
 

 

 

Beste cursist,  

Bij je inschrijving heb je accountgegevens ontvangen waarmee je toegang hebt gekregen tot Office 365 
(Word, Excel, PowerPoint, Teams, …). Deze accountgegevens bestaan uit je voornaam en familienaam, aan 
elkaar geschreven (zonder spatie). Daarbij hoort ook een uniek paswoord.  

Hoe krijg je toegang tot Office 365 en Teams via de app op je pc of ander digitaal device? 
 
 

 

 
 

Op een pc open je webbrowser en surf naar https://www.microsoft.com/nl-
be/microsoft-teams/download-app. Op deze pagina vind je een paarse 
knop ‘Downloaden voor desktop’.  

Wanneer je deze knop aanklikt, word je doorgestuurd naar een nieuwe 
pagina. Klik hier op de paarse knop ‘Download Teams’ om het 
installatiebestand voor Microsoft Teams te downloaden.  

Zodra het installatiebestand gedownload is, ga je naar de Downloads-map 
en dubbelklik je op dit installatiebestand (Teams_windows_v64.exe). De 
installatie van de desktop app wordt hierdoor opgestart.  

Als je wilt werken met een android- of iOS-device verwijzen we je door 
naar de instructievideo’s die je kunt vinden op onze website. 

Wanneer de installatie voltooid is, verschijnt er een dialoogvenster om aan te melden. Dit 
venster blijft verschijnen wanneer je de computer opstart, tot wanneer je aanmeldt met een 
cursistenaccount. Meld je aan met het e-mailadres xxxx@cursisten.cvofocus.be. Vervang in 
dit adres de xxxx door je voornaam en familienaam (zonder . ). Je bent nu aangemeld in de 
Teams voor cursisten.  

Klik nu in de linkerkolom op de knop Teams. Je zal hier een overzicht zien staan van 
alle Teams waarvan je lid bent. Concreet zijn dit alle vakken en modules waarvoor je 
inschreven bent. Elke module heeft een eigen team, dat voorgesteld wordt door een 
tegel waarop de cursuscode en de naam van de cursus staat.  

 

 
 

Klik op de tegel van het team waaraan je wil deelnemen. 
Bovenaan dit scherm zie je de verschillende opties die er 
voor dit team beschikbaar zijn. Hier kan je chatten met je 
leerkracht en medecursisten, bestanden raadplegen en 
online lesvolgen.  

Wanneer je leerkracht de onlineles opgestart heeft, zal je in de Teams-app 
een knop ‘Deelnemen’ zien verschijnen waarmee je kan deelnemen aan de 
les. Het volstaat om te klikken op deze knop om aan te sluiten.  

Als je vragen hebt bij deze vernieuwde werkwijze, is het de bedoeling dat je deze vragen aan je leerkracht 
stelt. Hij of zij zal dit bespreken met het ICT-team, en het antwoord met de oplossing aan jou bezorgen.  

Veel succes! 

 

Toegang tot Teams voor cursisten 
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