
Microsoft 365: Chatten in Teams

Chatten in Teams

Je kunt met iedereen van de HvA en UvA die gebruik maakt van Teams chatten. In deze

instructie laten we zien hoe je kunt chatten in Teams en hoe je bestanden deelt in de chat van

Teams.

1. Type de naam van de persoon met wie je wilt chatten. Als je op de naam klikt opent het

chatvenster.

2. Als je al chats bent gestart, vind je deze terug onder het chat icoon. Als je op de naam klikt

opent het chatvenster.

3. Het chatvenster opent. Nu kun je beginnen met chatten.

5. Onder de invoerbalk is een aantal functies voor je chat weergegeven.

A. Maak je bericht op met de opmaakfunctie.

B. Wijs urgentie toe aan je bericht.

C. Voeg bestanden toe aan je chat. Op pagina 3 lichten we toe hoe dit werkt.

D. Voeg emoticons toe aan je bericht.

E. Voeg GIF’s toe aan je bericht.

F. Voeg stickers toe aan je bericht.

G. Plan een Teams meeting met deelnemers in de chat.

H. Voeg Stream Video’s toe.

I. Voeg andere apps toe in de chatfunctie. Je kunt zelf alleen de apps die zijn

weergegeven toevoegen.

Op de volgende pagina laten we zien hoe je belt, een groepschat aanmaakt en hoe je kunt

reageren op berichten.
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Chatten in Teams

Als je een chat bent gestart, krijg je de mogelijkheid om te reageren op berichten en van je 1-

op-1 chat een groepschat te maken.

5. Als je met je muis over een bericht beweegt, kun je een reactie geven op een bericht.

Zo kun je bijvoorbeeld met de ‘like’ reactie laten merken dat je het bericht hebt gelezen, zonder

dit tekstueel te moeten bevestigen.

7. Met de puntjes krijg je extra opties voor jouw bericht en de berichten van anderen.

8. Met het video- en telefoon icoontje kun je een (video-)belgesprek starten. Elk (video-)

belgesprek beschikt over bijbehorende chatfunctionaliteit.

9. Met het contactpersoon icoontje kun je personen toevoegen en zo van je chat een

groepschat maken.

10.Als je iemand wilt toevoegen aan een bestaand gesprek, krijg je de keuze om al dan niet

de chatgeschiedenis vrij te geven voor de persoon die je toevoegt. Maak een passende

keuze en klik op toevoegen. Je kunt je keuze niet terugdraaien.

5

6

8

7

9

13-08-2020 2Hogeschool van Amsterdam - Microsoft 365: Chatten in Teams



Microsoft 365: Chatten in Teams

Bestand delen via de chat

Elk bestand dat je deelt in de chat is een bestand uit jouw OneDrive. Als je bestanden vanaf je

computer uploadt, zullen deze ook in jouw OneDrive worden opgeslagen.

1. Klik op de paperclip om een bestand in je gesprek toe te voegen.

2. Klik op OneDrive of uploaden vanaf mijn computer.

3. Selecteer het bestand dat je wilt delen en klik op Delen.

4. In de chat zie je nu dat je het bestand in je bericht hebt gevoegd. Je kunt hier tekst bij typen,

of het bericht zo verzenden.

5. Als je het bericht hebt verzonden, zie je dat je bestand in de chat staat.

6. Met de puntjes kan iedereen in de chat hetgeen uitvoeren dat wordt weergegeven. Je kunt

het bestand binnen Teams, in de Desktop app of de browser openen.

7. Met koppeling ophalen kun je een link genereren die je kunt gebruiken om naar het

bestand te ‘linken’. Dit werkt alleen voor deelnemers aan de chat met toegang tot het

bestand. Iedereen die in de chat zit op het moment van delen, krijgt automatisch toegang.
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