
Hoe deelnemen aan overleg in Teams (als gast)? 

Inloggen op het overleg  
 
1. Log in via de link in je mail. 

 Je komt op onderstaande pagina terecht:  

 

Heb je Teams op je computer, klik dan op Uw Teams-app openen. 

Heb je nog geen Teams en dien je deel te nemen als gast, klik dan op De Windows-app downloaden 
of Doorgaan in deze browser. 
 
Voor een optimale verbinding, download je de app. Wanneer je deelneemt via het web, zijn de 
browsers Chrome en Edge aan te raden. 

 

2. Je krijgt nu de vraag of je toestemming wil geven voor gebruik van de webcam en/of de microfoon. 
Je klikt in beide gevallen op Toestaan. Tijdens de vergadering heb je de mogelijkheid om deze 
weer uit te schakelen. 

 
 

  



 

3. Na je toestemming kom je op een pagina waar je naam wordt gevraagd: 

 

Vul je naam in. 

Klik op Nu deelnemen. 

 

Gebruik van camera en microfoon 
 
Bij de start van de sessie schakel je best het geluid uit. Je doet dit door op het ‘microfoon’ te klikken. 
Het symbool is dan doorstreept. Wanneer de microfoon is ingeschakeld, vangt die ook alle geluiden 
op zoals verschuivende stoelen, geluid van ander collega’s, fluitende vogels, … Deze 
achtergrondgeluiden kunnen hinderlijk zijn voor de overige deelnemers. 

Je kan de presentatie en de presentator wel horen en zien.  

Wanneer je merkt dat er vertraging zit op het beeld of het geluid, dan wil dat zeggen dat ‘de lijn 
overbelast’ geraakt (er moeten nogal veel beelden over de lijn) je kan dan tijdelijk je camera 
uitschakelen. 

 

  



Vragen stellen 
 
Er zijn twee manieren op vragen te stellen of opmerkingen te maken : 

1. Wanneer je iets wil zeggen of vragen ,  
 Steek je hand op via Teams. Klik hiervoor op drie puntjes en kies ‘Hand opsteken’.   

(indien er veel mensen deelnemen kan de moderator niet altijd iedereen zien zwaaien, de 
Teamshand is wel direct zichtbaar). 

 Wanneer je het woord van de moderator krijgt, klik dan op het microfoon-icoontje en spreek 
duidelijk en bondig. 

 Schakel je microfoon nadien uit en  je hand omlaag. 
 

2. Een andere manier is door gebruik te maken van de chat-functie. 
 Klik op het tekstballonnetje. Er verschijnt een uitklapscherm met vergaderchat. 
 Typ onderaan de vraag. 
 Klik dan op het pijltje (of druk op Enter). Zowel de presenator als alle deelnemers aan de 

vergadering kunnen de vraag lezen. 

  

 
Einde van het overleg 
 
Als het overleg is afgelopen, volstaat het om te klikken op het symbool ‘telefoon’. Je hebt het overleg 
volledig verlaten.  

  

 

 
Veel succes ! 


