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1. Inleiding 
Deze wegwijzer is bedoeld voor de medewerkers en leerlingen van het Reynaert College en Praktijkschool 

Hulst, onderdeel van VO Zeeuws Vlaanderen. In deze handleiding staat belangrijke informatie over de werking 

van de nieuwe werkplek. We behandelen onder andere Office 365 met OneDrive en Outlook online en 

bijbehorende functionaliteiten.  

Om de nieuwe omgeving goed te leren kennen is het aan te raden dat je alle stappen in dit document 

doorneemt. Indien je op een later moment op zoek bent naar een specifieke handeling, kijk dan in de 

inhoudsopgave voor het juiste hoofdstuk. Indien jouw vraagstuk hier niet bij staat, kunnen jouw collega’s van 

de ICT helpdesk jou verder helpen.  

Deze handleiding is gemaakt op basis van de huidige look & feel. Je zult merken dat er vaak nieuwe 

mogelijkheden bijkomen in Office 365, waardoor soms ook het uiterlijk veranderd. Zodra dit het geval is, wordt 

de handleiding hierop aangepast. 

De handleiding is tot stand gekomen in samenwerking met Acknowledge en Yellow Arrow. 
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2. Je nieuwe werkplek 
Na de zomervakantie 2020 heeft iedereen op het Reynaert College en Praktijkschool Hulst een nieuw Office 

365 account en zijn de werkplekken vernieuwd en gebaseerd op Windows 10 in combinatie met Office 365. Je 

beschikt hiermee over een persoonlijk e-mailadres van jouw school én een zogenaamd ‘OneDrive’ account 

voor het bewaren van persoonlijke bestanden, die na aanmelden vanaf overal te gebruiken zijn. 

Had je reeds een e-mail account? Alle e-mailberichten zijn dan overgezet naar jouw nieuwe persoonlijke 

postvak in Outlook Online, zodat je niets hoeft te missen.  

Voorheen had je wellicht een persoonlijke map (U: of O:), of een Google Drive (of beide). Al jouw persoonlijke 

bestanden zijn gekopieerd naar jouw nieuwe OneDrive, te vinden onder de O: (zie hoofdstukken 4 en 5).  

Voor medewerkers: de teambestanden staan nog op dezelfde plek, met uitzondering van de K:-schijf (Secties). 

Alle Sectie bestanden zijn overgezet naar Office 365 SharePoint Online en zijn op vergelijkbare manier overal 

te benaderen als de OneDrive bestanden. Meer informatie hierover staat in hoofdstuk 4. In de maanden ná de 

zomer 2020 worden alle teambestanden verplaatst naar Office 365, daarover ontvangen jullie nog 

berichtgeving.  

Na het opstarten van de werkplek krijg je het Windows 10 bureaublad te zien, dit ziet er ongeveer als volgt uit: 

 

 

Tip: Als je wegloopt van je werkstation vergrendel deze dan met Windows-toets + L indien je snel 

terug verwacht te zijn, of meld af. Vertrouw niet enkel op de automatische schermbeveiliging, 

immers een kwaadwillende zit binnen deze time-out achter het werkstation. 
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3. De applicaties van je nieuwe werkplek 
Als je bent ingelogd in je nieuwe werkplek zie op je bureaublad de applicaties staan die je kunt gebruiken.  

Hieronder lichten we een aantal van de belangrijkste applicaties toe.  

 

Dit is een snelkoppeling naar de Office 365 portal. De Office 365 portal is een online 
omgeving waar vandaan je bijvoorbeeld Outlook kunt opstarten en ook de bestanden in 
jouw OneDrive kunt openen en bewerken. 

 

Deze applicatie is een snelkoppeling naar de Windows Verkenner. Hiermee heb je 
toegang tot persoonlijk bestanden die zijn opgeslagen in je persoonlijke map (OneDrive) 
of bestanden die centraal in teammappen zijn opgeslagen. Je hebt enkel toegang tot de 
teammappen wanneer je bent verbonden met het vaste- of draadloze netwerk van jouw 
school. De persoonlijke bestanden in OneDrive zijn ook thuis te gebruiken. De werking 
van verkenner is verder toegelicht in de volgende paragraaf. 

 

Naast FireFox en Edge kun je ook Chrome gebruiken. Deze browser geniet de voorkeur 
omdat deze het beste overweg kan met de Office 365 portal. 

