feed krijg je bijvoorbeeld te zien aan welke teams je bent toegevoegd, welke functie je daar hebt,…
Bij Mijn activiteit zie je een lijst te zien met alles wat je al hebt gedaan in jouw teams.
Je kan ook filteren op bepaalde activiteiten.

3.2

Chat

Klik je links op Chat, dan krijg je een overzicht van jouw persoonlijke chatsessies te zien. Met wie je recent
contact hebt gehad en een overzicht met voorgestelde contacten.

Wil je een contact toevoegen aan jouw Favorieten, dan doe je dit door op de drie puntjes naast Favorieten
te klikken en te kiezen voor “Een contact toevoegen aan deze groep”.
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Klik je bovenaan naast Microsoft Teams op Nieuwe chat, dan kan je een nieuwe chat starten met een of
meerdere personen (max. 100 personen in een groepsgesprek).

Klik je op het potloodje naast de namen, dan kan je een naam ingeven voor de groep chat.

Personen toevoegen aan het gesprek.
Klik op het icoontje rechts. Je ziet dat er momenteel 3 deelnemers zijn bij deze chatsessie.
Bepaal of je de persoon de chatgeschiedenis wil laten zien of niet, … en voeg toe.

Videogesprek, Audiogesprek

Je kan nog een stap verder gaan. Klik op het telefoontje of de camera om een gesprek te starten. Hieraan
kunnen maximum 50 personen deelnemen.
Mogelijkheden bij chatten:
Bij elk chatgesprek krijg je een aantal tabs: Gesprek, Bestanden en Activiteit (eventueel nog meer).
Tijdens een chatsessie kan je op een eenvoudige manier ook bestanden naar elkaar doorsturen of
activiteiten inplannen. Door op de desbetreffende tabs te klikken worden deze gefilterd uit het volledige
gesprek.

Wat wil elk icoontje zeggen?
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Berichtenvak open- of samenvouwen:
Zodra je op de A klikt klapt het typvenster uit en krijg je meer opmaakmogelijkheden.
Je krijgt onder andere de kans om een onderwerp bij jouw bericht te typen.

Klik je bovenaan op Nieuw gesprek, dan kan je ook een aankondiging doen. Pas de opmaak aan om
de aandacht nog meer te trekken van de lezers.

2

Bezorgingsopties instellen (uitroepteken)

3

Bijvoegen (paperclip):
Een bijlage toevoegen aan je bericht. Geef aan waar de bijlage staat op de harde schijf of in de
OneDrive.

4

Emoji (smiley)
Een emotie meegeven via een emoticon kan handig zijn om misverstanden te vermijden.
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5

Een vergadering plannen:
Maak je hier een afspraak dan wordt die automatisch gekoppeld aan je persoonlijke agenda binnen
Office. Je kan jouw agenda ook openen via Outlook, wafel en dan Agenda te kiezen of in de donkere
balk links bij Teams voor Agenda te kiezen.

6

…
Indien je met nog meer apps wilt werken binnen de chat.

7

Verzenden: vlieger.
Verstuur het bericht. Let op: als je op enter duwt, wordt het bericht ook verstuurd.

3.3

Teams

Hier krijg je een overzicht van al jouw teams te zien. Merk op dat je door te klikken en te slepen de
volgorde van jouw teams kan aanpassen.

3.3.1

Instellingen: Weergave wijzigen (privacy,…)

Wil je de Weergave wijzigen, dan kan je dit doen door op het instellingen wieltje te klikken.
Merk op dat je ook hier Privacy setting, Meldingen e.a. kan instellen.
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Klikken op een team en terug keren naar het overzicht

Om naar het team zelf te gaan, klik je op de naam.
Je komt dan standaard op de pagina Posts terecht. Hier kan je een gesprek binnen jouw team starten.
Wil je opnieuw naar het overzicht met Teams, dan kan je op Alle teams klikken boven de avatar.

Of je kan opnieuw in je eigen balk links op Teams klikken.

3.4

Opdrachten

Klasteams hebben unieke machtigingen en functies voor docenten en studenten. Docenten zijn eigenaren van het
team. Ze wijzen werk toe, controleren dit en ze maken kanalen en bestanden. Elk klasteam is ook gekoppeld aan een
eigen OneNote Class Notebook. Binnen HOGENT wordt daar niet mee gewerkt aangezien Teams voor studenten
gekoppeld is aan de Chamilocursus van het opleidingsonderdeel en Opdrachten in Chamilo zit.

3.5

Agenda

Klik je links op Agenda, dan krijg je jouw persoonlijke Office agenda te zien.
Vanuit Outlook online of Outlook (desktop app) kan je hier items aan toevoegen.
Deze agenda is enkel voor jou toegankelijk en enkel jij kan dus zien wat er in die agenda staat.
Binnen elk team is het ook mogelijk om een agenda te maken, die uitleg vind je in een afzonderlijk
kennisitem.

