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EEN MS TEAMS-VERGADERING 

ORGANISEREN  

EN/OF BIJWONEN 

 

Je kunt in Microsoft TEAMS o.a. chatten, bellen én 

een video-vergadering houden. Dat kan prima met 

interne collega`s maar ook met gasten buiten de 

organisatie. Deze gasten hoeven geen Office 365 

en/of TEAMS licentie te hebben. 

 

 

Deze handleiding gaat  

NIET over het samenwerken in Microsoft TEAMS 

WÉL over het vergaderen 
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2 WAT MOET DE ORGANISATOR DOEN? 

 

DE MEETING PLANNEN 

Maak een keuze uit onderstaande methodes.  

Methode 1: via Outlook desktop 

Hierbij stel je de vergadering op vanuit de agenda in de Outlook desktop. 

 

1. Stel een Outlook vergaderverzoek op zoals je altijd al gewend bent. Nodig 

dus ook externen uit indien nodig. 

2. Klik bovenin het Lint op de knop ‘Teams’. 

Er wordt nu een link geplaatst naar een Online vergadering in TEAMS. 

3. Verzend het vergaderverzoek. 

Bij acceptatie van het verzoek staat de vergadering in de agenda van de 

ontvanger mét de link naar de vergadering in TEAMS. 

4. Bij aanvang van de vergadering klikt iedere deelnemer vanuit de eigen 

agenda op de hyperlink en komt iedereen in de vergadering.  
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Methode 2: via de agenda in de TEAMS-app 

In de Teams-app staat aan de linkerzijde een knop ‘Agenda’. Dat is 

dezelfde agenda als in Outlook. Je zou dus kunnen stellen dat je via 

deze knop óók in Outlook werkt. Dat betekent dat je alle bovenstaande 

stappen ook in déze agenda kunt uitvoeren. 

Als je onderstaand vergaderverzoek vergelijkt met het scherm in  

methode 1 (via de Outlook-Agenda), merk je slechts weinig verschil: 

 

 

 

 

 

 

 

Drie kleine verschillen met methode 1: 

✓ Je hoeft niet op een knop ‘Teams ’ te klikken want het is al een TEAMS-

vergadering. 

✓ De locatie wordt niet ingevuld. Ook al maak je dit verzoek in TEAMS, dat 

wil niet zeggen dat de vergadering Online is. Vandaar dat je de keuze hebt 

om hier een fysieke ruimte óf een Online ruimte in te plaatsen.  

✓ De link naar de TEAMS-vergadering wordt pas gecreëerd als je op 

‘verzenden’ klikt. 
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Methode 3: Via Outlook Online 

Dit is de enige methode waarbij het lukt om een TEAMS vergadering in te 

plannen in een agenda van een shared mailbox. Echter, niet op een agenda 

waarop je machtigingen hebt gekregen. 

De methode lijkt erg op methode 2 maar je krijgt een extra keuzeveld of je een 

Online meeting-link wilt. 
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Methode 4: kopiëren van een meeting-link in een andere 

agenda 

Het is niet de meest fraaie manier maar het moet wel als de mail niet via 

Microsoft 365 is geregeld (vb. De Haagse ring) of als de organisator een 

gemachtigde is:  

de afspraak in je eigen agenda maken en de link vervolgens plakken in de 

agenda van de officiële organisator.   

• Maak vanuit je eigen agenda een nieuwe vergadering aan met een Teams 

vergader-link en sla deze op zonder mensen uit te nodigen. 

• Open de zojuist gecreëerde vergaderingsafspraak en kopieer de link van 

de Teams-vergadering. 

• Open de agenda van de ander en maak een nieuw agenda item aan, plak 

de link hierin. 

• Nodig de juiste mensen uit en sla de afspraak op. 

Als de eigenaar van de agenda ook deel gaat nemen vergeet deze dan niet uit te 

nodigen. Als je dit niet doet, dan zal deze persoon niet als genodigde worden 

gezien, omdat de Teams-link vanuit jouw agenda is gemaakt. 

Iedereen ontvangt op deze manier de uitnodiging vanuit de juiste agenda. 

Bedenk wel dat wie de link heeft gemaakt de organisator is (en de 

vergaderopties en break-outs kan regelen) 

Methode 5: de meeting-link sturen vanuit de vergadering zelf 

Als je ad-hoc tijdens de meeting iemand wilt aanhaken dan kan dat het snelst 

vanuit de meeting zelf. 

a) Is de genodigde iemand uit de eigen organisatie?  

Dan kun je hem/haar meteen inbellen door de naam in te typen in de lijst 

met deelnemers. 

b) Is de genodigde een externe? 

Dan kan je een vergaderlink ophalen en deze plakken in een mail. 

Whatsapp, teams-chat of welk communicatiemiddel je kiest 
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Methode 6: vanuit een kanaal in Teams 

Werk je samen in Teams en is de meeting bedoelt voor de teamleden? Maak dan 

de meeting meteen in het juiste kanaal van het team. Kies of je ad-hoc wilt 

beginnen of dat het een geplande vergadering wordt. 

Het grote voordeel is dat alle info die dan in 

de meeting wordt gecreëerd ook in het 

teamkanaal zal worden opgeslagen (o.a. 

chat en opname) 

De meeting komt automatisch (!) in de 

agenda van de teamleden. Zij kunnen ook 

vanuit het kanaal deelnemen want op het 

startmoment zal dit in het kanaal zichtbaar 

zijn.  
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EXTRA OPTIES REGELEN BIJ DE VOORBEREIDING: 

Wie is de échte organisator? 

De organisator is diegene die de vergaderlink creëert. De organisator heeft meer 

rechten dan de deelnemers. Hier lopen we tegen een probleem aan:  

Hoe gaat dit met gemachtigden op agenda`s?  

Wat met de secretaresse die werkt vanuit de agenda van de manager?  

Het antwoord daarop is (vooralsnog) teleurstellend: 

Het is enkel in Outlook-Online mogelijk voor een 

gedeelde postbus om de link naar een TEAMS-

vergadering te maken (Via de Outlook-desktop komt 

er namelijk een foutmelding): 

Microsoft gaat dit hopelijk oppakken. 

De organisator houdt de touwtjes in 

handen 

In de link naar de TEAMS-vergadering is een stukje opgenomen ‘Opties voor ’. 

Enkel de organisator kan deze openen.  
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Open de link als je instellingen wilt aanpassen: 

 

 De lobby (wachtkamer) 

Een deelnemer kan niet langer dan 15 minuten in de lobby wachten. 

• Optie ‘Iedereen’ = iedereen mag meteen in de vergadering. 

Security-probleem: een TEAMS-link kan naar iedereen worden 

doorgestuurd. Iedereen kan dus vrij in de vergadering komen. 

• Optie ‘Personen in mijn organisatie én vertrouwde organisaties’ = 

zoals bovenstaand + de e-mailadressen van vertrouwde domeinen (die 

moeten ingesteld worden door ICT) 

• Optie ‘Personen in mijn organisatie’ = eigen medewerkers mogen 

meteen in de vergadering maar gasten moeten wachten in de lobby. 

• Optie ‘Alleen mezelf’ = niemand komt in de meeting tenzij jij ze 

toevoegt op het moment zelf. 

 Als iedereen meteen mag binnen komen, dan zet je deze optie op ‘ja’ 

 Deze optie is handig. In de chatgeschiedenis ziet iedereen wie er binnen en 

buiten gaat en wanneer. 

 Het woord ‘presenteren’ slaat op de rol ‘presentator’. 

In een TEAMS-vergadering kunnen deelnemers meer of minder rechten hebben. 