 

Microsoft Teams is een werkomgeving waarin je eenvoudig met je collega’s kunt 
communiceren d.m.v. de chat en (video)vergaderfunctie. In de loop van schooljaar 
2020/2021 wordt Teams verder ingezet voor de medewerkers van VO Zeeuws-
Vlaanderen.  

 

Deze applicatie wordt gebruikt voor de virtualisatie van je applicaties. Door deze 
virtualisatie kun je onder andere de Office 365 programma’s en FireFox op je computer 
benaderen. 
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4. De team mappen 
Met de verkenner (zie hoofdstuk 5) heb je toegang tot persoonlijk bestanden én bestanden die centraal in 

teammappen zijn opgeslagen. Vanaf schooljaar 2020/2021 is de locatie van deze teammappen gewijzigd. Let 

op: je hebt enkel toegang tot de teammappen wanneer je hier rechten op hebt en bent verbonden met het 

vaste- of draadloze netwerk van jouw school, met uitzondering van bestanden in OneDrive en SharePoint, 

deze zijn ook thuis te gebruiken.  

De indeling van deze teammappen voor het Reynaert College is als volgt: 

Oude locatie Nieuwe locatie Inhoud 

G:  I: Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad 

K:  J: (en SharePoint) Secties (lesmateriaal) – voortaan ook via SharePoint Online (onderdeel 

van Office.com te benaderen), zie hoofdstuk 7.d voor extra toelichting 

L: Q: Mappen per team met speciaal toegekende autorisaties 

M: R: Media (lees & schrijfrechten personeel) 

N: Vervallen Video (leeg) 

T: Vervallen Tijdelijk (hiervoor persoonlijke OneDrive in de plaats 

U: O: Persoonlijke schijf – gekoppeld aan OneDrive 

V: X: Media (enkel leesrechten personeel) 

 

De indeling van deze teammappen voor de Praktijkschool Hulst is als volgt: 

Oude locatie Nieuwe locatie Inhoud 

O:  U: Mappen per team met speciaal toegekende autorisaties 
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5. De verkenner 
Met de verkenner heb je toegang tot persoonlijk bestanden die zijn opgeslagen in je persoonlijke map 

(OneDrive, schijfletter O:) of bestanden die centraal in teammappen zijn opgeslagen. Let op: je hebt enkel 

toegang tot de teammappen wanneer je hier rechten op hebt. De ‘schijfletters’ zoals in hoofdstuk 4 benoemd 

zijn enkel toegankelijk wanneer je bent verbonden met het vaste- of draadloze netwerk van jouw school. 

Vanuit de verkenner benader je eenvoudig je bestanden. 
Je opent de verkenner door op dit icoon te klikken. 
 

 

In je taakbalk zie  je nu het icoon van de Verkenner. 

 

Klik met je rechter muisknop op  het icoon van de 
Verkenner en kies vervolgens op ‘Aan taakbalk 
vastmaken’ om de verkenner aan je taakbalk te maken. Zo 
kun je deze altijd makkelijk benaderen .  

 

De via het netwerk gedeelde teambestanden zijn 
bereikbaar via de diverse schijfletters (zie hoofdstuk 47 
voor een overzicht). 
 
 

 

Je persoonlijke bestanden staan in OneDrive en deze vind 
je terug onder de O: Schijf. 
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6. Online werken of lokaal werken 
Er zijn twee manieren van werken. Je kunt online werken door via een browser op je computer in te loggen op 

de portal van Office 365. Daar vind je je e-mail, persoonlijke bestanden en de webversie van je Office 

applicaties. Open je vanuit OneDrive Online een document, dan wordt deze ook in de webversie van de Office 

applicatie geopend. Van daaruit kun je alsnog overschakelen naar de lokale versie van je Office applicatie. 

Je kunt ook lokaal werken via de verkenner. Via de verkenner open je de bestanden van je OneDrive (de :O 

schijf, of je teambestanden van de netwerkshare. Als je vanuit de verkenner een document opent, dan opent 

deze altijd in de lokale variant van je Office applicatie. Je e-mail zul je altijd online moeten benaderen. 
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7. Lokaal werken 
Je kunt je Office applicaties op 2 manieren benaderen, lokaal en online. De lokale versies zijn geïnstalleerd als 

applicatie op je apparaat. Je kunt ze dus via het icoon op je bureaublad starten. Je start dan de volledige en 

geïnstalleerde versie van het Office programma op je werkstation. Dit heet lokaal werken. In dit hoofdstuk 

gaan we verder in op het lokaal werken met bijvoorbeeld Word of Excel en met bestanden in je persoonlijke 

map (O:) of de gedeelde mappen (L:, R: etc) 

Klik op het icoon van de Office applicatie die je wilt 
starten. In ons voorbeeld kiezen we voor Word.  

