
Checklist inloggen MS Teams 
 
Al het universitaire onderwijs wordt gegeven in de UU Teams omgeving. Hiervoor 
heb je nodig:  
• Solis-ID, een MS Teams licentie van de UU en een UMC Utrecht mailadres 
• Stel ruim voor het onderwijs 2FA (Twee Factor Authenticatie) in voor de UU 

Teams omgeving: https://www.uu.nl/2fa  
• Breng naar het onderwijs de telefoon mee waar 2FA op geïnstalleerd staat 
 
o UU MS Teams licentie? 

Voor het geven onderwijs in de UU omgeving moet vooraf een UU MS Teams licentie toegekend 
worden. Hiervoor is èn een Solis-ID èn een UMCU mailadres nodig. De licentie kan aangevraagd worden 
via de beleidsmedewerker van de opleiding.  
 

o Wisselen tussen de twee omgevingen? (Teams UMC Utrecht en Teams UU) 
Als je les gaat geven voor de UU moet je volledig afmelden uit de UMC omgeving om in te kunnen 
loggen in de UU omgeving. (Kies niet voor de ‘Universiteit Utrecht (gast)’ omgeving).  
Klik rechtsboven op je profielfoto/initialen en kies voor ‘Afmelden’.  
NB. Op de Teams pagina Onderwijs staat een video hoe je wisselt tussen beide omgevingen. 
 

o Volledig Solis-ID ingevoerd op de UU Teams omgeving?  
Bij het inloggen op de UU Teams omgeving moet je het volledige Solis ID invullen: Het ziet er dan als 
volgt uit: [solisid]@soliscom.uu.nl 

 
o Wat voor device gebruik je?  

We raden af om les te geven via de Teams app in de Follow-Me omgeving.  
• Privé device: voor het geven van onderwijs is het advies de MS Teams applicatie lokaal te installeren (op 

de laptop of PC zelf). 
• Computer in de zaal: Als je toch het werkstation wilt gebruiken, gebruik dan de browserversie van MS 

Teams https://teams.microsoft.com. De browserversie is echter beperkter in functionaliteit  
• Werklaptop: gebruik de browserversie van MS Teams https://teams.microsoft.com. De browserversie is 

echter beperkter in functionaliteit 
 
o Laatste versie van MS Teams? 
• Privé device: controleer regelmatig of je over de laatste versie van MS Teams 

beschikt. Klik hiervoor rechtsboven op de drie puntjes.   
• Werklaptop: op een werklaptop is het niet mogelijk zelf updates uit te voeren, dit 

wordt centraal geregeld door de DIT. 
 
o Delen van een presentatie? 

Bij het gebruik van een Apple Macbook is het noodzakelijk om de 
privacy settings vooraf goed te keuren zodat het scherm of de 
presentatie gedeeld kan worden  
Bekijk de instructie (bij Inhoud delen voor een Mac)  

 
 
 

o Hoe weet je dat je bent toegevoegd aan het team waar je 
onderwijs aan gaat geven? 

• Zodra je bent toegevoegd aan een team, ontvang je een mail. 
• Zie je het team niet? Kijk of je in de juiste Teams omgeving zit (UMC Utrecht versus Universiteit 

Utrecht). Je ziet dit rechts bovenin vermeld staan.  
 
o Behoefte aan een check of korte proefsessie? Neem contact op met de ICT Servicedesk via 

OWCICTServicedesk@umcutrecht.nl of bel 088-7553418 
 

Handleiding MS Teams DIT UMCU: MS Teams Hulppagina's (intranet) 
Handleiding MS Teams Universiteit Utrecht: MS Teams Onderwijs UU (uu.nl) 

Hulp bij Teams nodig bij het 
opstarten of tijdens de les?  

Bel het spoednr 06–501 776 40  

Of scan de code voor het telnr! 
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