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Hoe is deze handleiding te gebruiken?

Inhoud van deze handleiding

Deze handleiding behandelt de basisvaardigheden die men moet beheersen om met Outlook 
te kunnen werken. Daarnaast wordt in het laatste hoofdstuk nog iets verteld over het archive-
ren, importeren en exporteren van gegevens.

Bestudering van de stof

In de verschillende hoofdstukken zult u stukken tekst vinden die in de kantlijn gemarkeerd 
zijn met een pijl, zoals weergeven in onderstaand voorbeeld:

 Klik op de 'Prullenbak'.

Het betreft hier handelingen die u op de computer kunt uitvoeren als toelichting op wat u aan 
het lezen bent. Als de stof klassikaal wordt behandeld, dan worden deze handelingen door de 
docent voorgedaan. Voor het oefenen van de behandelde stof, wordt verwezen naar de oefe-
ningen achter ieder hoofdstuk. Bij iedere oefening is kort aangegeven op welke onderwerpen 
uit de theorie deze betrekking heeft.

Achter de oefening vindt u dikwijls zogenaamde 'verdiepingsonderwerpen'. Deze onderwer-
pen zijn niet essentieel voor het kunnen volgen van de cursus, maar bevatten wel interessante 
extra mogelijkheden. Met name cursisten die al ervaring met Outlook hebben zullen in de 
praktijk eerder klaar zijn met de oefeningen dan andere cursisten. Zij worden geadviseerd 
deze 'verdiepingsonderwerpen' zelfstandig te bestuderen.

Menu-opties en toetscombinaties

Menu opties die u moet aanklikken en toetscombinaties die u moet indrukken staan in de 
tekst tussen enkele aanhalingstekens vermeld. Opties die u na elkaar moet aanklikken of in-
drukken worden gescheiden door een streepje. Voor de mensen die met de Engelse versie van 
het pakket werken staat de Engelse benaming tussen rechte haken achter de Nederlandse be-
naming. Toetsen die u tegelijkertijd moet indrukken worden gescheiden door een plus teken. 
Zier hiervoor onderstaande voorbeelden:

‘ctrl + v’ kopiëren door het tegelijk indrukken van de ‘Con-
trol toets’ en ‘v toets’.

‘Bewerken – kopiëren’ [Edit – Copy] Kopiëren door het na elkaar aanklikken van het 
menu ‘Bewerken’ en vervolgens de menu-optie 
‘Kopiëren’.

Linkshandigen

Indien in de tekst vermeld staat, dat u met de muis moet klikken of dubbelklikken, dan wordt 
daarmee standaard de linker muisknop bedoeld. Moet u de rechter muisknop indrukken dan 
wordt dit extra vermeld. Windows biedt echter de mogelijkheid voor linkshandige mensen 
om de functie van beide muisknoppen om te draaien. Mocht dit bij u het geval zijn dan werkt 
u standaard met de rechter muisknop en wanneer er in de tekst staat de 'rechter' muisknop te 
gebruiken, dan moet u juist de linker nemen.



Installatie

In deze handleiding is uitgegaan van een standaardinstallatie. Voor het bestuderen van deze 
handleiding is aansluiting op een netwerk noodzakelijk.
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1 Mail

De mail-functie van Outlook gebruikt u voor het ontvangen en ver-
zenden van e-mail. Voor veel mensen vormt heden ten dagen de lijst 
met ontvangen e-mail tevens hun lijst met nog af te handelen zaken. 
Een goede archivering van de e-mail is daarmee voor hen van groot 
belang.

1.1 Schermindeling

Na het opstarten van Outlook verschijnt in eerste instantie onder-
staand venster.

Aan de linkerzijde van het scherm ziet u de ‘Mappenlijst’ [Navigation 
Pane] en aan de rechterzijde de ‘Voorbeeldweergave’ [Reading Pane]. 
Beide vensters kunt u met de opties onder de tap ‘Beeld’ [View] in de 
groep ‘Layout’ op het scherm halen of daarvan verwijderen.

 Kies de optie ‘Beeld – Indeling - Navigatievenster - Uit’ [View –
Layout - Navigation Pane - Off].

 Druk op Alt+F1 om het venster te herstellen.

In het Navigatievenster vindt u een aantal mappen voor uw e-mail, 
zoals o.a.
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Map Inhoud
Concepten 
[Drafts]

E-mail die nog niet af is

Verzonden items 
[Sent Items]

Verzonden e-mails

Postvak IN 
[Inbox]

Ontvangen e-mails

Postvak UIT 
[Outbox]

E-mails die klaar staan voor verzending

Verwijderde items 
[Deleted items]

Door u verwijderde e-mails

Ongewenste e-mail 
[Junk e-mail]

E-mails die door uw spam-filter uit uw bin-
nenkomende e-mails gefilterd zijn.

Geïnfecteerd 
[Infected]

E-mails die door uw virus scanner uit uw bin-
nenkomende e-mails gefilterd zijn.

Zoekmappen 
[Search]

Een verzameling van fictieve mappen met 
verzamelingen van e-mails met specifieke 
kenmerken, zoals ‘nog niet gelezen e-mails’ of 
‘nog te beantwoorden e-mails’.

Archiefmappen
[Archive]

Een verzameling van mappen zoals boven-
staand maar nu met de e-mails uit het verleden 
die in het archief zijn opgeslagen

Om de lijst met mappen overzichtelijk te houden ziet u boven de 
‘Mappenlijst’ een lijstje met de meest gebruikte mappen, ‘Favorieten’
[Favorites] genaamd. U kunt hier zelf mappen aan toevoegen of ver-
wijderen.

 Klik met de rechter muisknop in de lijst met ‘E-mailmappen’ [Alle 
Mail Folders] op de map ‘Postvak IN’

In het snelmenu ziet u de optie ‘In Favorieten weergeven’ [Add to 
Favorite Folders] als deze map nog niet onder de ‘Favorieten’ is 
opgenomen en u ziet daar de optie ‘Verwijder uit Favorieten’ [Re-
move from favorite folders] indien de map wel al onder de ‘Favo-
rieten’ staat. U kunt ook de map naar het vak voor de ‘Favorieten’ 
slepen.

 Kies de optie om de map in de lijst van ‘Favorieten’ [Favorits] op 
te nemen en weer te verwijderen.

 Wijzig de volgorde van de mappen in de lijst met ‘Favorieten’ 
door deze te verslepen.

Onder de ‘Mappenlijst’ ziet u een aantal pictogrammen waarmee u 
snel uw ‘Agenda’ [Calendar], ‘Contactpersonen’ [Contacts], ‘Taken’ 
[Tasks] of ‘Notities’ [Notes] kunt selecteren.

 Probeer de knoppen uit en keer daarna weer terug naar het venster 
‘E-Mail’.

De positie van het ‘Leesvenster’ [Reading Pane] kan eveneens inge-
steld worden.

 Kies ‘Beeld – Indeling - Leesvenster - Rechts’ [View – Layout -
Reading Pane - Right].

 Herstel de instelling door nu ‘Beeld – Indeling - Leesvenster - Uit’ 
[View-  Layout - Reading Pane - Off] te kiezen.
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U kunt alle e-mails die u moet beantwoorden, afspraken uit de agenda 
en taken uit de takenlijst op een punt bij elkaar laten weergeven.

 Kies ‘Beeld – Indeling – Takenbalk - Normaal’ [Vies – Layout –
To-Do Bar - Normal].

U ziet dat u in dit menu ook kunt kiezen  om ‘Afspraken’ [Ap-
pointments’ en ‘Taakoverzicht’ [Taks List] wel of niet in de over-
zicht te laten weergeven.

1.2 Extra mappen maken

1.2.1 Extra map aanmaken

U kunt extra mappen maken.

 Klik met de rechter muisknop op ‘Postvak IN’ [Inbox]

 Kies de menu-optie ‘Nieuwe map’ [New Folder].

 Type als naam voor de map “Cursus”

 Klik op ‘OK”.

U kunt nu e-mails in deze map bewaren door deze hier met de 
muis naar toe te slepen. 

Op dezelfde wijze dat u een map aanmaakt kunt u de map ook 
weer verwijderen.

 Klik met de rechter muisknop op de zojuist aangemaakte map.

 Kies de menu-optie ‘Map verwijderen’ [Delete folder].

 Klik ‘OK’ maar klik vervolgens op ‘Nee’ [No] als Outlook daarom 
vraagt.

Wij kunnen deze map later in deze cursus nog gebruiken.

1.2.2 E-mails verplaatsen naar map

U kunt een e-mail naar een map verplaatsen met ‘Knippen’ en ‘Plak-
ken’ of door deze hier heen te slepen. U kan hier ook zelf een optie 
voor aanmaken in het ‘Lint’.

 Kies ‘Starten – Snelle stappen’[Home – Quick stept].

