Hybride lesgeven met Microsoft Teams
Thuis en/of in 2+ lokalen
Soms word je als docent ingeroosterd op een college waarbij de studenten verdeeld zijn over twee
of meerdere lokalen. Of misschien heb je studenten die vanuit huis een college willen of moeten
volgen. Zowel in Blackboard als in Teams kun je lessen verzorgen die vanuit meerdere ruimtes te
volgen zijn. Op ons intranet vind je de instructies hiervoor.

Wat heb je hiervoor nodig
- Teams app op je laptop;
- Een Prowise bord in elke ruimte met studenten;
- Een laptop;
- Een externe microfoon;
- HDMI kabel om je laptop te verbinden aan de Prowise;
- Enige ervaring met lesgeven in Teams.

Hoe ga je te werk
Vooraf
(1) Maak een teammeeting aan en nodig hiervoor de studenten uit. Deel eventueel de link van de
meeting in Blackboard.

In de ruimte waar je zelf fysiek aanwezig bent
(1) Sluit je laptop aan op de Prowise via de HDMI kabel (kies HDMI op schakelaar naast Prowise
bord);
(2) Plug de externe microfoon in je laptop;
(3) Start Teams op en open de vergadering via de agenda;
(4) Schakel je camera en geluid in.

In de ruimte(s) waar je niet fysiek aanwezig bent tijdens de les
(1) Start de Prowise (kies PC op schakelaar naast Prowise bord) en laat een student inloggen met
zijn/haar NHL Stenden-account en wachtwoord;
(2) Open de browser (bij voorkeur Microsoft Edge, niet Internet Explorer) en ga naar
https://teams.microsoft.com;
(3) Je komt vervolgens op een scherm waar je kunt aangeven of je via de team Apps wil werken of
via de webbrowser, zie afbeelding;

-

(4) Selecteer ”De web-app” gebruiken;
(5) Ga naar de Agenda en neem deel aan de meeting;
(6) Geen camera en geen microfoon aanzetten (sommige Prowise borden zijn voorzien van
microfoon, je kunt ervoor kiezen om deze eerst te muten, en er later tijdens de meeting wel gebruik
van te maken voor meer interactie tussen de verschillende lokalen).

Handig om te weten
Niet elk Prowise bord heeft een microfoon. Is dit wel het geval? En wil je dat er geen interactie is van
de studenten in de ruimte waar je niet fysiek bent? Schakel deze dan uit.

Overige tips
Spreek een aantal zaken met de studenten af:
- Studenten die in de ruimte de meeting via een eigen laptop willen volgen moeten de microfoon
dempen.
- Studenten die een vraag hebben kunnen aangeven dat ze iets willen inbrengen middels het
‘handje’. Dit kan via de eigen laptop of via het Prowise bord. In het laatste geval zal de student naar
het bord moeten lopen om op het handje te klikken.