Met deze optie bepaal je wie presentator mag zijn. Concreet betekent deze rol: 
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✓ deelnemers uit de lobby toelaten 

✓ de microfoon van deelnemers dempen 

✓ deelnemers verwijderen uit de vergadering 

✓ het scherm delen (de volledige desktop of een programma of een 

bestand).  

 

Stel dat je enkel jezelf als presentator opgeeft, dan kun je alsnog tijdens de 

meeting meerdere personen als presentator machtigen. Zo hou je alle controle. 

Uit de praktijk: standaard staat aan dat medewerkers van je eigen organisatie 

presentator zijn. Dat heeft veel voordelen maar het grootste nadeel is dat 

deelnemers dan bewust of onbewust kunnen ingrijpen in de vergadering.  Advies 

voor een belangrijke, grote meeting is om enkel jezelf presentator te maken en 

op het moment zelf de presentatoren aan te stellen. Dat doe je op het moment 

zelf via de drie puntjes naast de namen in de deelnemerslijst.  

 Als je niet wilt dat deelnemers interacteren via microfoon, dan kun je dit hier 

regelen. Deelnemers kunnen dan enkel nog via de chat reageren.  

Opties alsnog wijzigen tijdens de meeting 

Mochten bepaalde opties tijdens de meeting alsnog anders moeten, dan kan dit 

via de ‘vergaderopties’ alsnog worden gewijzigd. 
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De organisator én presentatoren 

kunnen wachtenden in de lobby 

toelaten 

Indien er personen in de lobby wachten krijgt 

de organisator én de presentatoren daar een 

melding van. Via de knop ‘toelaten’ kan hij 

deze personen toelaten. 

De organisator heeft 15 minuten tijd om 

wachtenden uit de lobby te halen.  

 

Wat kan een gast en genodigde? 

Je bent gast als je een externe bent (Je hebt dan geen e-mailaccount van de 

organiserende partij). Bij het organiseren van de meeting wordt er bepaald of je 

wél of geen scherm mag delen en presentatorfunctionaliteit krijgt. M.a.w. gasten 

kunnen wél presentator zijn maar geen organisator. 

Je bent genodigde als je door de organisator/presentator genodigde bent 

gemaakt. Je mogelijkheden worden dan beperkt. In dat geval kun je geen 

scherm meer delen. Chatten kan nog wel. 

Maak iemand genodigde via de 3 
puntjes naast de naam 

Maak een genodigde een 
presentator via de 3 puntjes naast 

de naam 
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3 WAT MOET JE ALS ONTVANGER DOEN? 

Het maakt nu niet uit of je interne medewerker bent of externe (=gast). 

Iedereen kan van dezelfde functionaliteiten gebruik maken.  

1. Klik in je agendafspraak op de hyperlink ‘Deelnemen aan Microsoft TEAMS-

vergadering’  

 
2. Je wordt meteen naar een webpagina geleid waar je de vraag in het pop-

up scherm mag bevestigen.  

 
3. Je hebt 3 keuzes in dit scherm:  
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Keuze 1: de TEAMS-app downloaden 

Dit is gratis. Je hoeft er geen licentie voor te hebben. 

 

Keuze 2: De vergadering openen via de webbrowser 

1. Klik daarvoor op het tweede kaartje 

 
2. Vervolgens krijg je de vraag of je microfoon en camera wilt gebruiken.  

Sta dit toe! De vraag gaat over het toegangsrecht. In de vergadering 

bepaal je zelf wat er aan en uitstaat. 

 
3. Indien je weigert krijg je een bevestigingsvraag met uitleg hoe je later 

alsnog je microfoon en camera kunt toestaan. Dat doe je dan via het 
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icoontje in de adresbalk van je browser.  

 
4. Vervolgens wordt gevraagd je naam in te vullen. Wat je invult staat je vrij. 

Online deelnemen betekent dus dat het mogelijk is om redelijk anoniem te 

participeren aan de vergadering . Er wordt niets gevraagd om te 

installeren. Na de vergadering  laat je ook geen sporen achter.  

5. Met de schuifknoppen zet je alvast je microfoon en camera aan of uit. Dat 

kun je later wijzigen. 

Vervolgens klik je op ‘Nu deelnemen’ 

 
6. Afhankelijk van de instellingen waarvoor de organisator van de 

vergadering heeft gekozen, kom je eerst in de lobby (=wachtkamer): 
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óf kom je meteen in de vergadering: 
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Keuze 3: de vergadering openen in de TEAMS-app 

In het geval je de app reeds hebt geïnstalleerd. 

 

1. De pre-join experience: Je kunt eerst kiezen of je camera (1) en microfoon 

(2) wilt activeren. Je kunt hier ook schakelen tussen alle aangesloten 

camera`s en microfoons. 

 
2. Kies vervolgens voor ‘deelnemen’ 
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4 BEPAAL WAT JE ZIET  

 

VIDEO EN ACHTERGROND  

Zet je video aan/uit VOOR dat de vergadering begint. 

Zet je video aan/uit TIJDENS de vergadering: 

 

Je camera laat ook de achtergrond zien van de ruimte waar je zit. Deze kun je 

wijzigen. Reden om dit te doen kan zijn vanuit privacy of omdat je een bepaald 

thema wilt gebruiken. Dat thema kan inhoudelijk zijn (wegenbouw, energie, 

technologie, teambuilding,…) of zakelijk (logo of bedrijfspand) 

1. Zet de keuzelijst met achtergronden aan: 

a. Meteen aan het begin, nog voor je deelneemt: 

 
b. Tijdens de meeting , via de 3 puntjes en vervolgens ‘achtergrond 

effecten weergeven’ 

 
2. Maak een keuze: 

 

a. Vervagen van je huidige achtergrond 

(‘blurren’) 

Helaas werkt het ‘blurren’ niet op elk 

apparaat, want als je apparaat niet beschikt 

over een AVX2 (Advanced Vector Extensions 

2) chipset zal deze optie het niet doen.  

b. Eén van de standaard achtergronden van 

TEAMS 

c. Een eigen achtergrond (een afbeelding op je 

lokale schijf) 
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Je eigen afbeeldingen worden op je lokale systeem geïnstalleerd. Indien je ze wilt 

vinden, zoek dan de map op. Plak daarvoor het volgende pad in je Windows 

Verkenner:   

✓ BYOD gebruikers (eigen laptop)  

1) %AppData%\Microsoft\Teams\Backgrounds\Uploads  

✓ CYOD gebruikers (ICTU-laptop)  

2) C:\Users\gebruikernaam\AppData\Roaming\Microsoft\Teams\Backgrounds\U

ploads  

✓ MAC-gebruikers:   

3) Houd de OPTION key ingedrukt in Finder > Go (bovenaan in het menu) > Ga 

daarna naar Library > Application Support > Microsoft > Teams > 

Backgrounds > Uploads.   
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DEELNEMERS WEL/NIET ZIEN 

Standaard galerie 

 

Standaard zie je 9 personen. Wat je ziet van deze persoon wordt in deze 

volgorde geprioriteerd: 

1. De camera indien deze aan staat 

2. De profielfoto indien de persoon van de organisatie is én een profielfoto 

heeft 

3. De initialen indien het een gast is of iemand van de organisatie die geen 

profielfoto heeft. 

Zijn er meer personen in de meeting dan wordt er prioriteit gegeven aan: 

✓ Wie er praat of het meeste praat 

✓ Wie de camera aan heeft 
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Grote galerie 

 

✓ 7x7=49 personen maximaal 

✓ Voorwaarde is dat er minstens 10 personen de camera aan hebben staan 

✓ Je dient deze functie handmatig aan te zetten. Dat doe je enkel voor 

jezelf; de andere deelnemers kiezen hun eigen weergave.  

Modus samen (together-mode) 

 

 

✓ Voorwaarde is dat er minstens 3 deelnemers zijn. 