U ziet een lijst met mappen waarnaar u een geselecteerd item kan la-
ten verplaatsen of andere manipulaties mee kunnen worden uitge-
voerd. U kunt zelf ‘Snelle stappen’ [Quick steps] aan de lijst toevoe-
gen.

 Kies de optie ‘Snelle stappen beheren’ [Manage Quick steps].
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In het dialoogkader ziet u de ‘Snelle stappen’ die al beschikbaar zijn.

 Klik op de knop ‘Nieuw’[New].

U ziet een lijstje waarmee u zelf ‘Snelle stappen’ kan definiëren.

 Kies naar map verplaatsen en kies vervolgens voor verplaatsen 
naar de map “Cursus”.

Als u een item alleen wilt verplaatsen of kopiëren naar een map en 
geen andere manipulaties wilt uithalen met het item, dan had u ook di-
rect van de optie in het groepsvak ‘Verplaatsen’ [Move] gebruik kun-
nen maken.

1.3 Een e-mail zoeken

1.3.1 Ongelezen e-mails

Ongelezen e-mails worden vet weergegeven. Nadat u deze geopend en 
gesloten hebt, verdwijnt de vet weergave. Zo weet u wat u al gelezen 
heeft.

Soms wilt u echter een e-mail als gelezen weer laten geven ook al 
heeft u dat nog niet gedaan, bijvoorbeeld omdat u zowel wat er in 
staat. Soms wilt u de e-mail juist als ongelezen weergeven, omdat u 
deze nog eens aandachtig wilt doornemen.

 Selecteer een gelezen e-mail.

 Klik op de optie ‘Start – Labels – Ongelezen/gelezen’[Home –
Tags – Unread/read].

U ziet dat de e-mal nu wel weer vet wordt weergegeven.

 Dubbelklik het item om het te openen en sluit het daarna gelijk 
weer.

U ziet dat de e-mail niet meer vet wordt weergeven.

1.3.2 Alfabetisch ordenen van e-mails

Indien u grote hoeveelheden mail heeft, kan het lastig zijn om een be-
paalde e-mail te vinden. 

Het is in de eerste plaats van belang om de juiste informatie op het
scherm te hebben. Standaard ziet u de kolommen: ‘Van’ [From], ‘On-
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derwerp’ [Subject] en ‘Ontvangen’ [Received] (het venster moet wel 
voldoende breed zijn om de kolommen te kunnen tonen). U kunt uw 
E-mails op de waarden in een kolom op- of aflopend sorteren, door op 
de kolomnaam boven de betreffende kolom te klikken

 Klik op de map ‘Postvak IN’ [Inbox].

 Klik op de kolomnaam ‘Van’ [From]. (Indien de kolomnamen niet 
zichtbaar zijn, moet u het venster eerst iets breder maken.)

De e-mails worden alfabetisch op afzender gesorteerd.

 Klik nogmaals op de kolomnaam om de e-mails alfabetisch aflo-
pend te sorteren.

 Klik op de kolomnaam ‘Ontvangen’ [Received] om uw e-mails 
weer op volgorde van ontvangst te ordenen.

U kunt ook kolommen toevoegen en verwijderen.

 Klik op de folder ‘Verzonden Items’ [Sent Items].

 Klik met de rechter muisknop op één van de kolomnamen.

 Kies ‘Weergave instellingen’ [View Settings]’.

 Kies ‘Kolommen’ [Columns].

Links ziet u een lijst met alle kolommen die beschikbaar zijn en rechts 
een lijst met kolommen die op dit moment worden weergegeven. Met 
de knoppen in het midden van het dialoogkader kunt u kolommen aan 
de rechter lijst toevoegen of verwijderen.

 Zorg dat u de kolommen ‘Aan’ [To], ‘Onderwerp’ [Subject] en 
‘Verzonden’[Send] op het scherm heeft.

1.3.3 De zoekfunctie

U kunt een specifieke e-mail opzoeken door in het zoekvak, boven 
aan het venster een aantal woorden te typen die in de tekst van de e-
mail zouden moeten voorkomen. Automatisch worden de e-mails die 
deze woorden bevatten geselecteerd. Wilt u naar een exacte tekst zoe-
ken dan moet u deze tussen dubbele aanhalingstekens plaatsen.
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 Type in het zoekvak langzaam de woorden: “met de meest vrien-
delijke groeten u toekomende doen”

Type zo langzaam dat Outlook de tijd krijgt de e-mails die deze 
woorden bevatten, te selecteren. U ziet de selectie steeds kleiner 
worden.

 Type nu tweemaal dubbele aanhalingstekens en type daartussen 
dezelfde woorden.

De selectie wordt nu veel sneller beperkt in omvang, omdat de 
exacte combinatie van woorden snel steeds onwaarschijnlijker 
wordt.

1.3.4 Zoekmappen

Onder in het navigatievenster vindt u zogenaamde ‘Zoekmappen’
[Search Folders]. Dit zijn mappen waarin u een selectie van e-mails 
vindt welke aan bepaalde zoekcriteria voldoen. Standaard vindt u 
zoekmappen voor “Ongelezen e-mails” [Unread mail] en e-mails die 
gemarkeerd zijn “Voor opvolgen” [For Follow Up]. U kunt zelf 
zoekmappen toevoegen.

 Klik met de rechter muisknop op de map ‘Zoekmappen’ [Search 
Folders].

 Kies de menu-optie ‘Nieuwe zoekmap’ [New Search folder]

 Klik de verschillende zoekmappen aan.

Afhankelijk van het soort zoekmap dat u kiest, vindt u onder in het 
dialoogkader extra opties om de zoekcriteria nader te definiëren.

 Klik op ‘Annuleren’ [Cancel].
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1.4 Email markeren voor afhandeling

1.4.1 markeringsstatus

U markeert een e-mail voor opvolging door in de kolom ‘Markerings-
status’ [Flag status] te klikken. Achter de e-mail verschijnt een vlag 
om u te waarschuwen dat de e-mail moet worden afgehandeld. Een 
tweede klik vervangt de vlag door een vink. Dit om aan te gaven dat 
de afhandeling heeft plaatsgevonden.

Gemarkeerde e-mails worden aan uw takenlijst toegevoegd. U kunt 
ook uitgaande e-mails voor opvolging markeren. Deze komen dan au-
tomatisch in de takenlijst van de ontvanger.

 Open een nieuw e-mail met ‘Start – Nieuw – Nieuwe E-mail’ 
[Home – New – New E-mmail]

 Klik in het ‘Lint’ [Ribbon] op de tab ‘Bericht’ [Message].

 Klik in de groep ‘Codes’ [Tags] op ‘Opvolgen’ [Follow up].

 Klik de optie ‘Aangepast’ [Custom].

 In het getoonde dialoogkader, kunt u kiezen voor zowel het opne-
men in de takenlijst van u zelf als van de geadresseerde.

 Sluit het dialoogkader.

 Sluit de e-mail.

1.4.2 Categorieën

U kunt ook e-mails naar meerdere categorieën markeren door er een 
gekleurde markering aan toe te voegen. U bepaalt zelf welke kleur wat 
betekent.

 Klik in het ‘Postvak IN’ [Inbox] op de rechter muisknop achter een 
e-mail in de kolom ‘Categorieën’.

Klik u met de linker muisknop dan wordt de standaard categorie 
ingesteld die u onder de optie ‘Snelklikken instellen’ [Set Quick 
click]  kan kiezen.

 Kies een kleur/categorie. 
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De eerste keer dat u een kleur gebruikt die nog niet benoemd is, 
vraagt Outlook u de categorie een naam te geven.

 Geef een naam op voor de categorie, als daarom wordt gevraagd.

 Klik nogmaals achter de zelfde e-mail om de toegekende
kleur/categorie weer te verwijderen.

1.5 Ongewenste e-mail

Helaas wordt iedereen tegenwoordig overspoeld door ongewenste e-
mail. U kunt Outlook ongewenste e-mail automatisch naar een aparte 
map laten verplaatsen.

1.5.1 Ongewenste e-mail automatisch detecteren

 Klik met de rechter muisknop op een e-mail.

 Kies in het snelmenu dat verschijnt de optie ‘Ongewenste e-mail –
OOpties voor ongewenste e-mail’ [Junk – Junk E-mail options].

U ziet een menu met een aantal opties om ongewenste e-mail te 
weren

De opties laten u kiezen uit ‘Alles tegenhouden dat u wantrouwt’ tot 
‘Alles toelaten dat u vertrouwt’. Zolang u niet zeker bent of e-mails 
terecht uitgefilterd worden, kan u de optie om ‘Mogelijk ongewenste 
e-mail definitief verwijderen’ beter nog niet aanzetten. Controleer re-
gelmatig de folder met verwijderde e-mail en voeg onterecht uitgefil-
terde e-mail toe aan de lijst van vertrouwde afzenders.
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Laat ‘Koppelingen en andere functionaliteit’ vooralsnog uitstaan. 
Voor dat u het weet hebt u er een aangeklikt en hebt u een virus bin-
nen gehaald.

