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Gebruik Microsoft Teams voor Online Onderwijs 
Nu de meeste lessen online plaatsvinden, wordt sterk geadviseerd om gebruik te maken van 
één platform waarop studenten elkaar online ontmoeten. Dit vermindert namelijk cognitieve 
belasting (niet van verschillende platforms de spelregels leren kennen) en het verhoogt 
daarmee ook studiesucces en betrokkenheid. Bovendien biedt nu en in de toekomst 
Microsoft Teams meer mogelijkheden dan via Bongo (Brightspace), Skype of Zoom.  

Microsoft Teams  

Je kan Microsoft Teams installeren via deze link: TEAMS INSTALLEREN  

Studenten kunnen Microsoft Office 365 gratis downloaden als zij zich inschrijven met hun 
e-mail van de Hogeschool van Amsterdam.  
 
Open de website www.office.com, ga naar Inloggen en voer dan je e-mail van de 
opleiding in. Je kan dan inloggen, Microsoft Teams installeren als app op je laptop en/of 
telefoon.  

 

Synchroniseren rooster uit rooster.hva.nl met Office.  

Mogelijk moet je nog je agenda van rooster.hva.nl synchroniseren met Microsoft Exchange 
(HvA-e-mail).  

Je logt in op rooster.hva.nl. Je voegt je rooster toe. Klik vervolgens op ‘Agenda koppelen’ 
(zie oranje cirkel). Klik daarna op Microsoft Exchange.  

Je agenda wordt dan automatisch gesynchroniseerd met Microsoft Teams. 

 

Online vergaderingen organiseren 

In Microsoft Teams kan je als docent vergaderingen, online ontmoetingen inplannen en 
organiseren. Open de app en ga naar Calendar (aan de linkerzijde).  

In MT staat in je Calendar je rooster van je lessen. Je kan gelijktijdig groepen inplannen die 
als Breakout rooms kunnen fungeren (vanaf ongeveer half september komt Microsoft met 
een nieuwe functie breakout rooms). Maar tot die tijd zie hier de uitleg van Joep hoe je dat 
nu kan doen: GROEPJES MAKEN IN TEAMS 

Als je je klas gaat opdelen in groepen, kan je deze voor een langere periode inplannen. 
Bekijk hier de uitleg van Michiel hoe je dat doet: GROEPJES INROOSTEREN IN TEAMS IN 
AGENDA 

 

 

 

https://support.microsoft.com/nl-nl/office/welkom-bij-microsoft-teams-b98d533f-118e-4bae-bf44-3df2470c2b12?ui=nl-nl&rs=nl-nl&ad=nl
http://www.office.com/
https://www.youtube.com/watch?v=pVR9ygyDdKQ
https://www.youtube.com/watch?v=YHS5HKlw5go
https://www.youtube.com/watch?v=YHS5HKlw5go
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Studentenoverleg 

Studenten kunnen in MS Teams een Chat starten. Ga naar de Chat functie aan de linkerkant 
van MT. Druk vervolgens op het Nieuwe Chat (zie middelste rode cirkel). Voeg vervolgens 
nieuwe e-mails of namen toe van je studenten.  

Het voordeel van het starten van een Chat is dat je in deze Chat vervolgens altijd een 
videovergadering kan starten en alle berichten bewaard blijven. Dit kan handig zijn voor 
projectgroepjes die gezamenlijk aan een opdracht werken. (zie hieronder ook voor 
groepschat maken)

 

 

• Vinkje aan de rechterkant openen om een groepschat aan te maken: 

 

 

• En voor het aanmaken van een groepschat, wel het rechter vinkje openen om een 
groepsnaam te maken: 
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Brightspace 

Als studenten huiswerkopdrachten maken, kunnen zij deze in hun ‘kluis’ plaatsen. Een kluis 
is gekoppeld aan een groep. Hoe je dit aanmaakt kan je vinden via o.a. deze link: https://ru-
werkinstructies.screenstepslive.com/s/Teacher/m/brightspace/l/942066-hoe-gebruik-ik-
lockers-voor-groepen-administration-groups 

 

Tot slot 

Spreek met studenten het volgende af over online ontmoetingen en delen van huiswerk.  

• Alle online ontmoetingen vinden plaats via Microsoft Teams en uitnodigen worden 
verstuurd per mail of staan klaar in je Outlook Agenda of Microsoft Teams Calendar.  

• Huiswerkopdrachten staan klaar in Brightspace in de juiste tegel en 
huiswerkopdrachten kunnen bijvoorbeeld worden gedeeld en geplaatst in de 
Groepskluis. 

• Studenten die voor een opdracht of in hun projectgroep aan de slag willen, kunnen 
zelf weten hoe zij elkaar online ontmoeten, maar het wordt aangeraden om gebruik 
te maken van de Chat functie in Microsoft Teams, omdat je daar alles kan delen, 
samen aan en bestand werken en elkaar kan videobellen. 

https://ru-werkinstructies.screenstepslive.com/s/Teacher/m/brightspace/l/942066-hoe-gebruik-ik-lockers-voor-groepen-administration-groups
https://ru-werkinstructies.screenstepslive.com/s/Teacher/m/brightspace/l/942066-hoe-gebruik-ik-lockers-voor-groepen-administration-groups
https://ru-werkinstructies.screenstepslive.com/s/Teacher/m/brightspace/l/942066-hoe-gebruik-ik-lockers-voor-groepen-administration-groups

