
Externe personen toevoegen  
aan een online vergadering in  
MS Teams 
 

In MS Teams is het nu mogelijk om externe personen aan een teamvergadering te laten deelnemen. 

In deze instructie lees je hoe het werkt. 

 

Open MS Teams  
Let op: MS Teams dient geopend te worden buiten de Citrix (computer bij xxxx) of thuiswerkplek om. 

Log in op https://portal.office.com met je mailadres (kies werk-of schoolaccount) en het wachtwoord 

van Carinova. Office365 opent nu. 

Open MS Teams. 

 

Agenda in MS Teams 
In MS Teams zie je in de linker kolom ‘agenda’. Open deze en je agenda opent. 

Je kunt rechtsboven 2 keuzes maken:    

 

‘Nieuwe vergadering’ 
Klik op nieuwe vergadering.  

 

Vul de gegevens in (titel, datum en tijd).  

https://portal.office.com/


Vul bij de vereiste deelnemers de namen van deelnemers in voor medewerkers binnen Carinova. 

Voer de volledige e-mail adressen in van externe deelnemers.  

De externe deelnemers krijgen in de mail hetzelfde agendaverzoek binnen met de deelname link. 

 

 

Bij de start van de online vergadering krijgt de initiator van de vergadering (het geval van externe 

deelname) de volgende melding: 

 

Klik op toelaten om de externe deelnemers toe te laten tot de vergadering. Alle Carinova- 

deelnemers krijgen zoals gewoon direct toegang tot de online vergadering. 

 

‘Nu vergaderen’ 
(Let op: ‘nu vergaderen’ kan niet in de ‘Teams’ app op de iPad. Gebruik dan ‘oproepen’ functie. 

Externe personen toevoegen kan op de iPad helaas niet) 

In het geval dat je direct een vergadering wil starten met een externe deelnemer werkt het als volgt. 

Ga in de ‘Agenda’ functie in MS Teams en klik rechtsboven op ‘nu vergaderen’. 

 

Klik op ‘deelnemen’ op je scherm, je start de vergadering nu. Je krijgt de optie om personen toe te 

voegen. Voor collega’s binnen Carinova typ je de naam in en klik op die persoon om hen deel te laten 

nemen. 

Wil je een externe persoon toevoegen klik dan op ‘deelname gegevens kopiëren’ 

 

 

Open je e-mail en stuur de link door deze te plakken (ctrl v) in de mail en te sturen naar het gewenste 

mailadres. De externe deelnemer krijgt nu een vergaderverzoek in de mail met de link:  

 

 



 

Klikt de persoon op ‘deelnemen’ dan krijg jij een melding in je scherm en kun je de persoon 

accepteren voor deelname. 

 

In je scherm zie je nu 

 

 

 

 

 

Nog vragen? 

Stel je vraag in Office365, ICT die mij helpt of mail naar SAM_digitale werkplek  


