
Microsoft Teams voor je klaslokaal

Nu gemengde en hybride leervormen een cruciaal onderdeel van het onderwijs zijn geworden, 

willen leraren leerlingen op innovatieve, nieuwe manieren betrekken bij de les. Microsoft Teams is 

niet alleen voor vergaderingen en chat, het is een allesomvattend platform voor het onderwijs. 

Als je Teams nog nooit hebt gebruikt, kun je via deze link aan de slag gaan.

Klik hieronder om naar een specifiek onderwerp te gaan.

Apparaatopties

Teams is beschikbaar 

als app voor desktop, 

mobiel en web, en 

kan moeiteloos in 

je fysieke klaslokaal 

worden gebruikt met 

innovatieve opties 

zoals Teams Rooms

of op collaboratieve 

apparaten zoals 

Surface Hub.

Ingebouwde toegangstools

Microsoft Teams bevat verschillende functies om leerlingen met uiteenlopende vaardigheden 

te helpen. Lees de toegankelijkheidsbrochure voor een volledig overzicht. 

Insluitende lezer om de 

leesvaardigheid van alle 

leerlingen te verbeteren

Live bijschriften voor 

klassikale lessen en 

vertaling van berichten 

in chats

Functies zoals Dicteren, 

Donkere modus en 

Toegankelijkheidscontrole in 

geïntegreerde Office 365-apps

• Apparaten en toegankelijkheid

• Klasteams

• Gesprekken en samenwerking

• Opdrachten en beoordeling

• Inzichten

• Gekoppelde apps en functies voor sociaal-

emotionele ondersteuning

• Klassikale lessen

Laptop, 

mobiel of 

desktop

Modulaire randapparatuurGeïntegreerde balken Displays Surface Hub

https://support.microsoft.com/nl-nl/topic/get-started-in-your-class-team-6b5fd708-35b9-4caf-b66e-d8f2468e4fd5
https://www.microsoft.com/nl-nl/microsoft-teams/download-app
http://teams.microsoft.com/
https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-teams/microsoft-teams-rooms
https://www.microsoft.com/nl-nl/surface/business/surface-hub-2
https://edudownloads.azureedge.net/msdownloads/Teams_Accessibility.pdf
https://support.microsoft.com/nl-nl/topic/use-immersive-reader-in-microsoft-teams-a700c0d0-bc53-4696-a94d-4fbc86ac7a9a
https://support.microsoft.com/nl-nl/office/use-live-captions-in-a-teams-meeting-4be2d304-f675-4b57-8347-cbd000a21260
https://support.microsoft.com/nl-nl/office/translate-a-message-in-teams-d8926ce9-d6a6-47df-a416-f1adb62d3194
https://support.microsoft.com/nl-nl/office/office-accessibility-center-resources-for-people-with-disabilities-ecab0fcf-d143-4fe8-a2ff-6cd596bddc6d
https://www.microsoft.com/nl-nl/microsoft-teams/download-app


Klasteams

In Microsoft Teams vind je alle klastools die je nodig hebt op één plaats, zodat je voor elke klas 

een team hebt. Navigeer naar het tabblad Teams om je teams te bekijken.

Voeg kanalen 

en leden toe

Open kanalen 

om chats en 

bestanden 

over dat 

onderwerp 

of lesblok 

te bekijken

Open het Class Notebook, 

waarin iedereen aantekeningen 

kan maken, samenwerken 

en lesmateriaal bekijken

Geef 

opdrachten 

en houd 

beoorde-

lingen bij

Begin een 

discussie in de 

chat en verrijk 

deze met een 

bestand, emoji, 

gif of sticker
Als je een bestand uploadt, 

maakt Teams automatisch 

een live versie waaraan 

iedereen kan werken
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Je IT-beheerder heeft mogelijk al teams voor je klassen gemaakt met behulp van School Data Sync. 