 Kies het gewenste beschermingsniveau en klik op ‘OK’.

1.5.2 Ongewenste e-mail zelf detecteren

U kunt Outlook helpen ongewenste e-mail te herkennen en te verwij-
deren.

 Klik in uw ‘Postvak IN’. met de rechter muisknop op een onge-
wenst e-mail bericht.

 Kies in het snelmenu op de optie ‘Ongewenste e-mail.

U vindt in het submenu 4 opties

Optie Functies
Afzender blokkeren
[Block Sender]

De e-mails van deze afzender 
wordt bij binnenkomt direct 
verplaatst naar de map ‘Onge-
wenste e-mail’.

Afzender nooit blokkeren
[Never Block Sender]

Outlook kan e-mail van deze 
afzenders niet meer ten onrechte 
als ongewenste e-mail aanmer-
ken

Domein van de afzender nooit 
blokkeren
[Never Block Sender’s Do-
main]

Alle e-mails van hetzelfde ‘be-
drijf’ worden niet meer ten on-
rechte als ongewenste e-mail 
aangemerkt.

Deze groep of mailinglijst 
nooit blokkeren.
[Never Block this Group or 
Mailing list]

De e-mail als veilig beschouwen 
ook al is deze aan een groot 
aantal geadresseerden tegelijk 
gezonden.

1.6 Nieuw e-mail maken

Het typen van een nieuwe e-mail, gaat het zelfde als het aanmaken 
van documenten in andere Windows-applicaties. U moet echter nu 
wel rekening houden met de applicaties die de ontvanger tot zijn be-
schikking heeft om e-mails te lezen

1.6.1 E-mail formaten

U kunt uw e-mails in drie verschillende formaten aanmaken.

 Kies ‘Bestand – Opties – E-mail’ [Tools – Options - Mail].
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Boven in het dialoogkader ziet u een keuzelijst met 3 opties:

Formaat Opties
HTML U verstuurt alleen tekst en voor opmaak 

wordt gebruik gemaakt van de opmaak mo-
gelijkheden van de browser van de ontvan-
ger.

RTF- indeling
[Rich Text]

Tekst met uitgebreide opmaak, zoals ook 
plaatjes. Dit is echter wel de langzaamste 
manier van verzenden en de ontvangen moet 
over een programma als Word beschikken.

Tekst zonder opmaak
[Plain Text]

Tekst zonder opmaak, het snelst om te ver-
zenden. De knoppenbalk voor de opmaak is 
niet beschikbaar (wordt grijs weergegeven) 

 Kies voor ‘RTF- indeling’ [Rich text] en klik ‘OK’.

1.6.2 Geadresseerden selecteren

 Klik de knop ‘Start – Nieuwe e-mail‘ [Home – New E-mail].

 Op het scherm verschijnt een lege e-mail.

Boven aan het venster vindt u een aantal regels voor het adresseren. 

 Klik op een van de knoppen ‘Aan’ [To] of [CC] om e-mail adres-
sen uit een lijst te kunnen selecteren.
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In de rechter bovenhoek kunt u een adreslijst selecteren indien u over 
meerdere lijsten beschikt. Daaronder vindt u regels waarop u adressen 
kunt invullen.

Regel Geadresseerden
‘Aan’
[To]

Hier neemt u de e-mail adressen van de personen op waar-
aan u uw e-mail wil verzenden. Iedere geadresseerde kan 
de adressen van de andere geadresseerden zien.

CC Hier neemt u de e-mail adressen op van degenen waaraan 
u een afschrift wil doen toekomen. Iedere geadresseerde 
kan ook de adressen zien van degene die een afschrift 
hebben ontvangen

BCC Hier neemt u de e-mail adressen op van de geadresseerden 
die anderen niet hoeven te weten. Deze adressen zijn niet 
zichtbaar voor andere geadresseerden.

 Selecteer of type uw eigen adres en klik ‘OK’

In het ‘Lint’ [Ribbon] vindt u onder de tab ‘Tekst opmaken’ [Format 
Text] in de groep ‘Opmaak’ [Format] eveneens opties waarmee u kunt 
kiezen tussen ‘HTML’, ‘Tekst zonder opmaak’ [Text], of “Tekst met 
opmaak’ [Richt Text format].

 Klik in het lege deel van het venster om de tekst van uw e-mail te
typen.

Indien u voor ‘HTML’ of ‘Tekst met opmaak’ [Rich Text format] 
gekozen hebt, dan kunt u voor de opmaak gebruik maken van de 
knoppen in het ‘Lint’ [Ribbon]

1.6.3 Bijlage toevoegen

U kunt aan een e-mail een document toevoegen om mee te versturen. 

 Kies de optie ‘Bericht – Opnemen – Bestand’ [Message – Include -
Attach File.

U krijgt een dialoogkader op het scherm, waarmee u documenten 
op schijf kunt selecteren.

Het is verstandig om het document eerst te “zippen” omdat het ver-
zenden anders erg lang kan gaan duren of mail-boxen raken vol. Bo-
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vendien accepteren beveiligde netwerken geen ongezipte Excel- of 
Access-bestanden waar macro’s inzitten.

Indien u een e-mail met een of meerdere aanhangsels ontvangt, dan 
ziet u dit, doordat in de inbox een paperclipje voor het document ge-
toond wordt. Door in de geopende e-mail met de rechter muisknop op 
het aanhangsel te klikken, krijgt u een snelmenu waarin u kunt kiezen 
uit opslaan, afdrukken of verwijderen van het aanhangsel.

Indien u een e-mail met meerdere aanhangsels ontvangt, dat heeft u 
hier ook de optie om alle bijlagen in één keer in een map te plaatsen.

1.7 Handtekeningen

Onder ieder e-mail zult u uzelf als afzender vermelden, met eventueel 
extra tekst als een groet, uw naam, uw functie en misschien uw tele-
foonnummer. Mogelijk wenst u dit zelfs uit te breiden tot bijvoorbeeld 
meerder pagina’s tekst, zoals uw algemene leveringsvoorwaarden. Dit 
alles kunt u automatiseren.

 Kies de menu-optie ‘Bestand – Opties – E-mail’ [File – Options -
Mail].

 Klik de knop ‘Handtekeningen’ [Signatures].

Er verschijnt een dialoogkader.

In het venster dat verschijnt, ziet u de handtekeningen die u eerder 
heeft gemaakt. U kunt bijvoorbeeld meerdere handtekeningen defini-
eren voor klanten, leveranciers, formele- of persoonlijke kontakten. 
Met de knoppen ‘Nieuw’ [New] en ‘Verwijderen’ [Delete] kunt u 
handtekeningen nieuw aanmaken of weer verwijderen

 Kies eerst het account waarvoor u een handtekening wilt aanma-
ken.

 Klik op de knop ‘Nieuw’ [New].

Er venster een venster waarin u een naam voor de handtekening 
opgeeft.

 Type als naam van de handtekening “Formeel” en klik ‘OK’.

Onder in het dialoogvenster vindt u een kader waarin u de tekst van de 
handtekening kunt typen.



E-Mail

CTS/Advies© 27-05-11 19/67

--------------------------------------------------------------------------------

 Type in het onderste vak “hoogachtend,”

 Sla 3 regels over en type dan uw naam

 Sla een regel over en type uw telefoonnummer

 Klik op ‘Opslaan’ [Save] en ‘Ok’

Merk op dat de zojuist gemaakte handtekening automatisch als 
handtekening voor alle ‘nieuwe e-mails’ [New messages] gekozen 
wordt.

 Probeer de handtekening uit door een nieuw e-mail aan te maken.

U kan in een nieuwe e-mail als nog van handtekening veranderen door 
hier met de rechter muisknop op te klikken. U krijgt dan een lijstje 
met alle beschikbare handtekeningen te zien.

1.8 Regels en waarschuwingen

U kunt regels instellen om bijvoorbeeld bepaalde e-mails direct na 
ontvangst op bepaalde plaatsen te laten opbergen, te laten doorsturen
of te laten verwijderen.

 Kies de optie ‘Start – Verplaatsen – Regels – Regels en Waar-
schuwingen beheren’ [Home – Move – Rules –Manage Rules and 
Alerts].

Het venster toont de regels die u eventueel al eerder gemaakt heeft. 
De regels worden op volgorde van boven naar beneden toegepast, 
mits uiteraard het vinkje in het selectievakje aan staat. Standaard staat 
er al een regel die de categorisering die de afzender heeft aangebracht, 
wist.
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Wij gaan een nieuwe regel toevoegen.

 Klik op de knop ‘Nieuwe regel’ [New Rule].

Er verschijnt een lijst met standaardregels die u kunt aanpassen en ge-
bruiken. Wij gaan een nieuwe regel maken voor binnenkomende be-
richten.

 Selecteer de optie ‘Regel toepassen op berichten die ik ontvang’
[Apply rule on message I recieve] en klik op de knop ‘Volgende’ 
[Next].