 

Word start nu op. Er wordt gevraagd wat voor type 
document je wilt openen. Klik op ‘Leeg document’ 
om een nieuw leeg document te openen.  

 

Maak je document. 

 

Als je klaar bent klik je links bovenin op ‘Bestand’.  

 

Klik vervolgens op de knop ‘Opslaan als’. 
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Nu kun je kiezen op welke locatie je het document 
wilt opslaan. In dit geval kiezen we voor OneDrive. 
Het gaat in ons voorbeeld dus om een persoonlijk 
document. 
 
Word, Excel, PowerPoint zijn ook lokaal 
geïnstalleerd en aangemeld op het persoonlijke 
account. Dat betekent dat je direct bestanden kan 
openen en opslaan vanuit OneDrive. 

 

Geef je document een naam en klik op opslaan. 

 

Je keert nu automatisch terug naar je document. 
Links bovenin je document zie je dat de knop 
‘Automatisch opslaan’ nu is ingeschakeld. Dat 
betekent dat alle wijzigingen die je in het document 
maakt, automatisch worden opgeslagen. Zo kun je 
geen werk meer kwijtraken. Deze optie is enkel 
zichtbaar wanneer je met een ‘online’ document 
werkt dat in OneDrive is opgeslagen 
 
Is er een wijziging automatisch opgeslagen zonder 
dat het de bedoeling was? Dan kun je een oude 
versie van je document terugzetten via het 
versiebeheer (zie hoofdstuk 10 op pagina 27). 

 

 

Je persoonlijke bestanden benader op je de manier 
zoals hier is uitgelegd. Wil je het document opslaan 
op de gedeelde schijf dan kies je voor bladeren. 
 

 

Op het moment dat je op ‘Bladeren’ drukt opent er 
een verkenner venster waarmee je door de 
netwerklocaties kunt navigeren.  
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8. Online werken 
In het vorige hoofdstuk hebben we het gehad over hoe je lokaal kunt werken met applicaties die op het 

werkstation van jouw school staan geïnstalleerd. 

Office 365 biedt echter ook de mogelijkheid om volledig online te werken. Dit doe je met Office Online. Hier 

vind je onder andere online versies Word, Excel, PowerPoint en OneDrive. Via de portal van Office 365 kun je 

naar OneDrive om je persoonlijke bestanden te gebruiken. Gedeelde bestanden zijn vooralsnog enkel 

beschikbaar via Windows verkenner, en nog niet online.  

Je gebruikt Outlook altijd online. Wil je je e-mail gebruiken zul je dus altijd via de Office 365 portal moeten 

werken.  

 

Tip: In de balk van de Office 365 portal waar ook je initialen staan, staat een vraagteken. Dit is de 

helpknop. Deze helpknop leid je naar ze gedetailleerde en volledige documentatie over Office 365. 

Staat je antwoord niet in deze handleiding? Kijk dan daar ook even. 
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a. De Office 365 portal 

Klik op het Office.com icoon om naar de Office 365 
portal te gaan (de website https://portal.office.com 
wordt dan geopend in een nieuwe browser). 

 

In de Office 365 portal zie je de online applicaties 
staan. Als je een van deze applicaties aanklikt opent 
deze online.  
 
Onder je applicaties zie je de documenten waar je 
recent aan hebt gewerkt, vastgemaakt (om ze snel 
terug te vinden), gedeeld zijn met jou en 
documenten die je worden voorgesteld vanuit 
Office. De gedeelde teambestanden uit V: en W: 
staan hier niet. Deze kun je enkel via de verkenner 
benaderen.  

 

Je ziet in het Office 365 portal alleen de applicaties 
(apps) waar je toegang toe hebt. 

 

Door rechts bovenin op het tandwiel te klikken kun 
je een aantal instellingen aanpassen. Onder andere 
het uiterlijk van je portal pas je hiermee naar eigen 
voorkeur aan.  

 

https://portal.office.com/
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Op elk werkstation van de school is Office vooraf 
reeds geïnstalleerd. Je kunt Office 365 ook thuis 
gebruiken. Hiervoor dien je op de PC waarop je het 
wilt installeren https://portal.office.com te openen 
en in te loggen met jouw persoonlijke gegevens (e-
mailadres en wachtwoord van de school).  
 
