
 
 
Je Team meeting opnemen 
 

Waar vind je de opname terug? 
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Heb je een Team meeting opgenomen, dan kun je die terugvinden in SharePoint Online (via Teams) of in 

je OneDrive. Waar de opname komt te staan, is afhankelijk van een aantal factoren.  

 

De meeting is opgestart vanuit een bestaand Team kanaal 
 De opname wordt opgeslagen in SharePoint Online op de locatie <Naam van het team>/ 

documentbibliotheek/<Map van het kanaal>/Recordings. Bijvoorbeeld Sandbox/Shared 

Documents/Teams/Recordings. 

 De link naar de opname wordt weergegeven in de chatgeschiedenis van het kanaal. 

 Machtigingen om een opname bijvoorbeeld te bewerken of alleen te beluisteren zijn dezelfde 

als voor andere bestanden van het kanaal.  

 

Andere Team-meetings 
 Opnames worden opgeslagen in de OneDrive van degene die de opname heeft gestart in een 

speciale Recordings map. 

 De persoon die de opname start, kan de opname bewerken. 

 De persoon die de opname start, kan de opname delen met externe gebruikers/gasten. 

 De persoon die meeting heeft ingepland, kan de opname bewerken. 

 De persoon die meeting heeft ingepland, kan de opname delen met externe gebruikers/gasten. 

 Externe gebruikers/gasten hebben standaard geen toegang tot de opname. Ze kunnen wel 

toegang aanvragen bij de persoon die de opname heeft gestart en/of de persoon die de meeting 

heeft ingepland. 

 Personen die zijn uitgenodigd voor de meeting kunnen de opname bekijken. 

 

Wie bij de opnames kan en er de rechten over hebben, is afhankelijk van hoe de meeting 

is gestart en met wie je hebt gesproken 
 

Soort meeting Wie start de opname Waar wordt de 
opname opgeslagen 

Toegang tot de 
opname 

1: 1 meeting met 
collega van de TU Delft 

Beller OneDrive van de beller De beller is eigenaar en 
heeft volledige rechten 
op de opname. 
 
De gebelde (indien van 
dezelfde tenant1) kan 
de opname bekijken, 
maar niet delen. 
 

                                                           
1 De omgeving van een organisatie met daarin alle Microsoft online services (bijvoorbeeld Teams en OneDrive) die 
zij gebruikt. 
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De gebelde (indien van 
andere tenant) heeft 
geen toegang. De 
beller kan de opname 
delen met de gebelde. 

1: 1 meeting met 
collega van de TU Delft 

Gebelde OneDrive van de 
gebelde  

De gebelde is eigenaar 
en heeft volledige 
rechten op de opname. 
 
De beller (indien van 
dezelfde tenant) kan de 
opname bekijken, maar 
niet delen. 
 
De beller (indien van 
andere tenant) heeft 
geen toegang tot de 
opname. De gebelde 
kan de opname delen 
met de beller. 

1: 1 meeting met 
persoon buiten de TU 
Delft 

Beller OneDrive van de beller De beller is eigenaar en 
heeft volledige rechten 
op de opname. 
 
De gebelde heeft geen 
toegang tot de 
opname. De beller kan 
de opname delen met 
de gebelde. 

1: 1 meeting met 
persoon buiten de TU 
Delft 

Gebelde OneDrive van de 
gebelde 

De gebelde is eigenaar 
en heeft volledige 
rechten op de opname. 
 
De beller heeft geen 
toegang tot de 
opname. De gebelde 
kan de opname delen 
met de beller. 

Groepsvideogesprek Een deelnemer van het  
groepsvideogesprek 

OneDrive van de 
deelnemer die de 
opname start 

De deelnemer die de 
opname heeft gestart, 
heeft volledige rechten 
op de opname. 
 
De andere deelnemers 
(indien van dezelfde 
tenant) kunnen de 
opname bekijken. 
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De andere deelnemers 
(indien van andere 
tenant) hebben geen 
toegang tot de 
opname. De deelnemer 
die de opname heeft 
gestart, kan de opname 
delen met de 
deelnemers van de 
andere tenant. 

Ad hoc/geplande 
meeting met collega’s 
van de TU Delft 

Organisator OneDrive van de 
organisator 

De organisator is 
eigenaar en heeft 
volledige rechten op de 
opname. 
 
Alle andere 
deelnemers van de 
meeting kunnen de 
opname bekijken. 

Ad hoc/geplande 
meeting met collega’s 
van de TU Delft 

Een andere deelnemer 
van de meeting  

OneDrive van de 
deelnemer die de 
opname start 

De deelnemer die de 
opname heeft gestart, 
heeft volledige rechten 
op de opname. 
 
De organisator kan de 
opname bewerken en 
delen. 
 
Alle andere 
deelnemers kunnen de 
opname bekijken. 

Ad hoc/geplande 
meeting met personen 
buiten de TU Delft 

Organisator OneDrive van de 
organisator 

De organisator is 
eigenaar en heeft 
volledige rechten op de 
opname. 
 
Alle andere 
deelnemers (indien van 
dezelfde tenant als de 
organisator) kunnen de 
opname bekijken. 
 
Alle andere 
deelnemers (indien van 
andere tenant dan de 
organisator) hebben 
geen toegang tot de 
opname. Organisator 
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kan de opname met 
hen delen. 

Ad hoc/geplande 
meeting met personen 
buiten de TU Delft 

Een andere deelnemer 
van de meeting 

OneDrive van degene 
die de opname start 

De deelnemer die de 
opname heeft gestart, 
heeft volledige rechten 
op de opname.  
 
De organisator kan de 
opname bewerken en 
delen. 
 
Alle andere 
deelnemers (indien van 
dezelfde tenant als de 
organisator) kunnen de 
opname bekijken. 
 
Alle andere 
deelnemers (indien van 
anderen tenant dan de 
organisator) hebben 
geen toegang tot de 
opname. De 
organisator kan de 
opname met hen 
delen. 

Kanaal-meetings Lid van het kanaal SharePoint Online-
locatie van het kanaal 

De deelnemer die de 
opname heeft gestart, 
kan de opname 
bewerken. 
 
De machtigingen van 
de andere deelnemers 
zijn gebaseerd op de 
machtigingen van het 
kanaal. 
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