✓ Je dient deze functie handmatig aan te zetten. Dat doe je enkel voor 

jezelf; de andere deelnemers hebben daar geen gevolg van.  

Echter, als een deelnemer een ander thema kiest, dan wijzigt die bij 

iedereen die ‘modus samen’ heeft aangezet. 

✓ Maximaal 49 personen  
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Iemands video ‘vastmaken’ 

Als je iemand vast in beeld wilt (ongeacht of deze persoon spreekt) dan selecteer 

je de drie puntjes in het camerabeeld van deze persoon en kies je er voor om 

deze ‘vast te maken’. Dit heeft enkel invloed op je eigen weergave. 

 

Focus mode 

 Als het scherm wordt gedeeld (bijvoorbeeld een PowerPoint) dan 

kun je met deze functie alle camera`s of profielfoto`s uitschakelen 

in de onderste rij. Zo wordt je niet afgeleid. 

Deze functie gebruik je enkel voor jezelf. 
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5 EFFICIENTE VERGADERTOOLS 

 

CHAT TIJDENS EEN MEETING 

 

Alle aanwezigen kunnen doorlopend met elkaar chatten.  

Tip: Stel iemand aan die de chat ‘bewaakt’ en de spreker informatie geeft over 

de vragen die daarin worden gesteld. 

Let op: De chats worden allen bewaard. Deelnemers kunnen altijd na de 

vergadering terugkijken in de chatgeschiedenis. 

Let op: Als je pas in de meeting komt zie je niet de eventuele chats die werden 

gepost toen je er nog niet was.  

HAND OPSTEKEN 

Bij grote groepen kun je ervoor kiezen om vragen in de chat te posten OF spreek 

je af dat de hand wordt opgestoken. 

De functie is te activeren via de knoppenbalk.  

 

✓ Iedereen ziet in de lijst met contactpersonen wie er de hand heeft 

opgestoken. 

✓ Ook in de knoppenbalk wordt aangegeven dat er iemand (of meerdere) de 

hand opsteken.  

✓ Vergeet niet je hand te laten zakken als je klaar bent met spreken. 

Trouwens, iedereen kan de hand van de ander weer laten zakken. 

LIJST MET DEELNEMERS 

 Via de knop ‘deelnemers’: 

• Kan iedereen de namen zien van de aanwezigen en afwezigen 

• Kan iedereen de status zien van de aanwezigen 

• Kan iedereen afwezigen oproepen om alsnog deel te nemen 

 
• Kan de organisator mensen toelaten (uit de lobby halen) 

• Kan de organisator de microfoon van deelnemers ‘muten’ (uitschakelen) 
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SCHERM DELEN 

Via de knop ‘Scherm delen’  kun je aan de aanwezigen laten zien: 

A. Je volledige bureaublad: alles wat je doet zal te zien zijn 

security-probleem: zorg dat persoonlijke informatie gesloten is voordat je 

deze functie activeert 

B. Een openstaand venster: dat kan een document zijn dat je hebt open 

staan, of een video, of… eender welk openstaand programma.  

Let op: alles wat je vervolgens wijzigt of uitvoert in dit venster (of het 

programma) is zichtbaar 

Let op: als je een geluidsfragment presenteert dien je ook aan te vinken 

‘Systeemaudio openen’ 

C. PowerPoint: hier worden recent geopende PowerPoint presentaties 

getoond. 

Een PowerPoint wordt geopend in ‘Presentatorweergave’. Als iemand 

anders ‘de controle overneemt’ krijgt deze de presentatorweergave en 

stopt die weergave bij de eerste presentator.  

D. Microsoft Whiteboard: een tool die een schermvullend wit vlak creëert 

waarop iedereen kan tekenen. Als je ook de (gratis) app installeert zijn er 

meerdere mogelijkheden (zoals het gebruik van post-its) 

Gasten kunnen vooralsnog geen gebruik maken van het whiteboard 
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NOTULEREN VAN DE MEETING 

De organisator kan ‘Notulen’ activeren/maken. De 

functie heet ‘notities’ want het is ook geen volwaardig 

notuleerprogramma. 

De deelnemers (behalve ‘gasten’) kunnen deze notities 

weergeven. 

Let op: dit is géén OneNote en het bestand kan ook 

niet worden geëxporteerd of verplaatst..  

 

 

De notulen worden bewaard in de meeting en zijn dus 

terug te vinden in de chatgeschiedenis. 
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WHITEBOARD  

Uitgebreide info 

 

Whiteboard is de brainstorm-app die als aparte applicatie in Microsoft365 staat. 

Via de app-launcher (‘wafel’) kun je deze app Online openen of downloaden 

(meer mogelijkheden).  

Vanuit een Teams meeting kun je een whiteboard starten; ook zonder dat je de 

app hebt geïnstalleerd. Alle deelnemers kunnen vervolgens simultaan tekenen, 

schrijven, typen en post-its toevoegen. 

1. Klik op de knop ‘scherm delen’ 

2. Kies voor ‘Whiteboard’ 

Het whiteboard is terug te vinden in de chatgeschiedenis. Het blijft onderdeel van 

de meeting. Het whiteboard is te vinden onder een tablad. 

 

Let op: op het moment van schrijven kunnen gasten nog niet deelnemen aan het 

whiteboard. Oplossing is dat de presenator zijn whiteboard deelt. Echter, gasten 

kunnen dan niet annoteren. 

  

https://roelpeeters.nl/weblog/item/brainstormen-met-whiteboard
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BESTAND UPLOADEN 

Via de chat kun je een bestand uploaden. Dat kan rechtstreeks vanuit OneDrive 

of uploaden vanuit je lokale opslag. 

 

Geüploade bestanden kun je altijd terugvinden in de chatgeschiedenis onder het 

tabblad ‘Bestanden’ 

 

SPOTLIGHT 

Met de functie ‘spotlight’ kunnen alle deelnemers met de rol van presentator 

iemand in de spotlight zetten. Iedereen ziet deze persoon dan schermvullend. 

Let op: doe dit niet als iemand net een scherm (of PP) heeft gedeeld. Dan 

verdwijnt die schermdeling namelijk. Doe je het vóór dat de PP is gedeeld dan 

komt de persoon juist mooi naast de PP te staan. 

 

OPNEMEN VAN DE VERGADERING 

 

Het opnemen van de vergadering  kan handig zijn als 

naslagwerk of bij het notuleren achteraf. 

Deelnemers krijgen een melding dat er een opname wordt 

gestart. 

Na de vergadering stopt de opname automatisch en wordt 

de opname vermeld in de chat: 
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en na enige minuten staat deze in Microsoft Stream : 

 

Eventuele ‘gasten’ (=externe genodigden) die via een browser zijn ingelogd 

kunnen deze video niet zien omdat de chatgeschiedenis niet voor hen wordt 

bewaard. Wil je de video alsnog delen met externen, dan moet je deze 

downloaden vanuit Stream en versturen (bijvoorbeeld via WeTransfer) 

 

Begin 2021 zal de opname niet meer in Stream maar in je Onedrive of in het 

Teamskanaal komen. Op dat moment wordt het makkelijker om met de 

standaard deel-functie de opname met gasten te delen.  
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6 DE FUNCTIE VERGADERRUIMTE 

(‘BREAKOUT ROOM’) 

Stel: je organiseert een meeting waarbij er een plenaire bijeenkomst is én 

waarbij deelnemers ook in werkgroepen uit elkaar gaan. In een fysieke 

bijeenkomt is dat makkelijk te organiseren. Maar hoe doe je dat voor een 

Teams-meeting? De oplossing heeft meerdere namen: 

✓ Aparte Vergaderruimte 

✓ Breakout sessie 

✓ Breakout room 

✓ BO-vergaderruimte 

We gebruiken ze allemaal door elkaar. 