Met de knop Office Installeren kun je de Office 
applicaties installeren. Je mag Office installeren op 5 
apparaten (zolang ze maar jouw eigendom zijn). Als 
je Office installeert op een PC of laptop die niet van 
jou is, kan de eigenaar hiervan ook bij je 
persoonlijke OneDrive bestanden, e-mail en andere 
Office 365 toepassingen. 
 
Dit blijft actief zo lang je een actieve 
onderwijsovereenkomst of dienstverband hebt. 
Zodra dit beëindigd is, wordt ook het account 
geblokkeerd. Vanaf dat moment kan er geen gebruik 
meer gemaakt worden van deze toepassingen, dus 
ook niet van OneDrive.  

 

 

https://portal.office.com/
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b. Werken met applicaties van Office Online (Word, Excel etc.) 

Klik op het Office.com icoon om naar de Office 365 
portal te gaan.  

 

In de portal van Office 365 klik je op de applicatie 
die je wilt starten. In ons voorbeeld kiezen we voor 
Word. 

 

Word Online start nu in je browser. Je kunt een van 
de sjablonen kiezen of te kiezen voor een nieuw 
leeg document.  

 

De online Word applicatie opent met een nieuw 
leeg document.  Om de naam aan te passen van je 
document, klik je boven aan op Document.  

 

Vul de naam in voor je document en begin 
vervolgens aan je document. 

 

Alle wijzigingen die je maakt worden direct 
opgeslagen.  

 

Als je klaar bent, kun je het document sluiten, het is 
reeds automatisch opgeslagen. Dit kun je doen door 
het tabblad te sluiten of door het kruimel pad te 
gebruiken. 
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Als je het document hebt afgesloten kom je terug op 
de startpagina van Word Online.  
 
Als je op deze manier een document aanmaakt komt 
deze altijd automatisch in de bovenste map van je 
OneDrive. Als je vanuit een map in OneDrive een 
nieuw document aanmaakt, is dat ook de plek waar 
het document word opgeslagen. 

 

Om terug te keren naar de Office 365 portal klik je 
links bovenin op het icoon met de 9 puntjes. 

 

Er opent een menu. Je kunt nu naar een andere 
applicatie navigeren of kiezen voor de knop ‘Office 
365’ om terug te keren naar de Office 365 portal. 
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c. Werken met OneDrive Online 
Zodra je bent aangemeld en OneDrive Online open hebt krijg je onderstaande weergave te zien. Op de volgende 

pagina staan de stappen hiervoor beschreven. 

 

 

Het navigatiemenu: hiermee navigeer je tussen bestanden, recent bekeken bestanden, gedeelde bestanden 

en je prullenbak.  

Het zoekvenster: zoek door al je bestanden mappen op OneDrive 

Werkveld: in het werkveld staan de bestanden van de map waar je in zit. 

Werkbalk: met de werkbalk voer je acties uit op geselecteerde objecten of in mappen. 

 

Tip: De 3 blauwe streepjes ( ) bij een documentnaam noemen we eyelashes en geven aan dat een 

bestand nieuw is. Deze eyelashes blijven 4 dagen staan.   
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Klik op het Office.com icoon om naar de Office 365 
portal te gaan.  

 

In de portal van Office 365 klik je op de applicatie 
die je wilt starten. In ons voorbeeld kiezen we voor 
OneDrive. 

 

Je komt binnen in de online omgeving van OneDrive. 
Hier zie je direct je documenten en bijbehorende 
mappen. Daarnaast staat het navigatiemenu 
waarmee je wisselt tussen  bestanden, recent 
bekeken bestanden, gedeelde bestanden en je 
prullenbak. 

 

Om een nieuw document of een nieuwe map aan te 
maken klik je op de knop ‘Nieuw’. Als je op 1 van de 
applicaties klikt zoals Word, Excel of PowerPoint dan 
opent direct een nieuw document van de gekozen 
applicatie online.  

 

Je geeft het document een naam en kunt eventueel 
overschakelen naar de lokale versie van Word. Dit 
gebeurt dan met behoud van de inhoud van je 
document. Als je er al in gewerkt hebt en daarna 
overschakelt naar Word lokaal, dan wordt je werk 
meegenomen.  