3.6

Oproepen

Wil je telefoneren? Met wie heb je reeds contact gehad? Heb je een oproep gemist?
Je krijgt een volledig overzicht.
Helemaal rechts van de oproep zie je drie puntjes. Als je hierop klikt krijg je meer opties.
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Bestanden

Je krijgt een overzicht van alle bestanden die toegevoegd werden aan jouw teams.
Mocht dit in eerste instantie een enorme chaos lijken, probeer dan te sorteren op Naam of locatie, … wat
voor jou het meest bruikbare is.
Bij OneDrive krijg je een overzicht van alle bestanden die je zelf op jouw OneDrive hebt bewaard.

3.8

… en apps

Binnen Teams kan je gebruik maken van heel wat verschillende extra’s.
Elke app/service heeft zijn functionaliteit. Klik links op het onderwerp om iets gestructureerder door de
apps en services te gaan.

3.9

Help

Online staat enorm veel informatie over het gebruik van Teams. Durf te zoeken.
Dit is ook een interessante website: https://support.office.com/nl-NL/teams

4

Een Teamsite

Bedenk dat alles wat je in het team doet zichtbaar is voor alle teamleden.
Alles links in de donkere balk is van jou persoonlijk.

4.1

Posts

Klik je op een team, dan kom je standaard bij de Posts van dat Team terecht.
Posts werken op dezelfde manier als de persoonlijke chat, maar dan met jouw teamleden.
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Bestanden

Elk team krijgt een eigen OneDrive waarin bestanden worden bewaard. De bestanden die hierin gepost
worden zijn enkel voor de teamleden zichtbaar.
Om chaos te vermijden kan je best nadenken over een structuur die duidelijk is voor iedereen.
Klik je op Nieuw, dan kan je niet alleen nieuwe bestanden maken, maar ook nieuwe mappen.
Geef de map een naam en bevestig.

Klik je op de naam van de map, dan krijg je de inhoud van die map te zien.
Bovenaan verschijnt het pad. Zo weet je waar je zit in de structuur. Om naar een hoger niveau terug te
keren, kan je op de naam van de bovenliggende map klikken.

Rechts van elke map en elk bestand zie je drie puntjes. Als je daarop klikt krijg je meer mogelijkheden.
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Samenwerken aan een bestand

Nadat je een bestand toegevoegd hebt aan jouw team, heb je verschillende mogelijkheden.
Klik je op de naam van het bestand, dan zal je zien dat het bestand geopend wordt.
In eerste instantie kan je het bestand lezen, maar vanuit Teams kan je op een eenvoudige manier
bestanden bewerken. Je kan dit alleen of met meerdere personen.

Klik op “Bewerken in Teams”, je krijgt een online Word binnen het Teams venster. Het voordeel is dat je
aan jouw document kan werken. Als je met meerdere personen samenwerkt, kan je ook een gesprek
starten over dat bestand.
Op die manier krijg je een chat die gekoppeld wordt aan het bestand.
Een voordeel van online werken is, dat alle wijzigingen automatisch bewaard worden.

Merk op dat zodra het bestand geopend wordt, je een vereenvoudigd lint krijgt.
Wie meer mogelijkheden nodig heeft, kan dit aanpassen door op “Vereenvoudigd lint” te klikken. Op die
manier wordt het bestand in de Word online geopend en je krijgt dan het volledige lint te zien.
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Verwijderde bestanden terughalen.

Heb je een bestand niet meer nodig, dan kan je het verwijderen.
OEPS! Ik heb een bestand verwijderd, maar het mocht niet weg.
Klik op de knop “Openen in SharePoint” en kijk in de Prullenbak.
Als je het bestand aanvinkt, dan krijg je de mogelijkheid om het terug te zetten.

5

Een tabblad toevoegen

Klik je op de plus naast het tabblad bestanden, dan zie je dat er heel wat extra’s toegevoegd kunnen
worden aan jouw team.
Je mag dit gebruiken indien dit een meerwaarde is voor het team.
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Mogelijkheden vanuit de webmail

Als je op Gesprekken klikt vanuit SharePoint kom je in Outlook terecht.
Klik je op de groep zelf, dan krijg je nog meer mogelijkheden. Ze worden hier niet meer besproken.

Alleen nog even vermelden dat als je een e-mail wilt versturen naar de volledige groep, je de naam van de
groep mag typen. Je moet niet alle namen apart ingeven.

7

Teams verlaten

Verander je van groep, dan kan je een team verlaten door op de drie puntjes te klikken naast de naam van
het team en kies ‘Het team verlaten’.

