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Webinar optimaal thuiswerken met SharePoint via Teams - dagdeel  

Microsoft SharePoint is een toepassing die nauw verbonden is met verschillende Microsoft Office 

applicaties. SharePoint stelt u in staat om efficiënt samen te werken, documenten en web content te 

beheren. Met SharePoint kunnen uitgebreide web- of intranettoepassingen worden gebouwd. 

Microsoft Teams in onlosmakelijk verbonden met SharePoint. Organisaties gebruiken SharePoint 

voor het maken van (intranet) websites. Je kunt deze gebruiken als een veilige locatie voor het 

opslaan, ordenen, delen en openen van informatie vanaf elk apparaat. Alles wat jij nodig hebt, is een 

webbrowser, zoals Microsoft Edge, Internet Explorer, Chrome of Firefox. Gebruik Teams en 

SharePoint ook op jouw mobiel of tablet. 

Speciaal voor cursisten die SharePoint (binnen Teams) effectiever willen inzetten voor dagelijks 

gebruik, heeft Westhaghe Training & Advies het praktijkgerichte Hands-on Webinar optimaal 

thuiswerken met SharePoint via Teams ontwikkeld. In dit Webinar leer je werken met Microsoft 

SharePoint binnen Teams. Elke deelnemer krijgt zijn eigen team met SharePointsite om in te 

oefenen. Het Webinar zal verzorgd worden door tijdens de training gebruik te maken van de 

applicatie Microsoft Teams. Middels ‘scherm delen’ laat de trainer zien wat de mogelijkheden zijn 

SharePoint binnen Teams. De deelnemers kijken mee met de trainer en doen oefeningen in hun 

eigen SharePoint. De training zal bestaan uit korte demonstraties van de trainer gevolgd door 

momenten waarop de cursisten zelfstandig werken (al dan niet mét elkaar), vragen kunnen stellen 

waarna de trainer hier antwoord op zal geven. Daarnaast is een medewerker van Westhaghe 

Training & Advies aanwezig om tijdens de presentatie van de trainer ook antwoord te geven op de 

vragen via de chat binnen Teams.  

Doelgroep 

Deze Microsoft SharePoint training is geschikt voor medewerkers die nog niet werken of effectiever 

willen werken met Teams en SharePoint.  

Voorkennis 

Om deel te nemen aan deze training is geen specifieke voorkennis benodigd, al helpt het uiteraard 

wel als u handig bent met het gebruik van internet, computer, tablet, smartphone en de Office-

applicaties.  

Doelstelling 

Na deze sessie kun je zelf aan de slag met SharePoint binnen Teams. We leren hoe er vanuit Teams 

verbinding gemaakt kan worden met verschillende SharePoint sites binnen jouw organisatie. Elk 

Team in Teams krijgt bij de oprichting daarvan ook een SharePoint Moderne Teamsite. Deze site 

kunnen we binnen halen in teams en alle functionaliteiten benutten.  

Inhoud  

De volgende onderwerpen komen aan bod: 

• Meerdere SharePoint bibliotheken aansluiten op Teams 

• Pagina’s uit SharePoint tonen en gebruiken binnen Teams 

• Weergaven op bibliotheken en gebruik van metadata om documenten snel terug te vinden 

• Groepering van documenten en automatische toekennen metadata 

• Rechten en machtigingen binnen SharePoint 

• Het maken van een kanaal binnen Teams dat alleen toegankelijk is van een selectie van teamleden 
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