Als je echter zelf teams moet instellen of leden of nieuwe kanalen wilt toevoegen, ga je naar deze 

pagina voor richtlijnen over hoe je dit kunt doen.

https://docs.microsoft.com/en-us/schooldatasync/overview-of-school-data-sync
https://support.microsoft.com/nl-nl/office/create-a-team-from-scratch-174adf5f-846b-4780-b765-de1a0a737e2b
https://support.microsoft.com/nl-nl/office/create-a-team-from-scratch-174adf5f-846b-4780-b765-de1a0a737e2b


Zowel jij als je leerlingen kunnen bestanden rechtstreeks uploaden naar chats en kanalen 

om live collaboratieve versies te maken die in Teams worden geopend. 

Gesprekken en samenwerking

Je kunt individueel of in teamkanalen chatten met leerlingen.

• Leg contact met leerlingen of andere leraren door hun 

namen op te zoeken en een gesprek aan te gaan. Je kunt 

eenvoudig groepsgesprekken starten door meer dan één 

naam toe te voegen.

• Begin een gesprek met je hele klas door een bericht te 

plaatsen in het klasteam. Je kunt het kanaal Algemeen

selecteren of het specifieke kanaal dat relevant is voor het 

onderwerp van je bericht. Kanalen zijn de perfecte plek 

om aankondigingen voor de hele klas te posten.

• Chats bieden opties voor onder meer opmaak, 

bijlagen, emoji's, gifs en stickers, inclusief gratis apps

die je eenvoudig kunt downloaden en integreren.

Elk team krijgt ook automatisch een Class 

Notebook waarin leerlingen aantekeningen over 

de lesstof kunnen maken (inclusief handgeschreven 

notities op apparaten met schrijffuncties) en notities, 

uiteenzettingen en ander lesmateriaal kunnen 

bekijken dat je hebt geüpload. 
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• Met Chat onder toezicht kunnen scholen chat voor leerlingen in beperkte omstandigheden 

mogelijk maken en er toch voor zorgen dat ze veilig zijn. Chat onder toezicht geeft 

aangewezen leraren toestemming om chats met leerlingen te starten en blokkeert de 

optie voor leerlingen om nieuwe chats te starten, tenzij er een geschikte leraar aanwezig is.

Je kunt Class Notebooks eenvoudig het volgende schooljaar kopiëren zodat je lesmateriaal 

consistent blijft en je niet opnieuw informatie hoeft in te voeren.

https://support.microsoft.com/nl-nl/topic/collaborate-on-files-in-microsoft-teams-9b200289-dbac-4823-85bd-628a5c7bb0ae
https://support.microsoft.com/nl-nl/topic/use-class-notebook-in-teams-e0f77c27-155f-4d4c-83e8-c8e7e5ca9233
https://docs.microsoft.com/en-us/microsoftteams/supervise-chats-edu
https://support.microsoft.com/nl-nl/topic/use-class-notebook-in-teams-e0f77c27-155f-4d4c-83e8-c8e7e5ca9233


Elk klasteam heeft een eigen tabblad Beoordeling

waarin je in één oogopslag opdrachten kunt zien 

en de vorderingen van individuele leerlingen 

in je klas kunt bijhouden.

Met de functie Beoordeling kun je leerlingen feedback en beoordelingen geven en hun 

vorderingen bijhouden.

In de weergave Beoordeling kun je 

onder meer opmerkingen achterlaten, 

wijzigingen aanbrengen, punten met 

criteria/normen geven en controleren 

op overeenkomsten.

• Groepsopdrachten zodat een groep 

leerlingen kan samenwerken aan een 

opdracht.

• Geïntegreerde Microsoft Forms voor 

toetsen en enquêtes.

• Maak foto's of 'scan' papieren opdrachten 

met een mobielvriendelijke workflow.

Opdrachten en beoordeling

Teams voor het onderwijs bevat een ingebouwde 

workflow voor opdrachten en toetsen. Ga naar 

het tabblad Opdrachten en selecteer Maken om 

een nieuwe opdracht te maken en inleverdatums, 

instructies, rubrics, meldingen en in te leveren 

materialen te beheren. Dit zijn andere functies:
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https://support.microsoft.com/nl-nl/topic/track-student-progress-in-the-grades-tab-bc76ffde-bbf7-4db6-b443-735a07e32de0
https://support.microsoft.com/nl-nl/topic/microsoft-forms-for-education-8580c114-fae7-4f3c-9c18-9db984f3d547
https://support.microsoft.com/nl-nl/topic/create-an-assignment-in-microsoft-teams-23c128d0-ec34-4691-9511-661fba8599be


Inzichten

Onderwijsinzichten zijn realtime analyses en visualisaties van de vorderingen van leerlingen 

in een klasteam. Leraren krijgen nuttige, betrouwbare gegevens zodat ze weloverwogen 

beslissingen kunnen nemen en voldoen aan de emotionele, sociale en academische behoeften 

van hun leerlingen.