U krijgt een lijst met voorwaarden te zien waarin de e-mail moet vol-
doen. U kunt één of meerder voorwaarden aanklikken. In iedere 
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voorwaarde ziet u blauw onderstreept opties, die nader zullen moeten 
worden ingevuld

 Klik de optie ‘afkomstig van personen of openbare groep’ [From 
people or public group] aan.

De voorwaarde verschijnt in het onderste venster.

 Klik in het onderste venster op de blauw onderstreepte tekst ‘per-
sonen of openbare groep’ [People or public group].

 Selecteer een mede-cursist die naast u zit en klik op de knop ‘Van-
>’ [From->].

 Klik ‘OK’.

 Klik op de knop ‘Volgende’ [Next].

U krijgt een lijst met acties te zien, die met de e-mail kunnen worden 
uitgevoerd. U kunt één of meerder acties aanklikken. In iedere actie 
ziet u weer blauw onderstreept opties, die nader zullen moeten worden 
ingevuld.

 Klik de optie aan ‘verplaats het bericht naar naam map’ [move it 
to specified folder] en geef de map “cursus” hiervoor op.

Kiest u hier voor de optie ‘het definitief verwijderen’ [permanently 
delete it]. Dan kunnen er daarna uiteraard geen andere optie meer 
worden uitgevoerd.

 Klik ‘Volgende’ [Next].

In het derde venster dat verschijnt, kunt u eventueel nog een aantal 
uitzonderingen definiëren.

 Klik ‘Volgende’ [Next].

 Geef de regel de naam “e-mails van cursisten” en klik op ‘Voltooi-
en’ [Finish].
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De nieuwe regel verschijnt nu in de lijst met regels. Met de pijl-
tjesknoppen kunt u, de volgorde waarin de regels worden uitge-
voerd, wijzigen.

 Klik ‘OK’.

 Probeer de regel uit, door een mede-cursist een e-mail toe te stu-
ren.
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1.9 Email: Oefeningen

Oefening 1.: Inrichten van het Outlookvenster

 Richt het venster zo in, als u zelf het prettigst vindt om mee te 
werken. 

- Kies voor het wel of niet zien van het navigatievenster

- Kies voor het wel of niet zien van het leesvenster.

- Kies voor het wel of niet zien van de favoriete mappen.

- Selecteer in de inbox de kolommen die u handig lijken.

Vraag de docent om assistentie als u niet meer weet hoe u bepaalde 
onderdelen van het venster kan toevoegen of verwijderen.

Oefening 2.: E-mail maken 

 Klik op de knop ‘Start – Nieuwe e-mail’ [Home – New E-mail] 
voor het maken van een nieuwe E-mail

 Kies voor “RTF-indeling” [Rich Text format]. Deze optie vindt u 
onder de tab ‘Tekst opmaken’ [Format Text].

 Neem het E-mail adres van uw linker buurman op bij ‘Aan’ [To] 
en neem het e-mail adres van uw rechter buurman op bij ‘BCC’.

 Type bij ‘Onderwerp’ [Subject] “Dit is een testbericht van...” ge-
volgd door uw eigen naam.

 Type als tekst “Dit is een testbericht”.

 Maak met de knoppen onder de tab ‘Tekst opmaken’ [Format
Text] in de groep ‘Lettertype’ [Font] het woord “testbericht” vet en 
onderstreept.

Oefening 3.: Concept gebruiken

Wij gaan de e-mail nog niet verzenden, maar slaan deze tijdelijk op 
bij de concepten.

 Klik u op de knop ‘Opslaan’ [Save].

 Sluit uw e-mail.

 Klik op de map ‘Concepten’ [Drafts].

In deze map vindt u de e-mail die u zojuist aan het typen was.

 Dubbelklik uw e-mail om het weer te openen.

 Druk op ‘Verzenden’ [Send].

 Druk op F9 om de e-mails van uw mede-cursisten op te halen.

 Bekijk het resultaat.

Oefening 4.: Aanhangsel toevoegen

 Type in Word een lijstje met gerechten die u het liefst eet.

 Bewaar dit lijstje op schijf.
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 Maak een nieuw e-mail, gericht aan de medecursist die naast u zit,
met de vraag of hij of zij toevallig zeer vaardig is in het klaar ma-
ken van een van de gerechten uit uw lijst. Type de lijst echter niet.

 Klik op het pictogram van de ‘paperclip’ om uw lijst aan de e-mail 
toe te voegen.

 Klik op ‘Verzenden’ [Send].

 Bekijk de e-mail die u van uw buurman ontvangt.

 Klik met de linker muisknop op het aanhangsel, om dit te openen.

 Klik met de rechter muisknop op het aanhangsel om dit te bewa-
ren.

Oefening 5.: Handtekeningen

 Kies de menu-optie ‘Bestand – Opties – E-mail’ [File – Options -
Mail].

 Klik op de knop ‘Handtekeningen’ [Signatures].

 Klik op de knop ‘Nieuw’ [New].

 Type als naam van de handtekening “mvg”.

 Type als tekst voor de handtekening “met vriendelijke groeten”. 
Sla 3 regels over en type dan uw naam. Sla tot slot weer een regel 
over en type uw telefoonnummer.

 Maak nog een handtekening, maar nu een formele met “hoogach-
tend” en onder vermelding van uw titel.

 Zorg dat de formele handtekening onder alle ‘Nieuwe berichten’ 
[New messages] komt en de informele onder alle ‘Antwoorden en 
doorgestuurde berichten’ [Replies/forwards]. U vindt deze keuze 
mogelijkheden in de keuzelijstjes in de rechter bovenhoek van het 
dialoogkader.

 Probeer de formele handtekening uit door een nieuw e-mail aan te 
maken en deze naar een medecursist naast u te sturen.

 Klik in de nieuwe e-mail met de rechter muisknop op de ‘handte-
kening’ om een alternatieve handtekening te kunnen selecteren.

 Probeer de informele handtekening uit door een antwoord te ma-
ken op een e-mail die u toegezonden krijgt.

Oefening 6.: Regels maken

 Zorg dat u een map heeft met de naam “cursus”.

 Kies de menu-optie ‘Start – Verplaatsen - Regels - Regels en waar-
schuwingen beheren’ [Home – Move - Rules – Manage Rules &
Alerts].

 Klik op de knop ‘Nieuwe regel’ [New Rule].

 Selecteer de optie ‘Regel toepassen op berichten die ik ontvang’
[Apply rule on messages I receive].

 Klik op ‘Volgende’ [Next].

 Selecteer de optie ‘afkomstig van personen of openbare groep’
[from people or public group].
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 Klik op de blauw onderstreepte tekst ‘personen of openbare groep’
[people or group].

 Selecteer een medecursist die naast u zit.

 Klik op de knop ‘Volgende’ [Next].

 Klik de op aan ‘verplaats het bericht naar naam map’ [move it to 
specified folder] en geef de map “cursus” hiervoor op.

 Klik ‘Volgende’ [Next].

 Klik ‘Volgende’ [Next].

 Geef de regel de naam “e-mails van cursisten” en klik op ‘Voltooi-
en’ [Finish].

 Klik ‘OK’.

 Probeer de regel uit door een mede-cursist een e-mail toe te sturen.
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2 Agenda [Calendar]

Met Outlook kunt u uw eigen agenda, maar ook die van uw collega of 
uw baas bijhouden. Daarvoor moeten deze natuurlijk wel eerst toe-
stemming geven.

 Klik op het pictogram links onder in uw scherm om naar de 
‘Agenda’ [Calendar] te gaan.

2.1 Het Lint van de agenda

De agenda heeft een eigen standaard ‘Lint’ [Ribbon]. U vindt knop-
pen om in en uit te zoomen in het ‘Lint’ onder de tab ‘Start - Schik-
ken’ [Home – Arrange]. U kunt kiezen uit een overzicht per:

 ‘Dag’ [Day]
 ‘Werkweek’ [Work Week]
 ‘Week’ [Week]
 ‘Maand’ [Month]
 ‘Schema’ [Schedule View]

 Kies voor de week-weergave.

 Klik op een willekeurige dag in de week.

In de groep ‘Ga naar’ [Go to] vindt u knoppen om terug te gaan naar 
de dag van ‘Vandaag’ [Today] of de ‘Volgende 7 dagen’ [Next 7 
Days].

 Klik de knop ‘Vandaag’ [Today].
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2.2 Feestdagen invoeren

U kunt feestdagen automatisch in de agenda laten opnemen.

 Klik op de knop ‘Bestand - Ppties - Agenda’ [File – Options - Ca-
lendar].

 Klik op de knop ‘Feestdagen toevoegen' [Add Holidays].

 Kies de landen waarvan u de feestdagen in uw agenda wilt hebben 
en klik ‘OK’.

 Bekijk de agenda in de maandweergave.

 Bekijk het resultaat in de maand-weergave.

U ziet dat een afspraak die een hele dag duurt, boven aan de agen-
da wordt toegevoegd.