WAT KAN DE ORGANISATOR? 

De persoon die de vergaderlink aanmaakt is altijd de organisator. 

Houd er rekening mee dat alleen de organisator vergaderopties én de break-out 

vergaderruimtes regelen. Denk dus goed na uit wiens agenda je de 

vergaderingen opstelt. 

In de rol van ‘presentator’ kun je ook veel maar niet genoeg om break-outs te 

regelen. Dat is enkel weggelegd voor de ‘organisator’.  

Als er externen worden uitgenodigd (= ‘gasten’), stel dan via de vergaderopties 

meteen in dat niemand in ‘de lobby’ hoeft te wachten. Anders krijg je veel werk 

bij het overschakelen van plenair gedeelte naar break-out en terug. 

Als gast-facilitator heb je geen enkele mogelijkheid om de break-outs te regelen 

Vooraf 

Stap 1: Het plenaire gedeelte: 

Maak in je eigen agenda een online afspraak waarin de titel ook de algemene 

titel is van de meeting. 

Maak een keuze van waaruit je deze afspraak maakt: 

• Vanuit Outlook desktop of Outlook Online 

• Vanuit de agenda in Teams 

• Vanuit een kanaal in Teams 

Denk goed na over de lobby. Als je deelnemers langs de lobby laat binnenkomen 

dienen ze dit steeds opnieuw te doen als ze uit een breakout komen. Indien je 

toch de lobby wilt gebruiken bij aanvang van de plenaire vergadering; zet dan de 
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lobby weer uit als iedereen eenmaal binnen is. Dat doe je via 

vergaderinstellingen: 

 
 

Nodig iedereen uit voor deze meeting. 

Stap 2: De workshops (BO-vergaderruimtes) regelen: 

Je kunt tot 50 rooms maken. 

Regel zo veel mogelijk vooraf. Echter, tijdens de meeting kun je alle instellingen 

en breakout vergaderruimtes wijzigen. Je kunt zelfs helemaal opnieuw beginnen 

tijdens de meeting zelf. 

1) Open de net gemaakte vergadering en maak de BO-vergaderruimtes klaar 

via de knop 
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2) Besluit hoeveel ruimten je wilt maken en of je de deelnemers automatisch 

gaat verdelen of handmatig. 

 
3) Regel de mate van bewegingsvrijheid en keuze: 

 
a. Worden de deelnemers automatisch in de ruimte gezet wanneer je 

de ruimte opent? In dat geval wordt er afgeteld (10 seconden) en 

dienen de deelnemers niets te doen. 

Op het moment van schrijven is het nog niet mogelijk dat 

deelnemers zélf een ruimte kiezen. 

Wil je deelnemers handmatig verdelen dan doe je dit ter plekke. 

Als je daarna de ruimte opent krijgen de deelnemers een pop-up 

met de vraag naar de ruimte te gaan. Die dienen ze te accorderen. 

b. Mogen de deelnemers doorlopend terugkeren naar de plenaire 

sessie (alleen handig als daar iemand aanwezig is die hen kan 

opvangen/te woord staan)? 
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4) Bepaal de namen van de breakouts 

 
 

 

Tip: Je kunt bovenstaande instellingen op ieder moment annuleren en opnieuw 

beginnen; ook tijdens de meeting. Dat doe je via de drie puntjes:  
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Tijdens de meeting 

Breakouts starten (=openen) 

De organisator is de enige die de breakout vergaderruimtes kan openen. Je kunt 

ze in één keer allemaal openen of één voor één. 

  

Dat duurt een paar seconden: 

 

En vervolgens staan ze open: 
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Een breakout vergaderruimte toevoegen 

 

Een breakout vergaderruimte verwijderen 

 

Deelnemers toevoegen aan een vergaderruimte 

Als er voor ‘handmatig’ is gekozen (bij het opzetten van de 

breakout vergaderruimtes) dan kun je de lijst met personen 

openen, deelnemers selecteren en deze selectie vervolgens 

toevoegen aan een vergaderruimte (via de drie puntjes) 

 

 

 

In dit voorbeeld was er wél voor ‘automatische 

vergaderruimtes’ gekozen maar kwam Micha later 

in de meeting. Dus wordt ze handmatig toegevoegd 

aan de vergaderruimte ‘olifant’: 
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In dit voorbeeld had Joyce niet gereageerd op de 

pop-up waarin stond om deel te nemen. De 

organisator kan haar alsnog handmatig inbellen 

in de breakout vergaderruimte. Wellicht handig 

de deelnemers op voorhand informeren dat het 

kan zijn dt ze ‘gebeld’ wordt. Er wordt tegelijkertijd op alle devices waarin teams 

is geïnstalleerd ingebeld. Dat kan verwarrend zijn voor de deelnemer:  

 

De vergaderruimte openen 

Het is de organisator die de vergaderruimtes moet openen. Dat kan in één keer 

allemaal of één voor één. Dat laatste biedt mogelijkheden. Zo zou je de opdracht 

per groep kunnen toelichten en dan pas de vergaderruimte openen.  

 

 

Deelnemers verplaatsen of uit een vergaderruimte halen 

Dat kan alleen als de sessie op ‘gesloten’ staat. 

Open de vergaderruimte, selecteer de 

deelnemer(s) en verwijder of verplaats deze naar 

een andere vergaderruimte. 

In het voorbeeld worden de deelnemers van 

vergaderruimte ‘zebra’ verplaatst naar 

vergaderruimte ‘giraf’: 
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Algemene aankondiging naar alle vergaderruimtes 

Deze functie zorgt er voor dat je in één keer een chatbericht in alle 

vergaderruimtes kunt plaatsen. 

 

 

Deze aankondiging komt héél duidelijk in beeld: 
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Overzicht houden op deelnemers 

Op deze afbeelding kun je veel informatie 

vinden:  

✓ Nettie is later in de vergadering 

gekomen toen iedereen al automatisch 

was toegevoegd. Zij moet nog 

handmatig aan een vergaderruimte 

worden toegevoegd. 

✓ In de vergaderruimte ‘tijger’ en ‘olifant’ 

missen we nog een deelnemer. De 

anderen zijn aanwezig (‘in 

vergadering’) 

✓ De vergaderruimte ‘leeuw’ is wél open 

maar er is op dit moment nog geen 

enkele deelnemer aanwezig. 

 

De organisator kan ook in de 

chatgeschiedenis in de Teams-app deze 

informatie bekijken. In het voorbeeld zie je 

dat er 4 deelnemers in de vergaderruimte 

‘Tijger’ zitten. Als je met de muis over deze 

initialen hoovert zie je ook de namen. De 

organisator kan ook meteen deelnemen via de deelnemen-knop: 
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Chatten 

Van zodra er wordt gechat in de breakout rooms wordt dit ook zichtbaar in de 

chatgeschiedenis van de Teamsapp. Vanaf daar kan de organisator meelezen 

en/of zelf ook chatten. 

Let op: als je chat in de plenaiere sessie op het moment dat iedereen in de 

breakout rooms zit, dan zien deze mensen de chat via een pop-up venster ook. 

Dit is enkel het geval als deze personen de notifiations hebben aanstaan. 

Alle chats blijft bewaard, ook na de meeting. 

Echter, na de meeting kan de chat niet worden voortgezet door de deelnemers; 

enkel door de organisator.  
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Een breakout vergaderruimte bezoeken 

De organisator kan 1 breakout vergaderruimte tegelijkertijd bezoeken. Om te 

chatten hoeft hij niet in de sessie te komen; dat kan ook via de 

chatgeschiedenis.  

 

Een breakout sessie opnemen 

Enkel de organisator kan een breakout sessie opnemen. Hij dient hiervoor in de 

breakout vergaderruimte aanwezig te zijn. De opname stopt van zodra de 

breakout sessie wordt gesloten. 