Ga naar het tabblad 

Inzichten in je klasteam
Klik op de links 

onderaan elk vak 

om gedetailleerdere 

analyses te openen
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Leesvoortgang is een nieuwe tool die is ingebouwd in het tabblad Opdrachten. Deze biedt 

gepersonaliseerde, onafhankelijke leesopdrachten waarmee leerlingen hun leesvaardigheden 

kunnen verbeteren. De app bespaart leraren ook tijd met een gestroomlijnd beoordelingsproces 

dat gegevens verzamelt en analyseert via Inzichten. 

Breng eenvoudig correcties aan met de 

ingebouwde automatische-detectiefunctie. Je 

kunt in de ingediende opnamen van leerlingen 

automatisch vaststellen of hun uitspraak 

verkeerd is en of ze informatie invoegen, 

weglaten of herhalen of zichzelf verbeteren.

Houd gegevens en inzichten over de 

vorderingen van leerlingen bij en deel ze 

via geïntegreerde, interactieve dashboards. 

Hiermee kun je specifieke leesproblemen 

vaststellen en opdrachten aanpassen aan 

de leerling. 

https://education.microsoft.com/en-us/resource/48a5dc52
https://education.microsoft.com/en-us/resource/50b18238


Functies voor sociaal-emotionele ondersteuning

Naar school gaan kan een emotionele achtbaan zijn voor 
kinderen, daarom biedt Teams functies waarmee leraren 
leerlingen kunnen helpen met hun sociaal-emotionele groei.

• Met de app Reflecteren kunnen leraren snel 
vragen aan leerlingen stellen en enquêtes houden, 
waardoor deze kunnen nagaan hoe ze zich voelen 
en zelfbewust zijn in de klas.

• Praise-badges kunnen worden gebruikt om sociale 
vaardigheden van leerlingen te erkennen, hun emotionele 
woordenschat uit te breiden en waardevolle complimenten 
te geven als ze een obstakel overwinnen. Klik op het 
pictogram Praise in een chat of kanaal en selecteer 
een badge om te versturen.

• Het stickerpakket voor sociaal-emotioneel leren 
in OneNote creëert een op emoties gebaseerd 
feedbackmechanisme met dezelfde 12 vaardigheden 
als in de Praise-badges in Teams.
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Gekoppelde apps

Neem je favoriete leer-apps op om interactieve mogelijkheden te ontwikkelen in het fysieke 
en het virtuele klaslokaal. Ga naar het tabblad Apps om aan de slag te gaan.

NearPod

Deel een Nearpod-les met 

leerlingen als een tabblad in 

je team, zodat leerlingen 

gemakkelijk toegang hebben.

Prezi

Maak video's van jezelf 

die je bij de content 

en afbeeldingen kunt 

laten zien en plaats ze 

rechtstreeks in chats.

Toetsen en enquêtes

Microsoft Forms, Polly 

en Quizlet zijn allemaal 

geïntegreerde apps waarmee 

je antwoorden van de hele 

klas kunt verzamelen. 

https://support.microsoft.com/nl-nl/topic/get-started-with-reflect-in-teams-e9198f62-7860-4532-821f-53ef14afa79a
https://support.microsoft.com/nl-nl/office/send-praise-to-people-50f26b47-565f-40fe-8642-5ca2a5ed261e
https://support.microsoft.com/nl-nl/topic/onenote-sticker-pack-for-social-emotional-learning-7159fb9d-243e-458e-9751-0bc8f0e5e6e1
https://support.microsoft.com/nl-nl/office/five-things-to-know-about-apps-in-microsoft-teams-747492ee-7cdd-4115-a993-8c7e7f98a3d0


Klassikale lessen

Microsoft Teams-vergaderingen zijn heel geschikt voor 

live klassikale lessen en bieden de mogelijkheid om 

onder meer content te delen, afgesplitste klaslokalen

in te stellen en te zien wanneer leerlingen hun hand 

opsteken. Bekijk de vergaderingen-brochure voor 

volledige instructies om klassikale lessen in te stellen. 

