
 
Off-campus een les 
volgen die on-campus 
(synchroon) in een hybride 
leslokaal gegeven wordt.

Bij een les die gegeven wordt in een hybride leslokaal kunnen naast studenten in het 
lokaal ook studenten off-campus die les interactief meevolgen. Dit gebeurt via MS 
Teams Rooms. De extra hard- en software die voorzien is in het lokaal laat toe dat 
studenten die off-campus de les volgen de aanwezig docent en studenten kunnen 
zien en horen. Maar ook omgekeerd kunnen studenten in het lokaal horen wat de 

off-campus studenten zeggen.

1. Online via student.vives.be
2. Klik op het menu voor de office 365-apps.

3. Klik op ‘alle apps’

4. Kies voor ‘Teams’.

Online via VIVESnet

1 Toegang tot (installeren) 
en werken in MS Teams 

1. Voer de stappen uit van ‘Online via   
 student.vives.be’
2. Onderaan in de linkerbalk vind je 
 de downloadknop.

3. Download het bestand en volg   
 de stappen van de wizard.

Downloaden & installeren (optioneel!)

2 Chatten 3 Off-campus synchroon deelnemen aan 
een on-campus gegeven les in een hybride lokaal

Wanneer een docent de les zal streamen via 
Teams, zal de link naar deze Teams-vergade-
ring op Toledo (via een mededeling, prakti-
sche organisatie of een andere map) te 
vinden zijn. 

• klik op de link op Toledo en open de   
 vergadering via de browser of via 
 de Teams- app die je installeerde. 

• Klik op 'Deelnemen'
 Eventueel zal je moeten toegang geven tot  
 je microfoon en webcam

Deelnemen aan een vergadering/gestreamde les

uick

1. Klik op de linkerbalk op ‘Chat’.

2. Klik bovenaan op ‘Nieuwe chat’.

3. Vul de namen in van de medestudenten/ 
 docent waarmee je een gesprek wenst te 
voeren.
4. Door het pijltje rechts aan te klikken kan je  
 het gesprek een groepsnaam geven.  

Chatgesprek opstarten

Onderaan in de chat krijg je de mogelijkhe-
den om te chatten.

Chatgesprek voeren

Via de knoppen bovenaan rechts het 
chatvenster kan je de leden van het 
chatgesprek contacteren via videogesprek 
of audiogesprek.
 

Opbellen van de chat

Uitleg balk tijdens gesprek

Camera in-/uitschakelen

Afhankelijk van de instellingen die je docent 
maakte, zijn mogelijk niet alle opties beschikbaar.

Microfoon in-/uitschakelen

Scherm delen + keuze van het scherm

Extra opties

Gesprek (chat) weergeven

Deelnemers weergeven

Ophangen