2.3 Afspraak invoeren

In de vakken die een dag symboliseren, kunt u direct afspraken inty-
pen. In de dag- en de weekweergave kunt u ook nog eerst de uren se-
lecteren waarop de afspraak plaatsvindt.

 Kies voor de dag-weergave.

 Selecteer in de agenda bij de dag van vandaag de tijd dat deze cur-
sus duurt.

 Type “Cursus Outlook” en druk op ‘Enter’

Omdat de cursus al begonnen is, krijgt u hoogstwaarschijnlijk onmid-
dellijk een melding. Onder in het dialoogkader kunt u aangeven wan-
neer u opnieuw wilt worden gewaarschuwd. Met de optie ‘Verwijde-
ren’ [Dismiss] schakelt u deze waarschuwing geheel uit. 
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 Kies voor ‘Uitstellen’ tot over ‘5 minuten’.

 Dubbelklik de afspraak in de agenda.

U ziet nu een venster verschijnen waarin u de gegevens van de af-
spraak kunt wijzigen of er een notitie aan kan toevoegen.

 Schakel de ‘Herinnering’ [Reminder]  uit. U vindt deze in het 
‘Lint’ [Ribbon] onder de tab ‘Afspraak’ [Appointment] in de groep 
‘Opties’ [Options].

 Klik ‘Opslaan en sluiten [Save & Close]’.

U kunt een afspraak in de agenda verplaatsen door deze met de muis
te verslepen. U kunt een afspraak wissen door deze te selecteren en op 
de ‘Delete-toets’ te drukken. U kunt de knop ‘Nieuwe afspraak’ [New
Appointment] gebruiken om een nieuwe afspraak in te voeren.

 Klik op de knop voor de maandweergave. 

 Klik op ‘Nieuwe Afspraak’ [New Appointment].



 Vul de gegevens in van een volgende cursus die u gaat volgen.

 Klik tot slot op ‘Bewaren en sluiten’ [Save and Close]
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2.4 Vergadering plannen

Voor Outlook is een vergadering een afspraak waarvoor u deelnemers 
uitnodigd. U kunt direct een ‘Vergadering’ invoeren of een afspraak 
achteraf omzetten in een ‘Vergadering’.

 Plaats een ‘Afspraak’ [Appointment] in de agenda

 Dubbelklik de afspraak.

 Klik in het’ Lint’ [Ribbon] op de tab ‘Afspraak’ [Appointment] en 
vervolgens in de groep ‘Deelnemers’ [Attendees] op ‘Deelnemers 
uitnodigen’ [Invite Attendees].

Boven in het venster, verschijnen balken om geadresseerden te se-
lecteren.

U kunt ook eerst in de agenda’s van de deelnemers kijken wanneer zij 
eventueel beschikbaar zijn voor deelname.

 Klik in de groep ‘Weergeven’ [Show] op de optie ‘Planning’ 
[Scheduling].

U ziet een dialoogkader verschijnen met kolommen. In de eerste ko-
lom typt u de namen van de deelnemers. Met de knop ‘Anderen toe-
voegen’ [Add others] kunt u personen in uw adresboek selecteren om 
toe te voegen.

 Klik op de knop ‘Anderen toevoegen’ [Add others].

 Klik op de optie ‘Uit adresboek toevoegen’ [Add from Address 
Book]
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U heeft drie opties. U kunt een persoon opnemen als

Optie Omschrijving
Vereist 
[Required]

De afspraak kan alleen doorgaan als de per-
soon daarbij aanwezig is.

Optioneel 
[Optional]

Afspraak gaat door ook als de persoon niet 
kan.

‘Resources’ Het gaat hier om een vergaderzaal of een 
‘Beamer’ die voor de afspraak vereist is.

 Selecteer uzelf als ‘Vereist’ [Required].

 Voeg een van de mede-cursisten toe als ‘Optioneel’ [Optional].

 Klik ‘Ok’

 Klik op de knop ‘AutoSelectie volgende>>’ [Autopick Next>>] 
om Outlook een moment in de tijd te laten zoeken waarop de ver-
gadering kan plaatsvinden.

 Klik op de knop ‘Verzenden’ [Send] om ter uitnodiging een e-mail
te verzenden.

De geadresseerde ontvangt een e-mail met in de kop een aantal stan-
daard opties. (zie afbeelding hiernaast). Afhankelijk van de optie die 
gekozen wordt, wordt e-mail opgesteld om te antwoorden. Het ant-
woord wordt automatisch in de vergaderafspraak genoteerd.

2.5 Terugkerende afspraken invoeren.

 Selecteer in de agenda de eerstkomende maandag van 10:00 tot 
12:00 door hier met de muis over te slepen.

 Type “Werkoverleg”.

 Dubbelklik de afspraak.

 Klik op de optie ‘Gebeurtenis – Opties - Terugkeerpatroon’ [Ap-
pointment – Options - Recurrence].
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 Kies voor ‘Wekelijks’ [Weekly] op ‘maandag’[Monday] en klik 
‘OK’.

 Sluit het venster.

2.6 Agenda’s delen

Om een vergadering te kunnen plannen moet u inzagen hebben in de 
agenda’s van de gewenste deelnemers. De koppelingen die u kunt 
maken zijn afhankelijk van de accounts die u heeft. Er zijn drie moge-
lijkheden.

* Elkaar inzage geven in de agenda, via het eigen netwerk. Daar-
voor moet u via het netwerk verbonden zijn met een centrale 
computer waarop het programma ‘Exchange server’ draait.

* Een kopie van uw agenda per e-mail aan iemand anders toesturen.

* Uw agenda publiceren via ‘office online’ op het internet. Dit is 
een centrale server op het internet die Microsoft voor het publice-
ren van agenda’s beschikbaar heeft gesteld. U bepaalt echter hier 
ook uiteraard zelf, wie inzage in uw agenda krijgt.

Voor het vervolg van dit hoofdstuk gaan wij er vanuit dat u op Ex-
change server bent aangesloten. In dit geval vindt u links onder in het 
venster voor de agenda’s, de opties ‘Agenda delen’ [Share Calendar]’ 
en ‘Gedeelde agenda openen [Open a Shared Calendar].

 Klik op ‘Agenda delen’ [Share Calendar]

 Selecteer de cursisten uit de cursus om uw agenda mee te delen en 
klik ‘OK’.

 Klik op ‘Open gedeelde agenda’ [Open Shared Calendar].

 Open de agenda’s van de mede-cursisten.

Indien u nog geen machtiging heeft om de agenda van een mede-
cursist te openen, dan zal outlook u vragen een verzoek hiertoe aan 
de betreffende cursist te verzenden.

De geopende agenda’s worden aan het navigatievenster toegevoegd. 
Hier kunt u ze door aanklikken bekijken.
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 Plan een vergadering op de eervolgende maandagmiddag om 
14:00.

 Dubbelklik de vergadering.

 Klik het tabblad ‘Planning’ [Scheduling].

 Klik op de knop ‘Anderen toevoegen’ [Add others].

 Kies ‘Toevoegen van Adresboek’ [Add from Address Book].

 Selecteer 2 medecursisten één als vereist [Required] en één als 
‘Optional’ [Optioneel]

De agenda’s van de geselecteerde cursisten, verschijnen schema-
tisch in het overzicht. Met de knop ‘Automatisch volgende selecte-
ren’ [Autopick Next] selecteert u het eerstvolgende moment waar-
op iedereen aan de vergadering kan deelnemen.
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2.7 Agenda: Oefeningen

In deze oefening moet u elkaar een e-mail toesturen. Nummer de cur-
sisten opvolgend. Als in de tekst staat dat u een bericht aan een mede-
cursist moet toesturen dan zend u dit aan de cursist met het eerstvol-
gende hogere nummer en de cursist met het hoogste nummer zend zijn 
bericht aan de cursist met het laagste nummer.

Oefening 7.: Schermweergave

 Klik op de knop voor de weergave van de agenda.

 Kies voor de weergave van een week.

 Klik op de knop ‘Start – Ga Naar - Vandaag’ [Home – Go To -
Today] om in de agenda naar de dag van vandaag te gaan.

 Kies onder de tab ‘Beeld’ [View] in de groep ‘Indeling’ [Layout]
voor weergave van de ‘Takenbalk’ [Task list] in de optie ‘Nor-
maal’ [Normal]

 Schakel de ‘Takenlijst’ [Task list] ook weer uit.

Oefening 8.: Feestdagen invoeren

 Ga naar ‘Bestand – Opties – Agenda- Feestdagen toevoegen' 
[Tools – Options - Calendar - Add Holidays].

 Kies “Nederland” in de lijst en klik ‘OK’.

 Voeg je eigen verjaardag toe.

 Bekijk de agenda in het maandoverzicht.

Oefening 9.: Afspraak noteren

 Selecteer in de agenda de dag van vandaag.

 Sleep met de muis over de tijdsperiode dat deze cursus duurt.