 

Om terug te gaan naar je OneDrive kun je het 
tabblad wegklikken (als OneDrive nog in een ander 
tabblad openstaat) of teruggaan via het kruimel 
pad.  
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Als je terug bent in je OneDrive Online en je klikt 
met je rechter muisknop op een document, zie je 
een groot aantal opties. Hieronder de meeste 
belangrijke of nieuwe opties: 
 
Openen: Hierbij kun je kiezen of je het document 
wilt openen in Word of Word Online. 
Voorbeeld: Een voorbeeld weergave in leesmodus. 
Delen: Hiermee kun je het bestand delen met 
collega’s zonder een kopie als bijlage van het 
document te sturen.  
Koppeling kopiëren: Hiermee kopieer je de 
koppeling achter het document. Door deze 
koppeling met iemand te delen. Kun je je document 
delen.  
Downloaden: Hiermee download je het document 
naar je computer. 
Versiegeschiedenis: Hiermee kun je in het document 
teruggaan naar een oudere versie van het 
document. (zie hoofdstuk 10 op pagina 27 voor 
meer info over versiebeheer). 
Gegevens: Hier vind je alle gegevens over je 
document. Wie er toegang heeft, wie het als laatst 
bewerkt heeft en wanneer dit is geweest. 
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d. Werken met SharePoint Online (voor de Sectie mappen en het oude 

Intranet) 
Voor medewerkers van het Reynaert College zijn de sectie mappen (K:) en het oude Intranet verhuisd naar 

SharePoint Online. Hierdoor zijn deze bestanden ook via de webbrowser te openen en te bewerken, net als de 

persoonlijke OneDrive bestanden.  

Allereerst is het belangrijk om de volgende principes van SharePoint te kennen: 

 SharePoint Online is opgebouwd uit zgn. ‘sites’. Elke site heeft een unieke naam en is toegankelijk voor 

een selecte groep gebruikers. Een site kan openbaar zijn, in dat geval is deze te ‘vinden’ door iedereen 

en kan iedereen zich er toegang toe verschaffen. In dat geval ‘volg’ je een site. Een site kan ook 

afgeschermd zijn, in dat geval kun je toegang aanvragen. Tenslotte kan een site ook verborgen zijn, dan 

heb je enkel toegang wanneer je door de site beheerder bent gemachtigd. 

 Elke site heeft een site beheerder. Dat is doorgaans iemand van de afdeling of werkgroep die de 

autorisaties en indeling van de site onderhoudt.  

 Een site kan bestaan uit verschillende onderdelen, de voornaamste zijn de ‘bestandsbibliotheken’, maar 

bijvoorbeeld ook een agenda of gegevenslijsten.  

 Voor informatie in een SharePoint site wordt een versiegeschiedenis bijgehouden. Dat betekent dat je 

kunt raadplegen wie er aan de bestanden heeft gewerkt, plus je kunt ook oudere versies raadplegen.  

Hoe gaat het werken met Sharepoint in zijn werk? 

Maak je gebruik van een werkplek op school? Klik 
dan op het Office.com icoon om naar de Office 365 
portal te gaan.  
Werk je op een eigen computer? Surf dan naar 
https://portal.office.com en meld aan met jouw 
accountgegevens.  

In de portal van Office 365 klik je op de applicatie 
die je wilt starten. In dit voorbeeld kiezen we voor 
SharePoint. 

 

Als je SharePoint voor het eerst opent toont deze 
een leeg overzicht. Heb je SharePoint al eerder 
gebruikt, dan toont de startpagina jouw laatste 
activiteit en de sites die je reeds volgt. 

 

Met de zoek functie kun je snel sites, bestanden, 
mappen of personen vinden. Je krijgt enkel 
informatie te zien waartoe je rechten hebt, zoals in 
openbare sites of sites waar je reeds lid van bent. 

 

https://portal.office.com/
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De SharePoint sites zijn als volgt terug te vinden: Secties: zoek naar ‘ Reynaert College Secties’ 
Intranet: zoek naar ‘Reynaert College oud Intranet’ 

Om een site te volgen selecteer je het bijbehorende 
sterretje. Sites die volgt worden telkens op de 
startpagina van SharePoint getoond, ook op de 
startpagina van portal.office.com zie je daarvan de 
recente activiteit. 

 

Sites die je raadpleegt in SharePoint zijn aan de 
linkerzijde voorzien van een aantal menu opties, die 
afhankelijk van de instellingen van de site zichtbaar 
of onzichtbaar zijn gemaakt: 

 Start: toont de startpagina van de site. De 
indeling hiervan is bepaald door de 
beheerder van de site 

 Notitieblok: afhankelijk van het soort site 
kun je hierin notities bijhouden. 
Onderliggend betreft dit een OneNote 
notitieblok 

 Documenten: dit is doorgaans het 
voornaamste onderdeel. Hier kan de 
beheerder een structuur aanleggen waarin 
bestanden bewaard en bewerkt kunnen 
worden (afhankelijk van de autorisaties) 

 Site-inhoud: toont het overzicht van alle 
elementen en aantallen items in de site 

 Prullenbak: verwijderde items vind je hier 
terug. Items ouder dan 3 maanden worden 
automatisch uit de prullenbak verwijderd. 