Een breakout vergaderruimte 

sluiten 

Vergaderruimtes moet je een voor een sluiten. 

Klik op de drie puntjes naast de 

vergaderruimte-naam en kies ‘vergaderruimte 

sluiten’. De deelnemers krijgen een 

afstelscherm met enkele seconden. Wellicht is 

het aan te bevelen het sluiten voortijdig aan te 

kondigen. 

 

 

Een nieuwe reeks vergaderruimten aanmaken. 

Het is mogelijk om voor een volgende ronde een nieuwe reeks breakout 

vergaderruimtes aan te maken, eventueel met andere instellingen en 

verdelingen. Alle info van de vorige ruimten wordt bewaard in de 

chatgeschiedenis.  
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WAT KAN DE DEELNEMER? 

Deelnemen  

✓ Deelnemen kan in de Teamsapp, de browser en alle mobile devices. 

✓ Een deelnemer kan wisselen tussen apparaten bij gewone teams 

meetings; echter voor breakout rooms geldt dat niet. 

✓ Op dit moment is de organisator de enige die bepaalt wie er in welke 

breakout vergaderruimte zit en wanneer deze worden geopend. 

✓ Het is niet mogelijk dat deelnemers anderen uitnodigen in de breakout. 

✓ Van zodra de vergaderruimte open is krijgt de deelnemer een bericht: 

 

 

Let op: klik als deelnemer aan een breakout room niet op de knop ‘verlaten’. 

Je verlaat dan niet alleen de breakout room maar tegelijkertijd ook de plenaire 

sessie. Mocht dit voorvallen dan dien je opnieuw deel te nemen aan de plenaiere 

sessie en kan de organisator je weer toevoegen aan de breakout.  

Gebruik maken van tools 

Eenmaal in de break-out hebben alle deelnemers de rol van ‘presentator’. Dat 

betekent dat zij o.a. kunnen scherm delen en whiteboard gebruiken. Dat laatste 

(nog) niet als zij ‘gasten’ zijn. 

Het uploaden van een bestand gaf in de eerste testen een probleem. 

Breakout deelnemers kunnen geen opnames doen. De knop is niet actief. 
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Chatten 

Je kunt chatten met elkaar.  

Mocht er een chat worden gepost in de plenaire sessie dan zie je die ook in een 

pop-up scherm als je ‘notifications’ actief hebt. Je bent immers nog steeds actief 

in de plenaire sessie (dee staat in wachtstand) 

De chat én de eventuele bestanden en whiteboard die worden gebruikt zijn terug 

te vinden in de chatgeschiedenis van de Teamsapp. Gasten die zelf geen 

Teamsapp gebruiken (Online meedoen) hebben deze geschiedenis niet.   

De Breakout sessie opnemen? 

Niemand kan de opname starten; enkel de organisator. 

De organisator uitnodigen 

Deze staat in de lijst met personen en kan met een 

druk op de knop worden ingebeld 

 

 

 

Terug naar de plenaire sessie 

Als dit door de organisator vooraf is ingesteld kan een deelnemer altijd op eigen 

initiatief terugkeren naar de plenaire sessie.  

 

Als de organisator de vergaderruimte sluit keren deelnemers automatisch terug 

naar de plenaire sessie.  
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WELKE UPDATES ZIJN ER SNEL TE VERWACHTEN? 

Microsoft Teams is niet bedacht als videoconferencing tool maar als collaboration 

tool. Daarom heeft MS heel wat te ontwikkelen en in te halen ten opzichte van de 

concurrenten. Dat gaat ook gebeuren: 

Meerdere rooms op voorhand voorbereiden 

 

Dit geeft de mogelijkheid snel en overzichtelijk rooms te plannen, te benoemen, 

deelnemers aan toe te voegen én een specifieke link te genereren die 

rechtstreeks naar de room verwijst. Die kan dan ook gedeeld worden op allerlei 

wijzen.  

De organisator beschikt hierdoor over een overzichtelijk dashboard waarbij hij 

ook tijdens de meeting snel kan chatten of deelnemen. 

Deelnemers zien een gelijkaardig scherm in de Teams-app. Echter, zij zien alleen 

de rooms waarbij zij zijn ingedeeld. 
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Meerdere organisatoren aanstellen 

 

De bekende vergaderopties worden uitgebreid: de organisator kan meerdere 

personen aanstellen die dezelfde rechten krijgen. Zo kunnen meerdere personen 

(bijvoorbeeld de online facilitator) de BO-rooms managen.  
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Bestanden uit alle rooms delen 

In de plenaire vergadering staan alle bestanden (en eventueel whiteboards en 

polls) die in de rooms werden gedeeld. Dit geeft de mogelijkheid om er plenair 

op terug te komen of verslag uit te brengen.  

Algemeen overzicht Overzicht per room 
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7 KANALEN ALS BREAK-OUTS 

Wil je het wat groter aanpakken? Gaat het om een heuse conferentie, eventueel 

van meerdere dagen? Dan is het zinvol om een nieuw Team te maken, daarin 

iedereen uit te nodigen en vervolgens via kanalen de verschillende workshops 

en/of meetings te faciliteren. 

Voorwaarden zijn dat je een organisatie-account hebt en het maken van teams is 

toegestaan. 

Leden uitnodigen 

Iedereen moet lid gemaakt worden van het team; zowel internen als externe 

deelnemers. Die laatste worden dan ‘gast’.  

Let op, dit is géén vergaderverzoek en werk dus ook niet zo. Het 

uitnodigingsproces loopt via de team-instellingen. Alle site-eigenaren (liefst meer 

dan 1) nodigen de leden uit. Gasten hoeven geen Microsoft 365 en/of Teams-

account te hebben.  

 

Alle leden zijn automatisch lid van alle kanalen, behalve van de privé-kanalen als 

die er zouden zijn. 

Kanalen maken 

De break-outs zijn de kanalen. 

Het algemeen kanaal is de plek waarin plenair met elkaar kan worden gechat én 

vergaderd (en bestanden gedeeld en gewerkt) 

Een meeting starten in een kanaal 

De kanalen staan voor iedereen doorlopend open. Chatten, documenten plaatsen 

en bekijken,…. Dat kan allemaal meteen.  
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Wil je met een groepje een meeting houden in een kanaal dan klikt er 1 persoon 

op ‘Nu vergaderen’. De vergadering wordt in het kanaal geplaatst en anderen 

kunnen ‘deelnemen’.  

Let op: alle leden en gasten kunnen een vergadering starten. Dit moet je dus 

even afspreken. 

Navigeren tussen meeting en chat 

Alle meetings in een kanaal worden in de chatgeschiedenis bewaard. De chat uit 

een bepaalde meeting staat meteen onder de vergadering.  

Het grote voordeel is dat alle chats van alle meetings in het kanaal bij elkaar 

staan en kunnen geraadpleegd worden. 

Overzicht in de chatgeschiedenis 

Allerlei functionaliteit zorgt er voor dat je weet waar de actie speelt 

In het voorbeeld een chatgeschiedenis van het kanaal ‘algemeen’. Dat is het 

kanaal waarin alle leden samen komen voor de plenaire sessies. Je ziet dat er 

regelmatig plenaire sessies waren: 

 

1. Deze meeting duurde 32 minuten en er waren 17 deelnemers. Als je de 

profielen van de deelnemers aantikt zie je de persoonsgegevens. 

Eventueel kun je ze van hieruit makkelijk bereiken. 

