
 
 

 

 

Hybride onderwijs op locatie 
Docenten kunnen studenten vanuit huis niet alleen deel laten nemen aan het onderwijs in de collegezalen, 
maar ook aan praktijkonderwijs dat plaatsvindt op locatie (bijv. in de stal of aan de snijtafel). De werkwijze 
hiervoor is hetzelfde als een online college/vergadering verzorgen vanuit huis. Onderstaande werkwijze 
beschrijft het gebruik van Microsoft Teams tijdens praktijkonderwijs, en geeft tips over hoe je met 
meerdere apparaten (iPhone/iPad) tegelijkertijd kunt inloggen op hetzelfde account en zo meerdere 
camera’s tot je beschikking hebt. 

 
Benodigdheden 
1. Laptop of iPad waarmee ingelogd kan worden op Teams om zo te kunnen communiceren met de studenten 
thuis 
2. Een extra apparaat (of meerdere) waarmee op hetzelfde Teams-account kan worden ingelogd, zoals 
een smartphone of iPad 
3. Eventueel een statief met houder voor dit extra apparaat (Multimedia heeft zo’n statief) 
4. Werkende wifi-verbinding (bijv. eduroam) 

 

Voor aanvang onderwijs 
Plan ruim voor aanvang een Teams-vergadering via jouw agenda in Outlook of via jouw ‘Calendar’ in Teams. 
Deel de link naar de vergadering met alle studenten die deelnemen, bijvoorbeeld via Blackboard of e-mail. 

 
Klik hier voor meer informatie over het aanmaken van een Microsoft Teams vergadering en het delen van de 
link. 

 
Tegelijkertijd inloggen met meerdere apparaten 
Bij praktijkonderwijs is het vaak handig om naast een vaste camera ook een mobiele camera tot je beschikking 
te hebben. Hierdoor kun je met meerdere apparaten tegelijkertijd inloggen op hetzelfde Teams-account en 
vervolgens inbellen op dezelfde vergadering. Dit doe je door gebruik te maken van de vergaderlink die je 
eerder met studenten hebt gedeeld of door naar de gemaakte afspraak in je Teams-Calendar te gaan en daar 
op de vergaderlink te klikken. Eenmaal ingelogd bepaal je wat je vaste camerapunt is en welk apparaat je wilt 
gebruiken als mobiel camerapunt. Als vast camerapunt is het handig om een laptop of iPad te kiezen omdat 
deze een groter scherm en toetsenbord hebben, waarmee het eenvoudiger is om met de studenten thuis te 
communiceren via chat. Als mobiel camerapunt gebruik je een smartphone of iPad. 

 
Tip! Zet het geluid en de microfoon van dit tweede apparaat uit om te voorkomen dat de speakers gaan zingen. 
Op je laptop klik je hiervoor boven in de taakbalk op het icoontje van de microfoon; op je smartphone raak je 
het beeldscherm aan waarna hetzelfde icoontje tevoorschijn komt. 

 

 
Gebruik meerdere camera’s 
Nu je met meerdere apparaten bent ingelogd op hetzelfde account is het goed om te weten dat je maar 1 
cameraverbinding tegelijkertijd kunt ‘uitzenden’ naar de studenten thuis. Om te switchen tussen beide 
cameraverbindingen klik je op het icoontje van de camera (naast dat van de microfoon). Zo kun je tijdens de 



vergadering oneindig vaak switchen tussen de camera’s. Overigens is het ook mogelijk om met meer dan twee 
apparaten tegelijkertijd in te loggen op Teams. 

 
Tip! Continu bewegend beeld (smartphone) kan erg onrustig zijn voor de studenten thuis, dus gebruik een 
statief waar het kan of schakel tussendoor regelmatig terug naar het vaste camerapunt (laptop). 

 
Hybride onderwijs op locatie: 

 
1. Plan een Teams-vergadering via jouw Outlook-agenda of ‘Calendar’ in Teams 
2. Deel de vergader-link met alle studenten in de cursus (bijv. via Blackboard of e-mail) 
3. Neem via hetzelfde Teams-account met meerdere apparaten deel aan de vergadering 
4. Demp het geluid en de microfoon van het mobiele apparaat 
5. Switch tussen camera’s door middel van het camera-icoontje in Teams 

 
Hieronder een screenprint van mijn beeldscherm terwijl ik thuis via Teams vergader met Jonathan op de 

Monsterbaan. Jonathan is met zowel zijn laptop als smartphone tegelijkertijd ingelogd op Teams. We zien het 

beeld van zijn telefoon terwijl hij met mij communiceert via zijn laptop. 

 

 
Heb je ondanks deze uitleg toch nog vragen, plan dan via Teams een afspraak in met Bas Niemans (Marketing 

Communicatie & Multimedia) om in de praktijk te zien hoe het werkt. 

 

 

 