 Type “Cursus Outlook” en druk op ‘Enter’

Omdat de cursus al begonnen is, krijgt u onmiddellijk een melding.

 Klik op ‘Uitstellen’ [Snooze].

 Dubbelklik de afspraak.

 Vul de ‘Locatie’ [Location] en het ‘Onderwerp’ [Subject] in en 
corrigeer eventueel de tijden.

 Schakel bij ‘Gebeurtenis – opties’ [Appointment – options] de 
‘Herinnering’ [Reminder]  uit.

 Klik ‘Opslaan en Sluiten’ [Save & Close]

 Klik op de knop voor de ‘Maand’ [Month]. 

 Klik op ‘Nieuwe afspraak’ [New Appointment].

 Vul de gegevens in van een volgende cursus die u gaat volgen.

 Klik tot slot op ‘Opslaan en sluiten [Save & Close].

 Controleer of de afspraak ik de agenda is opgenomen.
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Oefening 10.: Vergadering plannen

 Klik op ‘Start – Ga naar – Volgende 7 dagen’ [Home – Go to –
Next 7 Days].

 Plaats in de komende week op vrijdag een vergadering die van 
10:00 tot 11:00 duurt in de agenda.

 Dubbelklik de afspraak.

 Selecteer de optie ‘Gebeurtenis – Weergeven - Planning’ [Ap-
pointment – Show - Scheduling].

 Klik op de knop ‘Anderen toevoegen’ [Add others].

 Klik op de optie ‘Uit adresboek toevoegen’ [Add from Address 
Book]

 Selecteer een mede-cursist als ‘Optioneel’ voor uw vergadering. 
Selecteer uzelf als ‘Vereist’ [Required]

 Klik ‘Ok’

 Klik op de knop ‘AutoSelectie volgende’ [Autopick Next] om Out-
look een moment in de tijd te laten zoeken waarop de vergadering 
kan plaatsvinden.

 Klik op de knop ‘Verzenden’ [Send] om een e-mail aan de geno-
digden te verzenden.

 Sluit het afspraakvenster.

Als een andere cursist op dit moment de zelfde oefening doet, kan 
het zijn dat u een uitnodiging voor een vergadering ontvangt. 

 Beantwoord de uitnodigingen voor de vergadering die u ontvangt.
Dubbelklik de vergadering om te zien hoe antwoorden hierin wor-
den verwerkt.

Oefening 11.: Terugkerende afspraken invoeren

 Voer het eerstvolgende afdelingsoverleg in waaraan u deelneemt.

 Dubbelklik de afspraak.

 Klik op de knop ‘Gebeurtenis – Opties - Terugkeerpatroon’ [Ap-
pointmnet Options - Recurrence].

 Kies voor een terugkeerpatroon dat overeenkomt met de werke-
lijkheid

 Klik ‘OK’.

 Sluit het venster.

Oefening 12.: Vergadering plannen

Voor het doen van deze oefening is een aansluiting op “Exchange 
Server” vereist.

 Klik in het ‘Navigatievenster’ [Navigation Pane] op ‘Mijn agenda 
delen’ [Share Calendar]

 Selecteer een mede-cursist uit de cursus om uw agenda mee te de-
len en klik ‘OK’.

 Klik op ‘Open gedeelde agenda’ [Open Shared Calendar].
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 Open de agenda van een mede-cursist.

 Plan een vergadering op de eervolgende maandagmiddag om 
14:00.

 Dubbelklik de vergadering.

 Klik het tabblad ‘Planning’ [Scheduling].

 Klik op de knop ‘Anderen toevoegen’ [Add others].

 Kies ‘Toevoegen van Adresboek’ [Add from Address Book].

 Selecteer uzelf als ‘Vereist’ [Required].

 Klik op de knop ‘AutoSelectie volgende’ [Autopick Next].

 Klik op ‘Verzenden’ [Send]  om uzelf voor de vergadering uit te 
nodigen.
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3 Contacten [Contacts]

Met Outlook kunt u een lijst van uw contacten bijhouden. Dit kunt u 
ook weer doen voor een collega of uw baas en ook daarvoor moeten 
deze natuurlijk wel eerst toestemming geven.

 Klik in het ‘Navigatievenster’ [Navigation Pane] op het pictogram 
voor weergave van de lijst met ‘Contacten’ [Contacts].

3.1 Views

In het ‘Lint [Ribbon] onder de optie ‘Beeld – Huidige weergave –
Weergave wijzigen’ [View – Current View – Change View] ziet u op-
ties om de lijst met contacten op verschillende wijzen te laten weerge-
ven.

 Selecteer de verschillende ‘Weergaven’ [Views].

3.2 Contacten als adresboek gebruiken

U kunt de contacten die u hier invoert tevens als adresboek voor de e-
mail verzending gebruiken.

 Klik met de rechter muisknop op ‘Contactpersonen’ [Contacts].

 Bekijk in het snelmenu de ‘Eigenschappen’ [Properties].

 Kies ‘Adresboek van Outlook’ [Outlook Address Book].

Met de optie bepaalt u of de lijst met contacten ook als adreslijst 
voor de verzending van E-mails beschikbaar zal zijn.

 Geef een ‘Adresboeknaam’ op en klik ‘OK’.

3.3 Contacten invoeren

 Klik op de knop ‘Start Nieuwe contactpersoon’ [New Contact].
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.

   Vul uw gegevens in. 

 Klik op ‘Opslaan en sluiten’ [Save & Close].

 Controleer of het adres in de lijst is opgenomen.

3.4 Contacten groeperen

U kunt uw contacten in groepen indelen.

 Klik ‘Nieuwe groep contactpersonen’ [New Contact Group]

Het heeft de voorkeur om de namen van de groepen door een nummer 
te laten voorafgaan. Bijvoorbeeld 1-Klanten, 2-Vrienden, 3-Famillie 
…etc.  Deze groepen komen dan op volgorde bij elkaar, vooraan in de
lijst met contacten te staan.

 Type als naam “1-Klanten”.

 Klik op de nop ‘Leden - Leden toevoegen’ [Members - Select 
Members]

 Voeg een aantal adressen toe aan de lijst.

 Klik op ‘Opslaan en sluiten’ [Save & Close].

 Controleer of de distributielijst in de lijst met contacten is opge-
nomen.

3.5 Contactgegevens exporteren

Indien in een contact in de lijst met contacten selecteert en vervolgens 
de optie ‘Bestand – Opslaan als’ kiest. Kunt u de gegevens van dit ene 
contact op schijf bewaren. U kunt hierbij kiezen voor verschillende 
formaten waaronder:
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Alleen tekst 
(tab-gescheiden,

Zoals Wordpad gebruikt

RTF-indeling
(Rich Text Formaat) 

Zoals Word kan openen

vCard bestanden
(Visit Card File)

Zoals mogelijk het adresboek in uw 
telefoon kan openen.
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3.6 Contacten: Oefeningen

Oefening 13.: Contactenlijst weergeven

 Klik op het pictogram voor weergave van de lijst met ‘contacten’.

 Selecteer onder ‘Beeld – Huidige weergave – Weergave wijzigen' 
[View – Current view – Change View]de verschillende ‘Weerga-
ven en bekijk het effect.

 Kies ‘Weergave instellingen – Kolommen’ [View Settings - Co-
lumns].

 Selecteer voor weergave van de kolommen met informatie die u 
handig lijkt.

Oefening 14.: Contacten invoeren

 Klik op de knop ‘Start – Nieuwe contactpersoon’ [Home – New
Contact].

 Vul uw eigen gegevens in.

 Kies ‘Contactpersoon – Opties – Visitekaartje’ [Contact – Options 
– Business Card].

 Maak een fraai visitekaartje bij de gegevens van de persoon.

 Klik op ‘Opslaan en sluiten’ [Save & Close].

 Controleer of uw adres in de lijst is opgenomen.

 Voeg aan de lijst ook de gegevens van minstens twee andere cur-
sisten toe.

Oefening 15.: Verzendlijsten

 Kies ‘Nieuwe groep contactpersonen’ [New Conctact Group].

 Type als naam “2-Cursisten”.

 Klik op de knop ‘Leden  toevoegen’ [Select Members].

 Voeg de adressen van uzelf en uw mede cursisten toe aan de lijst.

 Klik op ‘Opslaan en sluiten’ [Save & Close].

 Controleer of de verzendlijst in de lijst met contacten is opgeno-
men.
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4 Taken [Tasks]

In Outlook kunt u een lijst met taken bijhouden. Outlook zelf voegt 
ook taken toe, zoals bijvoorbeeld e-mails die u nog moet beantwoor-
den.

 Klik in het navigatievenster op het pictogram voor weergave van 
de lijst met ‘Taken’ [Tasks].

4.1 Views

Onder ‘Beeld – Huidige weergave – Weergave wijzigen’ [View - Cur-
rent View – Change View] ziet u opties om de lijst met taken op ver-
schillende wijzen te laten weergeven.