Er werd niet gechat in deze meeting. 
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2. Deze meeting duurde een kwartier, er waren wederom 17 deelnemers en 

er staan 18 chats. Klik er op en ze worden uitgevouwen. Merk ook op dat 

je later op deze chats alsnog kunt reageren via de knop ‘beantwoorden’ 

3. Deze meeting is momenteel bezig. Via de knop ‘deelnemen’ kun je 

aansluiten. Reeds 19 personen nemen deel. Omdat je later aansluit zal je 

mic en camera automatisch uitstaan. Je kunt deze alsnog activeren in de 

meeting.  

Overzicht in de linkernavigatie 

Als je de Teams-app gebruikt heb je een 

reeks overzichten. In het voorbeeld zijn er 

tegelijkertijd 3 teams bezig met meerdere 

break-out vergaderruimtes. 

✓ De camera kleurt blauw als er een meeting 

actief is. 

✓ Er is 1 kanaal waar per vergissing 2 

meetings tegelijkertijd draaien (dat is niet 

handig) 

✓ De vetgedrukte kanalen zijn kanalen 

waarin ik nog recente chats niet heb 

gelezen. Van zodra ik het kanaal open wordt 

het hele kanaal als gelezen beschouwd.  

Tip: Heb je met een kerngroep of de 

organisatie een plek nodig hebt om snel te 

communiceren en ook voor te bereiden? 

Maak dan een privé kanaal. Daarin plaats je 

de leden die hiervoor apart worden 

uitgenodigd. Dat is effectiever dan een 

whatsappgroep omdat er op deze manier 

‘onder water’ een complete site wordt gemaakt waarin alle relevante info wordt 

bewaard en kan worden gedeeld. De info is daarmee geborgd binnen de 

organisatie. 
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8 WEETJES 

 

DE VERGADERLINK 

Wat is er zo ‘uniek’ aan de Vergaderlink? 

 

Iedere hyperlink die je via de knop in Outlook genereert is uniek. Dat wil zeggen: 

Als je een volgende keer in een nieuw Outlook vergaderverzoek een TEAMS-link 

aanmaakt, dan gaat deze link naar een nieuwe vergadering.  

Twee voorbeelden uit de praktijk: 

a) Als je deze link kopieert en in een volgend vergaderverzoek plakt kom je 

in de voorgaande vergadering. De chat die eventueel daarin staat krijg je 

dan ook weer terug. Dat kan een bewuste keuze zijn.  

b) Je kunt de link kopiëren en via de e-mail naar iemand sturen. Ook deze 

ontvanger kan vervolgens in dezelfde vergadering. handig als je net voor 

(of zelfs tijdens) de vergadering  een extra persoon wil toevoegen. Als het 

een interne medewerker betreft kan dat makkelijk via de knop in de 

vergadering zelf. Als het een externe betreft moet je dergelijke link 

versturen.  

Wanneer is de vergaderlink actief? 

De hyperlink naar de TEAMS-vergadering is altijd actief. Je kunt zowel vooraf 

aan de vergadering als er na via deze link in de Online vergadering komen.  

✓ Voorafgaand kun je de link gebruiken om alles te testen 

✓ Naderhand kun je de link gebruiken om de gedeelde informatie en chats te 

bekijken. 

✓ Je kunt op ieder moment de chat weer activeren of iedereen ‘opbellen’ om 

de meeting te vervolgen.  
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WAT VUL JE IN BIJ ‘LOCATIE’? 

Wordt de vergadering ook in een fysieke ruimte gehouden (voor wie wél fysiek 

aanwezig kan zijn)? Vul dan wél de fysieke locatie in. En geef in het 

notitievenster aan dat, indien niet fysiek aanwezig, je de vergadering Online kunt 

volgen via de bijgevoegde link. 

WELKE BEPERKINGEN HEBBEN ‘GASTEN’? 

Gasten zijn personen die niet tot de organisatie behoren (geen organisatie-

account hebben). Zij kunnen via een vergaderverzoek zonder probleem worden 

uitgenodigd in een TEAMS-vergadering. 

Gasten kunnen géén gebruik maken van onderstaande functionaliteiten: 

✓ Notulen bekijken 

✓ Een bijlage toevoegen in de chat 

✓ Whiteboard gebruiken (vooralsnog) 

Als gasten zelf ook de TEAMS-licentie hebben, dan zien ze de voorbije meeting in 

de chatgeschiedenis. Loggen ze in via de webbrowser dan wordt er geen 

geschiedenis voor hen opgeslagen.  

WIL JE DE DEELNEMERSLIJST ACHTERAF? 

Als organisator van de meeting heb je een knop in de 

deelnemerslijst, waar je een Excel-rapport kunt genereren. 

Daarin staat de naam van de deelnemers en wanneer zij de 

vergadering in kwamen en weer uitgingen.  

 

HANDIGE INSTRUCTIES VAN MICROSOFT 

https://support.microsoft.com/nl-nl/office/deelnemen-aan-een-teams-

vergadering-078e9868-f1aa-4414-8bb9-ee88e9236ee4 

 

 

 

  

https://support.microsoft.com/nl-nl/office/deelnemen-aan-een-teams-vergadering-078e9868-f1aa-4414-8bb9-ee88e9236ee4
https://support.microsoft.com/nl-nl/office/deelnemen-aan-een-teams-vergadering-078e9868-f1aa-4414-8bb9-ee88e9236ee4
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9 ORGANISEREN VAN EEN LIVE-MEETING 

(BROADCAST) 

Wanneer de meeting een one-way presentatie is (alleen ‘zenden’ + Q&A 

mogelijkheid indien je wilt) dan kun je hiervoor kiezen. Dit is een technische 

uitdaging waarbij iemand de rol opneemt van ‘producer’. Microsoft biedt een 

beknopte instructie 

VOORWAARDEN: 

• De organisator heeft minimaal licentie E1 nodig (geen MS365 business 

account!) 

• Presentatoren hebben allemaal een MS 365 account nodig én de Teams-

app geïnstalleerd (web-app werkt niet!) 

• IT dient de mogelijkheid tot live-meetings aan te zetten 

• IT dient toe te staan dat externen deel kunnen nemen als gast en/of 

presentator 

 

Eisen aan de laptop van de producer én presentatoren: 

• De producer heeft een krachtige laptop (minimaal 8GB en 2cores) nodig 

en ook presentatoren dienen gebruik te maken van een laptop (of Mac) 

• PowerPoint desktop gebruiken en de presentatie schermvullend maken 

• De teams-app op de desktop gebruiken 

• Zorg dat de laptop met een vaste netwerkkabel is verbonden met internet. 

Wifi is niet altijd stabiel. 

  

https://support.microsoft.com/en-us/office/get-started-with-microsoft-teams-live-events-d077fec2-a058-483e-9ab5-1494afda578a
https://support.microsoft.com/en-us/office/get-started-with-microsoft-teams-live-events-d077fec2-a058-483e-9ab5-1494afda578a
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ROLLEN 

A. Organisator: zet de live-meeting op. Is slecht 1 persoon en is uniek. Er 

kan maar 1 organisator zijn. Deze rol is niet overdraagbaar. De 

organisator is automatisch ook producer. 

B. Producer: zet de schermen klaar voor de live-gebeurtenis. Bedient de 

knoppen in het producer-scherm (o.a. Q&A en presentatoren dempen). Er 

kunnen meerdere producers zijn. 

C. Presentator: is spreker en kan het eigen scherm delen. Er kunnen 

meerdere presentatoren zijn. Afhankelijk van het IT-beleid kunnen 

presentatoren externen zijn. Zij hoeven zelf geen licenties te hebben maar 

dienen wel de Teams-app te gebruiken op een laptop. 

D. Deelnemers: deze kunnen deelnemen via een hyperlink. Zij kunnen zich 

kenbaar maken of anoniem deelnemen. Deelnemen kan via de browser of 

via de eigen Teams-app. De enige interactie die wordt toegestaan is Q&A. 

