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Leren wat je nodig hebt

Titel en omschrijving

Introductie Teams

In dit Learning Block leer je hoe je Teams kunt gebruiken tijdens je studie, privé of in de 
beroepspraktijk.

Doelstelling:
• Werken met Teams

Meetings met Teams

In dit Learning Block leer je wat de mogelijkheden zijn bij online vergaderen en wat 
Webinars en live-events zijn.

Doelstelling:
• Juiste opties gebruiken bij een overleg.

Instellingen in Teams

Teams aanpassen aan je persoonlijke wensen.

Doelstelling:
• Instellingen gebruiken van Teams

Teams, apps en bestanden

De app Teams gebruiken voor delen van bestanden uit andere apps.

Doelstelling:
• Apps gebruiken bij Teams

Docent en Teams

Doelstelling:
• Aandachtspunten bij lesgeven met Teams
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Voor docent

• Aanmelden bij een team
• Deelnemen aan een team
• Deelnemen aan een vergadering
• Team maken
• Personen uitnodigen bij een team

• Werkbalk bij vergadering gebruiken
• Hand opsteken
• Aparte vergaderruimten
• Apparaat instellingen veranderen
• Vergaderopties bekijken
• Notulen of notities maken bij vergadering
• Galerie wijzigen
• Vergadering plannen met Agenda
• Vergadering plannen in Outlook

• Afbeelding van je profiel wijzigen
• Beschikbaarheid aangeven
• Statusbericht instellen
• Bekijken wat is opgeslagen
• Thema wijzigen

• Apps bekijken
• Bestanden van apps toevoegen aan een team
• Nieuw bestand maken met apps van Office
• Bestand vastmaken aan een tabblad

• Tips online lesgeven
• Microsoft ondersteuning
• Microsoft education

• Chatten 
• Bestanden delen 
• Apps gebruiken binnen Teams
• Teams verlaten

• Gasten uitnodigen voor een vergadering
• Weergave Galerie, Modus, Focus, Volledig scherm
• Achtergrond effecten wijzigen
• Vergadering opnemen
• Delen van gegevens
• Audio vergaderen
• Vergadering verlaten

• Zoomen
• Sneltoetsen
• Versie bekijken
• Mobiele app downloaden

• Bestanden uploaden
• Bestanden downloaden
• Samenwerken aan een bestand

• Klas Team aanmaken
• Opmerkingen toevoegen
• Aankondiging maken
• Bestanden delen
• Opdracht bewerken
• Navigeren
• Quiz maken
• Microsoft Stream gebruiken


