Deelnemen aan een Teams-vergadering wanneer je niet over
een Office365-licentie beschikt
1. Deelnemen aan een Teams-vergadering met een laptop of desktop
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.
Stap 1: Klik in de uitnodiging die je ontvangen hebt op Deelnemen aan Microsoft Teamsvergadering.

Stap 2: Om deel te nemen aan de vergadering in de browser, klik op Deelnemen op het web. Je
moet dan geen extra software of app installeren.

Stap 3: Let op! Klik in onderstaand scherm op Toestaan opdat je via geluid en/of video kunt
deelnemen.
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Stap 4: Vul je naam in. De andere deelnemers aan de vergadering zullen deze naam te zien
krijgen.
Vooraleer je deelname te starten, kan je
1. jouw webcam van je computer aan of uit zetten,
2. jouw microfoon aan of uit zetten,
3. jouw apparaatinstellingen aanpassen zoals het selecteren van een ander toestel voor het
afspelen van het geluid.

Stap 5: Je gaat eerst naar de lobby van de vergadering. De organisator van de vergadering krijgt
een melding dat jij je in de lobby bevindt, en iemand in de vergadering kan jou dan toelaten.
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Stap 6: Tijdens de vergadering kan je
1. jouw webcam aan of uit zetten,
2. jouw microfoon aan of uitzetten,
3. inhoud delen zoals je bureaublad of een PowerPointpresentatie,
4. chatten,
5. de lijst met aanwezige deelnemers raadplegen,
6. de vergadering verlaten.
Beweeg even met je muis over het scherm om de balk met actieknoppen zichtbaar te maken.

2. Deelnemen aan een Teams-vergadering met een mobiel toestel zoals
een smartphone
Je kan eveneens deelnemen als gast zonder Office365-account aan een teams-vergadering in de
mobiele app. Je doet dit als volgt:
Stap 1: Klik in de uitnodiging die je ontvangen hebt op Deelnemen aan Microsoft Teamsvergadering.

Stap 2: Wanneer je de app Teams nog niet hebt, ga je naar jouw App Store om deze te
downloaden. Download de app en open deze rechtstreeks vanaf de pagina App Store.
Stap 3: Zorg ervoor dat anderen in de vergadering jou kunnen horen door het gebruik van de
microfoon toe te staan wanneer hierom gevraagd wordt.
Stap 4: Vervolgens krijgt je twee opties om deel te nemen aan een vergadering: ‘Deelnemen als
gast’ of ‘Aanmelden en deelnemen’. Kies Deelnemen als gast.
Stap 5: Typ jouw naam en tik op Deelnemen aan vergadering.
Als je jouw video of microfoon tijdens de vergadering wilt in-of uitschakelen, tik je op het midden
van het scherm om de besturingselementen voor de vergadering weer te geven. Tik opnieuw om
ze te verbergen.
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