De producers bepalen of deze gepubliceerd wordt of persoonlijk wordt 

beantwoord.  

Extra rollen zijn aan te bevelen: 

E. Chatmoderator 

a. 1 chatmoderator voor de inhoudelijke vragen in de Q&A. 

i. Individueel beantwoorden 

ii. Antwoord ‘aan allen’ 

iii. Doorspelen aan de presentator 

b. 1 chatmoderator voor de technische vragen. Helpen met geluid, 

beeld, enz. 

F. PowerPoint bedienen. Het is haast onmogelijk voor de producer om dit 

er bij te doen. Ook als de presentatoren zélf hun PP delen, zorg dan dat je 

ook een copy hebt. 

ORGANISEREN 

Je zet een Live-meeting klaar via de TEAMS-app (lukt niet via de webversie) > 

Ga naar de agenda-knop > vouw het veld ‘Nieuwe vergadering’ uit > kies 

‘Livegebeurtenis’ 
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Belangrijke aandachtspunten in deze fase: 

✓ Wie deze stap uitvoert is meteen organisator én producer. 

✓ De organisator is de enige die extra producers en presentatoren kan 

toewijzen. 

✓ Deze organisator-rol kun je niet overdragen! 

Stappenplan 

1. Vul de basisgegevens in. Let erop dat de titel meteen goed moet zijn. 

Later komt deze terug in de meeting én de opname die er gemaakt wordt. 

Nodig de extra producers/presentatoren uit. Hier nodig je nog géén 

deelnemers uit. In een latere fase kun je ook nog extra producers en 

presentatoren uitnodigen. 

 
2. Bepaal de reikwijdte van je publiek: 

✓ Enkel bepaalde personen of groepen in de eigen organisatie 

✓ Enkel collega`s uit de eigen organisatie (=iedereen met een e-

mailaccount van de organisatie) 
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✓ Iedereen (= letterlijk de hele wereld) 

 
3. De livegebeurtenis staat nu in de agenda van de organisator én de 

uitgenodigde producers en presentatoren: 

✓ Je nodigt niet via deze plek de deelnemers uit. Je haalt hier wél de 

koppeling op naar de meeting en plakt deze in een uitnodiging (e-

mail, vergaderverzoek, Yammer,  een flyer, social-media,….) 

✓ In de lijst met ‘bronnen’ worden na de meeting gegevens neergezet 

(deelnamegegeven, de opname van de meeting,….) 

✓ Presentatoren en Producers krijgen een identiek scherm in de 

agenda.  

✓ Er staan links naar help-pagina`s voor de presentatoren en voor de 

producers 
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55/

68 

Spelen met de uitnodigingslink 

 

De link naar de gebeurtenis is identiek als de link die de genodigde krijgen.  

Wie de link opent in een browser kan anoniem deelnemen. Presentatoren dienen 

echter via de Teams-app deel te nemen. Deze vraagt een e-mailadres. E-

mailadressen die als presentator of producer worden herkend (omdat zij zin 

uitgenodigd door de organisator) komen automatisch in het producerscherm. 

Praktijk dingetje:  

als een presentator voor of na zijn presentatie gewoon deelnemer wilt zijn, dient 

hij/zij de link in een browservenster te plakken zodat hij/zij anoniem blijft en dus 

niet in de presentator-rol wordt gezet.  

Ook kan hij nét voordat hij deelneemt kiezen voor ‘genodigde’ 

 

 

Het vergaderverzoek dat producers en presentatoren krijgen: 

Als een producer of presentator de eigen link zou doorspelen naar een ander, 

dan komt deze laatste gewoon als deelnemer in de live-gebeurtenis. 
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LIVE OF NIET LIVE 

De producer-omgeving staat altijd open. Wat er ook gebeurt in deze omgeving, 

deelnemers zien en horen niets. Pas als de producer op de ‘live-knop’ klikt zien 

deelnemers de meeting.  

Er is 10 seconden vertraging. Dit merk je als je op een tweede apparaat de 

meeting als deelnemer volgt. 

Dit is de reden waarom producer en presentatoren NIET in dezelfde ruimte als 

deelnemers mogen zitten.  

Als je de meeting stopt kun je deze NIET meer starten. Je dient dan een 

compleet nieuwe meeting te maken! Alle input via Q&A en de deelnemerslijst 

worden wel bewaard en kunnen via de link nog steeds worden ingezien. 

 

Praktijkvoorbeeld: een conferentie van een dag waarbij een Live-meeting het 

plenaire gedeelte is waar je regelmatig terug komt: laat deze open staan! Zet 

eventueel een pauzebericht op het scherm en een muziekje erbij.  
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DE MEETING GAAT LIVE 

 

 

1) Zorg er voor dat de presentatoren die klaar staan de microfoon NIET 

hebben aanstaan. Immers, ALLE geluid wordt live verzonden. Ook al is de 

bewuste presentator niet live. 

2) Wil je een camera, een beeldscherm of PowerPoint in het 

voorbereidingsscherm zetten? Dan dient dit eerst gedeeld te worden zodat 

het onderin de lijst met schermen klaar staat. Let op. 

3) Wil je PP en camera in het voorbereidingsscherm?  

voorbereidingscherm

•OF enkel een 
gedeeld scherm of 
PowerPoint

•OF enkel de 
camera van de 
presentator

•OF een gedeeld 
scherm + de 
camera van een 
presentator

Live scherm



  

 

 

 
58/

68 

a. Klik eerst op het knopje met 2 schermen  

b. Klik dan IN het voorbereidingsscherm op de plek waar je de PP wilt 

hebben (links) 

c. Klik vervolgens op het gedeeld scherm met de PP 

d. Klik dan in het voorbereidingsscherm op de plek waar de camera 

van de presentator komt (rechts) 

e. Klik vervolgens op de camera van de presentator 

f. Pas als de producer klikt op ‘live verzenden’ komt dit duo-scherm 

live. 

 

1. Aanduiding dat het event live is. De scherm die rood omrand zijn staan live. 

Ook de presentatoren zien op het eigen scherm wie/wat er live is door de rode 

omlijsting. 

2. In de wachtrij staat een dubbel scherm: het gedeeld scherm (MIRO) en de 

camera van de presentator 

3. Het dubbel scherm in de wachtrij gaat meteen live als de producer klikt op de 

knop ‘live verzenden’ 

4. Met de knop ‘beëindigen’ stopt de live-meeting. Deze kan niet meer herstart 

worden! 
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5. Drie presentatoren hebben de camera aan, eentje heeft de microfoon aan (die 

is ook live), en drie presentatoren zijn wel uitgenodigd maar op dit moment 

niet aanwezig.  

6. Dit is de producer (in deze meeting slechts 1 persoon). Hij kan ook de rol van 

presentator vervullen of interrumperen door mic en/of camera aan te zetten. 

7. Alle gedeelde schermen en PowerPoints van de presentatoren staan in de lijst 

met ‘inhoud’. Met een klik er op kunnen ze in de wachtrij worden gezet. 

8. De producer kan via de knop ‘delen’ ook zijn eigen scherm delen. Bijvoorbeeld 

om een introscherm, een pauzescherm en/of muziek aan te zetten. 

9. De producer kan alle presentatoren in één keer dempen.  

CHAT OF Q&A? 

Dit is de producers-omgeving waarin zowel een chat (1) als een Q&A (2) staan.

  

 

Chat 

In live meetings kunnen deelnemers niet chatten met elkaar. De chat die in de 

producersomgeving is te zien is enkel voor de producers en presentatoren. Voor 

hen is het het enige communicatiemiddel. 