 Selecteer de verschillend ‘Weergaven’ [Views] en bekijk het effect 
in de lijst.

4.2 Een taak invoeren

 Klik op de knop ‘Start – Nieuwe taak’ [New Task].

 Voor als onderwerp in “Evaluatieformulier invullen”.

 Klik op ‘Taak – Weergeven - Details’ [Task – Show – Details].

 Vul de geschatte duur van de taak in.

 Klik op ‘Opslaan en sluiten’ [Save and Close].
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 Controleer of de taak in de lijst is opgenomen.

4.3 Terugkerende taken invoeren.

 Klik in de takenlijst op de bovenste lege regel.

 Voor als taak in “Administratie bijwerken”.

 Dubbelklik de taak.

 Klik op de optie ‘Taak – Terugkeerpatroon - Terugkeerpatroon’ 
[Task – Recurrence - Recurrence].

 Kies voor ‘Wekelijks’ [Weekly] op ‘vrijdag’ [Friday] en klik 
‘OK’.

4.4 Een taak toewijzen aan een ander

U kunt een taak ook aan een ander toewijzen.

 Klik in het venster voor de taak op de knop ‘Taak – Taak beheren -
Taak toewijzen’ [Task – Manage task - Assign Task].

Het venster wordt uitgebreid met een regel om een geadresseerde 
te selecteren en de taak aan deze persoon te verzenden.

 Selecteer een mede-cursist om de taak aan toe te wijzen.

In het venster zijn ook twee extra opties verschenen die standaard bei-
den staan aangevinkt.

Een bijgewerkte kopie van de taak in mijn takenlijst houden.
[Keep an updated copy of this task on my task list].
Mij een statusrapport zenden wanneer deze taak is voltooid.
[Send me a status report when this task is complete]

 Klik op ‘Verzenden’ [Send].

Uw mede-cursist krijgt een bericht dat aan hem of haar een taak is 
toegewezen. Indien in het bericht op ‘Accepteren’ [Accept] wordt 
geklikt, dan wordt de taak aan de eigen lijst met taken toegevoegd.
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4.5 Een takenlijst delen

U kunt een gezamenlijke takenlijst bijhouden. Deze functie is dan al-
leen beschikbaar indien uw computer via een netwerk op een server is 
aangesloten waarop het programma “Exhange server” draait. Indien u 
op Exchange server bent aangesloten, dan vindt u links onder in het 
venster voor de taken, de opties ‘Taken delen’ [Share Tasks]’ en ‘Ge-
deelde taken openen [Open Shared Tasks].

 Klik op ‘Taken delen’ [Share Tasks]

 Selecteer de cursisten uit de cursus om uw taken mee te delen en 
klik ‘OK’.

 Klik op ‘Open gedeelde taken [Open Shared ‘Tasks].

 Open de taken van één van de mede-cursisten.

 Voeg een taak toe.
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4.6 Taken: Oefeningen

Oefening 16.: Taken weergeven

 Klik op het pictogram voor weergave van de lijst met ‘Taken’ 
[Tasks].

 Selecteer in de groep ‘Beeld – Huidige weergaven‘ [View - Cur-
rent view] de verschillende mogelijke weergaven.

Oefening 17.: Taken invoeren

 Klik op de knop ‘Start – Nieuwe taak’ [Home – New Task].

 Voer als Onderwerp in “Cursusevaluatie invullen”.

 Bekijk in de groep ‘Weergeven’ [Show] de optie ‘Details’. en vul 
een duur van 5 minuten in.

 Kies weer voor weergave van de ‘Taak’ [Task] en vul in dat de 
taak voor 50% gereed is.

 Klik op ‘Opslaan en sluiten’ [Save & Close].

 Controleer of de taak in de lijst is opgenomen.

 Voeg aan de weergave de kolom ‘Status’ toe.

U ziet in deze kolom nu “Wordt uitgevoerd” [In Progress] staan.

Oefening 18.: Terugkerende taken invoeren

 Klik op de knop ‘Nieuwe taak’ [New Task].

 Voor als taak in “Administratie bijwerken”.

 Klik op de knop ‘Terugkeerpatroon’ [Recurrence]

 Kies voor ‘Wekelijks’ [Weekly] op ‘vrijdag’ [Friday] en klik 
‘OK’.

 Klik in de takenlijst voor de taak op het optievakje ‘Voltooid’ 
[Complete].

U ziet dat, zodra de taak gereed gemeld wordt, er een volgende 
versie van de taak wordt opgenomen in de lijst.

Oefening 19.: Een taak toewijzen aan een ander

 Dubbelklik op een taak.

 Klik in de groep ‘Taak beheren’ [Manage Task] op de knop ‘Taak 
toewijzen’ [Assign Task].

Het venster wordt uitgebreid met een regel om een geadresseerde 
te selecteren en de taak aan deze persoon te verzenden.

 Selecteer een mede-cursist om de taak aan toe te wijzen.

 Klik op ‘Verzenden’ [Send].

 Beantwoordt de e-mail die u van uw medecursist ontvangt met 
‘accepteren’.

 Controleer of de taak in uw takenlijst is opgenomen.
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Oefening 20.: Een taak lijst delen

Deze oefening kunt u alleen doen indien uw computer via het netwerk 
is aangesloten op een server waarop “Exchange Server” draait.

 Klik in het venster voor de taken op de optie ‘Taken delen’ [Share 
Tasks].

 Selecteer een cursist uit de cursus om uw taken mee te delen en 
klik ‘OK’.

 Klik op ‘Open gedeelde taken [Open Shared ‘Tasks].

 Open de taken van één van de mede-cursisten.

 Voeg een taak toe.

Bekijk het resultaat.

.
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5 Gegevensbeheer

De zelfstandige gebruiker van Outlook kan zijn eigen gegevens behe-
ren. Bent u binnen een bedrijf aangesloten op ‘Exchange Server’ dan 
zult u merken dat veel van uw gegevensbeheer door de systeembe-
heerder wordt verzorgd en veel van de opties die in dit hoofdstuk 
vermeld worden, voor u niet toegankelijk zijn. Daar hoeft u zich dan 
ook geen zorgen meer over te maken.

5.1 E-mail van server ophalen

Waarschijnlijk beschikt u over meerdere e-mail adressen en wilt u uw 
E-mails van verschillende servers kunnen ophalen en in Outlook be-
kijken.

 Kies de menu-optie ‘Bestand – Info – Account instellingen [File –
Info - Add Settings].

Op het scherm verschijnt onderstaand dialoogkader.

 Klik op de knop ‘Nieuw’ [New] voor het toevoegen van een ac-
count.
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In het dialoogkader ziet u de meest gangbare servers vermeld.

 Kies voor een E-mailaccount en klik op ‘Volgende’ [Next].

 Kies in het volgende dialoogkader ‘Serverinstelling of extra ser-
vertypen handmatig configureren’ [Manually configure server set-
tings or additional server types] en vervolgens op ‘Volgende’ 
[Next].

 Kies voor ‘Interent e-mail’ en vervolgens ‘Volgende’ [Next]

 Vul de gegevens van uw server in, zoals in bovenstaand voorbeeld 
of klik ‘Annuleer’ als u nu geen E-mail account wil toevoegen.

U keert nu terug naar het dialoogkader met alle accounts. Merk op dat 
op de onderste regel u een knop vindt waarmee u het .pst-bestand kan 
selecteren waarin de ontvangen e-mails worden opgeslagen. In princi-
pe heeft dit bestand dezelfde naam als het gebruikte e-mail-adres maar 
dit hoeft niet zo te zijn.

Nadat u een E-mail account hebt toegevoegd, vindt u deze in het ven-
ster voor een nieuw e-mail onder de knop ‘Van’ [From]. Hiermee be-
paald u namens welk account u een e-mail verzend. 
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5.2 Gemeenschappelijke lijst met geblokkeerde 
afzenders

Binnen een bedrijf zult u een gemeenschappelijke lijst met geblok-
keerde afzenders willen gebruiken.

 Klik met de rechter muisknop op een e-mail.

 Kies ‘Ongewenste e-mail - Opties voor ongewenste e-mail’[Junk –
Junk E-mail options].

 Klik op de tab ‘Geblokkeerde afzenders’ [Blocked Senders].

In dit dialoogkader kunt u geblokkeerde afzenders, toevoegen, wijzi-
gen of verwijderen. 

Tevens ziet u twee opties om de lijst met geblokkeerde afzenders te 
exporteren naar een apart bestand of in te lezen uit een bestand. Op de 
andere tabbladen van dit dialoogkader kunt u het zelfde doen met de 
lijst met ‘Veilige afzenders’ [Sage Senders] en ‘Veilige geadresseer-
den’ [Safe Recipients].

Met het laatste tabblad ‘Internationaal’ [International] kunt u e-mails 
blokkeren die een bepaalde land-extensie hebben, zoals .nl voor Ne-
derland of .us voor de verenigde staten of die in een tekenset van een 
bepaald land geschreven zijn (en die u dus toch niet kan lezen), zoals 
‘Thais’ of ‘Chinees’.