Hieronder staan enkele tips voor optimale lessen.

• Als je leerlingen wilt verdelen over afgesplitste 

klaslokalen, selecteer je het pictogram Afgesplitste 

klaslokalen, het gewenste aantal lokalen en of je 

leerlingen willekeurig of handmatig wilt toevoegen. 

Je kunt een tijdlimiet instellen voor de afgesplitste 

lessen en eenvoudig tussen de lokalen schakelen 

om te zien wat leerlingen doen.

• Lees hoe je live bijschriften voor vergaderingen 

activeert, evenals functies om leerlingen veilig 

te houden.

• Je kunt je scherm delen door de lade Delen

te openen. Je kunt ook eenvoudig naar je 

PowerPoint-presentatie navigeren en op 

Presenteren in Teams klikken. Je presentatie 

wordt automatisch weergegeven in de 

Teams-oproep voor je klassikale les.

• Neem vergaderingen op door het menu Meer 

acties te openen en Opname starten

te selecteren. Gebruik na de vergadering het 

pictogram Link ophalen om de opname 

te delen met leerlingen of andere leraren.

• Lees meer over hoe je Teams-vergaderingen 

kunt openen vanuit je Learning Management 

System (LMS) via deze link.
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Resources

• Aanmelden voor de Microsoft Educator-nieuwsbrief

• Gratis professionele ontwikkeling en training van Microsoft Teams

• Aanbevolen tips van Microsoft Teams voor leraren, leerlingen en IT-beheerders

https://edudownloads.azureedge.net/msdownloads/Teams_Meetings_Educators.pdf
https://support.microsoft.com/nl-nl/office/use-breakout-rooms-in-teams-meetings-7de1f48a-da07-466c-a5ab-4ebace28e461
https://support.microsoft.com/nl-nl/office/use-live-captions-in-a-teams-meeting-4be2d304-f675-4b57-8347-cbd000a21260
https://support.microsoft.com/nl-nl/topic/keeping-students-safe-while-using-teams-for-distance-learning-f00fa399-0473-4d31-ab72-644c137e11c8
https://support.microsoft.com/nl-nl/office/show-your-screen-during-a-meeting-90c84e5a-b6fe-4ed4-9687-5923d230d3a7
https://insider.office.com/en-us/blog/try-start-presenting-in-teams-meetings-from-powerpoint?ocid=usoc_TWITTER_M365_spl100001966646756
https://support.microsoft.com/nl-nl/office/record-a-meeting-in-teams-34dfbe7f-b07d-4a27-b4c6-de62f1348c24
https://support.microsoft.com/nl-nl/topic/your-lms-and-teams-better-together-for-distance-learning-35e3c70f-11b7-447d-a4d4-3964b27911ae?ui=en-us&rs=en-us&ad=us
https://education.microsoft.com/nl-nl/connectWithUs
https://education.microsoft.com/en-us/resource/d5b62e3e
https://support.microsoft.com/nl-nls/topic/microsoft-teams-5aa4431a-8a3c-4aa5-87a6-b6401abea114?ui=en-us&rs=en-us&ad=us&location=supportresources
https://support.microsoft.com/nl-nl/office/use-breakout-rooms-in-teams-meetings-7de1f48a-da07-466c-a5ab-4ebace28e461
https://support.microsoft.com/nl-nl/topic/keeping-students-safe-while-using-teams-for-distance-learning-f00fa399-0473-4d31-ab72-644c137e11c8
https://insider.office.com/en-us/blog/try-start-presenting-in-teams-meetings-from-powerpoint?ocid=usoc_TWITTER_M365_spl100001966646756
https://insider.office.com/en-us/blog/try-start-presenting-in-teams-meetings-from-powerpoint?ocid=usoc_TWITTER_M365_spl100001966646756