Praktijktip: zet een tijdelijke whatsappgroep uit voor de producer en 

presentatoren. Begin hiermee een paar dagen vooraf zodat een en ander al 

verduidelijkt kan worden. 
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Q&A (vraag en antwoord) 

 

Deelnemers kunnen vragen stellen. Die worden dan in de producers-omgeving 

zichtbaar. 

✓ Alle personen met de rol van organisator of presentator kunnen 

antwoorden 

✓ Antwoorden kunnen privé zijn (enkel de vragensteller krijgt antwoord) of 

aan iedereen (publiceren) 

✓ Vanuit de producersomgeving kun je algemene berichten sturen. Die 

ontvangt dan iedereen. Dat is handig om bijvoorbeeld een algemene 

boodschap/afspraak te geven of een link te sturen. 

Dit is een stukje uit een Q&A. Het is het venster in de 

producers-omgeving. Je kunt een keuze maken uit de 

lijst met nieuwe posts (op dit moment 16), de 

gepubliceerde posts (op dit moment 105) en de 

verwijderde (op dit moment 33). 

Van iedere binnenkomende post bepaal je of deze privé 

wordt beantwoord of gepubliceerd. 

Onderin staat de knop om algemene aankondigingen te 

doen. 

 

 

 

 

Tips: 

✓ Laat iemand met inhoudelijke kennis de inhoudsvragen oppakken en 

voorzie ook iemand die technische vragen oppakt (‘Ik ben de link kwijt’, ‘ik 

hoor niets’,…) 

✓ Publiceer meteen interessante vragen en laat de voorzitter deze in het oog 

houden. Hij kan ze dan meteen oppakken. Zo creëer je een bijna live 

contact met deelnemers en voorzitter/presentator.  
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LET OP!  

let op met scherm delen 

Er is iets onlogisch aan de hand betreffende het delen van het scherm:  

Er is maar 1 venster dat een gedeeld scherm laat zien. Als een presentator een 

scherm deelt staat dit scherm in het venster ‘inhoud’. Van zodra de producer dit 

live zet ziet iedereen het gedeeld scherm. 

Echter, als een tweede presentator (die op dat moment niet live is) zijn scherm 

deelt (om zich alvast voor te bereiden) dan komt dit scherm meteen live! Dit is 

een hele vreemde situatie. Daarmee blijkt dus dat als ‘inhoud’ wordt live gezet, 

dan ook alle inhoud meteen live komt.  

Als je je daar bewust van bent kun je natuurlijk ook heel snel schakelen van het 

ene gedeelde scherm naar het andere. Dan moeten de presentatoren wel goed 

deze techniek beheersen.  

Let op met Video en geluid 

✓ Stop liefst geen video IN de PowerPoint. Dat gaat vaak mis. 

✓ Vergeet niet om nét voor dat je het scherm deelt de knop ‘computergeluid 

delen’ ook open te zetten. Daarna pas je video of geluid delen.  

(op het moment van schrijven kan een Mac nog geen geluid delen) 
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Let op met het open zetten van microfoons 

Open microfoons gaan altijd meteen live. Ook al is dat de microfoon van 

iemand die op dat moment niet presenteert.  

Voor de producer is dit een extra aandachtspuntje: steeds alle microfoons 

uitzetten en de presentators vragen zelf hun mic aan te zetten wanneer ze live 

gaan.  

Voordeel is wel dat er live een gesprek tussen meerdere presentatoren kan 

plaatsvinden. Echter, er kan maar 1 persoon in beeld zijn. 

Indien presentatoren in dezelfde ruimte zijn.  

✓ Spreek met hen af dat zij enkel de mic aanzetten als zij zelf aan het woord 

zijn.  

✓ Spreek af dat zijn geen luidspreker aanzetten, anders gaat het geluid 

rondzingen. Oortjes biedt hier een oplossing.  
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10 EXTRA TOOLS 

 

GERBRUIK EEN TIMER TIJDENS PAUZES 

 

  
Ook de Online TimeTimer is strak en gebruiksvriendelijk. 

 

 

 

 

  

https://livecloud.online/combi-timer/b2f253b96f158ab8ffc7ff1b783fb1fe-1
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MIRO 

Met een tool als MIRO (of de concurrent Mural) kun je begeleid of zelfstandig 

deelnemers laten brainstormen.  

 

Tip: 

Plaats een knop naar een korte werkinstructie in het bord: 

 

Met MIRO-lite kan iedereen gratis beginnen met de basisfunctionaliteit.  

https://miro.com/lite/2aaaaaac1fed34e2M0nny1O7UzKLytwZFh5jmvv71DxfWaSr/
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VIRTUELE ONTMOETINGSRUIMTEN 

Alle virtuele ruimtes hebben een gratis en een betaalde licentie. De gratis 

licenties geven alle mogelijkheden maar een beperkt aantal personen. 

https://borrel.app/ zet mensen op een eiland waar ze vrij kunnen rondlopen als 

een soort computerschermen. Kom je dichterbij iemand dan hoor je elkaar beter.  

 

Eind 2020 is de naam gewijzigd naar Mibo, is er een wintereditie gemaakt, heb je 

de mogelijkheid om iedereen aan te spreken via een microfoon en kan deze 

spreker ook zijn scherm delen.  

  

  

https://borrel.app/


  

 

 

 
66/

68 

https://altvr.com/ is gelijkaardig maar te downloaden. Het is een internationaal 

VR-platform waarin je gratis kunt deelnemen, ook in 2D. Hier zijn doorlopend 

mensen te vinden. Heel mooi gemaakt maar het grootste nadeel is dat iedereen 

een avatar heeft (geen camera). Dat maakt het minder persoonlijk. 

 

 

https://www.wonder.me/ had eerder de naam ‘Yotribe’ is, met name zakelijk, 

een hele sterke virtuele wereld. Beetje saaier dan de andere maar zeer effectief. 

Via handige templates (plattegronden) kun je break-out vergaderruimtes maken. 

De organisator heeft veel ‘touwtjes in handen’.  

  

https://altvr.com/
https://www.wonder.me/
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11 HOE ORGANISEER JE EEN ONLINE 

CONFERENTIE? 

 

MET ‘EEN TOEGANGSVOUCHER’  

Een pdf of webpagina of MIRO-bord 

 

1) Horizontaal: tijdsblokken 

verticaal: parallelsessies 

2) Het hoofdpodium is een live-meeting. Strak geregisseerd met sprekers en 

een Q&A 

3) Alle parallelsessies zijn gewone Teams-meetings. Achter de tekst van de 

meeting zit de hyperlink naar de Teams-meeting. De toegang is vrij voor 

iedereen. 

4) Doorlopend staat een gewone Teams-meeting open: de Koffielobby. 

Vrije toegang. Er zit iemand van de organisatie die het gesprek initieert, 

leidt, feedback vraagt over het gebeuren, social talking,….Eventueel beheert 

deze ook het MIRO-bord en kan vanuit het koffiegesprek mensen hiernaartoe 

leiden. Eventuele hulpvragen kunnen van hieruit naar de organisatie worden 

doorgespeeld. 

5) De afsluiting: wat dacht je van https://borrel.app/?  

  

https://borrel.app/
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AANDACHTSPUNTEN EN TIPS: 

✓ Als je een vergaderverzoek zou willen uitdoen, doe dat dan alleen voor de 

plenaire meeting. Voordeel van een vergaderverzoek is dan dat je de 

aanmeldingen kunt monitoren. Maar een Online inschrijvingstool is 

natuurlijk ook prima.  

✓ Wie de technische Q&A doet, doet er goed aan een document te hebben 

met alle linkjes naar alle meetings en informatie. Met copy/paste kun je 

dan snel helpen. 

✓ Zet bovenstaande voucher onder ‘een open link’. Je kunt deze dan snel in 

een chat zetten of een Q&A-vraag als iemand deze kwijt is. 