5.3 Contacten als adreslijst

Als u meerdere accounts met Outlook beheerd dan heeft u ook meer-
dere lijsten met contacten. Niet al deze lijsten zal u ook als uw adres-
lijst voor de verzending van e-mails willen gebruiken. U kan dan ook 
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zelf bepalen welke lijsten met contacten u wel en welke u niet in uw 
Outlook-adreslijst wilt opnemen.

 Klik op het pictogram voor weergave van de lijst(en) met ‘contac-
ten’.

 Klik met de rechter muisknop boven in het ‘Navigatievenster’ op
de lijst met ‘Contactpersonen’ [Contacts] die u wilt opnemen in de 
Outlook-adressenlijst.

 Kies de optie ‘Eigenschappen ‘[Properties].

 Kies het tabblad ‘Adresboek van Outlook’ [Outlook Address 
Book].

 Klik de optie ‘Deze map weergeven als een e-mailadresboek’
[Show this folder as an e-mail Address Book] aan.

 Klik ‘OK’.

 Open het e-mailvenster.

 Kies de optie ‘Start – Zoeken – Adresbook’ [Home – Find - Ad-
dress book]

 Controleer in de lijst in de rechter bovenhoek of de contactenlijst is 
toegevoegd aan het adresboek van Outlook.

5.4 Gegevensbestanden [Data files]

De mappen met uw gegevens zijn ondergebracht in één bestand op 
schijf met een naam met de extensie “.pst”. Verouderde gegevens kunt 
u transporteren naar een bestand met ‘Archief mappen’. Dit bestand 
heet op schijf “Archive.pst”.

 Kies ‘Bestand – Info – Accountinstellingen’ [File – Info – Account 
Settings].

 Klik op de tab Gegevensbestanden’ [Data Files].’

Met dit menu kiest u de mail folders die zichtbaar zullen zijn in de 
‘Mappenlijst’ [Navigation Pane].

 Klik ‘Sluiten’ [Close].
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5.5 Archivering

Verouderde items moeten gearchiveerd worden.

 Kies ‘Bestand – Opties – Geavanceerd - AutoArchiveren – In-
stellingen voor AutoArchiveren’ [File – Options – Advanced - Au-
toArchive Settings].

Hier zie je waar Outlook de verouderde documenten laat. U kunt er 
ook voor kiezen om oude items permanent te laten verwijderen. 
Wilt u voor verschillende folders verschillende archiveringsvoor-
waarden hanteren, dan moet u dat bij de eigenschappen van de be-
treffende folder instellen.

 Klik tweemaal ‘Annuleren’ [Cancel].

 Klik met de rechter muisknop op de map ‘Verwijderde items’ [De-
leted items].

 Klik in het snelmenu op de optie ‘Eigenschappen’ [Properties].

 Klik op de tab ‘AutoArchiveren’ [AutoArchive].
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U kunt er nu voor kiezen om de map:

* Niet te archiveren

* Archiveren volgens de standaardinstellingen zoals ingesteld bij de 
‘Opties’ [Options].

* Archiveren volgens hier op te geven condities.

 Laat de instellingen ongewijzigde en sluit het dialoogkader.

U kunt ook handmatig bepalen op welk moment u wilt archiveren.

 Kies ‘Bestand – Info – Opschoonprogrammas – Archiveren’ [File-
Info – Cleanup tools - Archive].

Hier kunt u een tussentijdse archivering uitvoeren. U kunt de instel-
ling van AutoArchive gebruiken of een ander bestand voor archive-
ring kiezen.
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5.6 Gegevens im- en exporteren

Het kan zijn dat u gegevens uit een ander bestand wilt ophalen. Bij-
voorbeeld een Archive.pst-bestand een ander .pst-bestand.

 Klik ‘Bestand – Opties – Geavanceerd - Exporteren’ [File – Op-
tions – Advances - Export].

Op het scherm verschijnt een Wizard waarmee u bestanden kunt im of 
ex-porteren van of naar andere applicaties.

 Kies ‘Gegevens uit een ander programma of bestand importeren
[Import from an other program or file] en klik op ‘Volgende’ 
[Next].

 Kies voor een pst-bestand en klik ‘Volgende’ [Next].
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 Kies uw Archive.pst bestand. Kies tevens voor de optie om dupli-
caten niet te laten overschrijven.

 Kies ‘Volgende’ [Next].

 Kies de folder Postvak IN om gegevens uit op te halen.

 Klik op ‘Voltooien’ [Finish] om het importeren te starten.
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5.7 Gegevensbeheer: Oefeningen

Oefening 21.: Contactenlijst als adreslijst gebruiken

 Klik op het pictogram voor weergave van de lijst met ‘contacten’.

 Klik met de rechter muisknop in het ‘Navigatievenster’ op (een 
van de ) lijsten met ‘Contacten’ [Contacts].

 Klik in het snelmenu op ‘Eigenschappen’ [Properties].

 Kies de tab ‘Adresboek voor Outlook’ [Outlook Address Book].

 Klik het selectievakje aan ‘Deze map weergeven als een e-
mailadresbook’ [Show this folder as an E-mail Address Book].

 Klik op ‘OK’.

 Neem het e-mailvenser voor u.

 Klik in het ‘Lint’ [Ribbon] op het adresboek.

 Controleer of in de keuzelijst in de rechter bovenhoek de lijst met 
contacten beschikbaar is.

Oefening 22.: Locatie van gegevensbestanden

 Kies ‘Bestand – Info – Account instellingen – Gegevensbestanden’
[File – Info – Account Settings - Data Files].

 Voeg uw Archive.pst toe aan de lijst.

 Klik ‘Sluiten’ [Close].

 Controleer of deze map nu zichtbaar is in het navigatievenster.

Oefening 23.: Archivering

 Kies ‘Bestand – Opties – Geavanceerd – Instellingen voor Auto-
Archiveren’ [File – Options – Advances – AutoArchive Settings].

 Zet de periode dat u oude items wil archiveren of verwijderen.

 Klik tweemaal ‘OK’.

 Klik in het navigatievenster van het e-mailvenster met de rechter 
muisknop op de map ‘Verwijderde items’ [Deleted].

 Klik op ‘Eigenschappen’ [Properties].

 Klik op de tab ‘AuroArchiveren’ [AutoArchive].

 Bekijk de opties en pas deze eventueel aan uw eigen wensen aan.

 Sluit het dialoogkader.

 Kies ‘Bestand – Opschoonprogramma’s - Archiveren’ [File –
CleanUp - Archive].

 Selecteer de folder “Postvak IN’

 Klik op ‘OK’.

In de statusbalk ziet u een mededeling, dat het archiveren wordt 
uitgevoerd.
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Oefening 24.: Bestanden importeren.

 Klik ‘Bestand – Opties – Geavanceerd - Exporteren’ [File - Opti-
ons - Export].

 Kies ‘Gegevens uit een ander programma of bestand importeren.’
[Import from another program of file] en klik op ‘Volgende’ 
[Next].

 Kies voor een pst-bestand en klik ‘Volgende’ [Next].

 Kies uw Archive.pst bestand. Kies tevens voor de optie om dupli-
caten niet te laten overschrijven.

 Kies ‘Volgende’ [Next].

 Kies de folder Postvak IN om gegevens uit op te halen.

 Klik op ‘Voltooien’ [Finish] om het importeren te starten.
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6 Evaluatieformulier

Gegevens cursus:

Cursusnummer: ............................................................................

Cursusnaam: ............................................................................

Naam docent: ............................................................................

Datum: ............................................................................

Gegevens voor deelname certificaat:

Naam cursist zoals te vermelden op certificaat dhr./mw ............................................................

Geboortedatum ……………………….………………..………………

Geboorteplaats ……………………………….………..………………

Evaluatie

Omcirkel het door u gewenste antwoord en geef daaronder eventueel een toelichting. Vergeet niet de ach-
terkant van dit formulier ook in te vullen.

Vindt u dat er tijdens de cursus voldoende op uw situatie is ingegaan?

slecht matig voldoende goed uitstekend

Commentaar:

Wat is uw oordeel over de inhoud van de cursus?

slecht matig voldoende goed uitstekend

Commentaar:

Wat is uw oordeel over het gebruikte lesmateriaal?

slecht matig voldoende goed uitstekend

Commentaar:

Wat is uw oordeel over de didactische vaardigheden en presentatie van de docent?

slecht matig voldoende goed uitstekend

Commentaar:
Vervolg op volgende pagina
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Wat vond u van de organisatie van de cursus?

slecht matig voldoende goed uitstekend

Commentaar:

Wat vond u van de sfeer tijdens de cursus?

slecht matig voldoende goed uitstekend

Commentaar:

Wat is uw eindcijfer voor de gehele cursus?.

1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 5,5 6 6,5 7 7,5 8 8,5 9 9,5 10

Overige suggesties?
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7 Aantekeningen
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