 

 

Indien je een document opent vanuit een 
SharePoint site opent deze standaard in de online 
versie van het bijbehorende programma, zoals Word 
Online of Excel Online. Dit werkt enkel voor 
ondersteunde bestandstypes. De werking hiervan 
staat uitgelegd aan het begin van dit hoofdstuk. 
 
Voor elk van de bestanden kun je speciale acties 
oproepen door middel van de drie puntjes achter de 
bestandsnaam. Hiermee kun je het document 
bijvoorbeeld openen in de volledige versie van 
Word, het document delen of de versiegeschiedenis 
raadplegen.  
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9. Documenten delen 
Een van de voordelen van OneDrive is de manier waarop je documenten deelt. In plaats van het versturen van 

een kopie via een bijlage in de e-mail, verstuur je straks alleen de koppeling naar de locatie op je OneDrive. Je 

kunt zelf bepalen wie er toegang krijgt tot je document en wat hij ermee mag doen. Doordat je een koppeling 

naar het document stuurt in plaats van een kopie van het document, blijf je in controle over het document. Je 

kunt het delen namelijk ook weer stoppen. Zo is er nog steeds één versie van het document en weet je precies 

waar het staat.  

In dit hoofdstuk leggen we uit hoe je kunt delen en hoe je het delen weer kunt stoppen. Hou er rekening mee 

dat OneDrive is bedoeld om incidenteel te delen en niet om mappen of bestanden blijvend te delen. Je bent 

zelf verantwoordelijk voor het stoppen met delen. Voor het continue samenwerken in documenten worden in 

de nabije toekomst andere oplossingen geïntroduceerd.  

Het delen van je documenten op onderstaande wijze is vooralsnog alleen van toepassing op je persoonlijke 

documenten.  
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a. Starten met delen 
 

Klik op het Office.com icoon om naar de Office 365 
portal te gaan.  

 

In de portal van Office 365 klik je op de applicatie 
die je wilt starten. In ons voorbeeld kiezen we voor 
OneDrive. 

 

Je komt binnen in de online omgeving van OneDrive. 
Hier zie je direct jouw documenten en bijbehorende 
mappen. Klik met de rechter muisknop op het 
document dat je wilt delen.  

 

Klik vervolgens op ‘Delen’.  

 

Er opent nu een pop-up om de koppeling te 
verzenden.  Het eerste wat je moet invoeren is voor 
wie de koppeling moet werken. Standaard staat 
deze op ‘Personen die u opgeeft, kunnen 
bewerken’. Dit is de meest gebruikte optie en staat 
daarom als default ingesteld. Als je erop klikt krijg 
meer keuze mogelijkheden. 
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De optie ‘Iedereen met een koppeling’ is bewust 
uitgeschakeld. Hierdoor voorkomen we dat 
koppelingen en bijbehorende bestanden 
beschikbaar gesteld worden aan gebruikers die niet 
verbonden zijn aan VO Zeeuws-Vlaanderen. Zo 
wordt voorkomen dat bestanden door een 
verkeerde muisklik eenvoudig buiten de organisatie 
belanden.  
 
Met de optie ‘Personen in vozeeuwsvlaanderen met 
de koppeling’ maak je een koppeling aan die 
collega’s en leerlingen van VOZVL aan elkaar kunnen 
doorsturen om toegang te verlenen tot het 
document. 
 
‘Pers. met best. Toegang’ houdt in dat personen met 
bestaande toegang deze link ook kunnen gebruiken. 
 
‘Specifieke personen’, is de standaard functionaliteit 
en zorgt ervoor dat alleen de gebruik die jij opgeeft 
toegang krijgt tot het document. 
 
Tot slot kies je of de ontvanger het bestand mag 
bewerken. Mag hij of zij deze niet bewerken? Dan 
kun je ook het downloaden nog blokkeren zodat de 
ontvanger het bestand alleen kan bekijken. 

 

Als je een keuze hebt gemaakt voer je de namen of 
namen in van de ontvanger(s), en eventueel nog een 
begeleidende tekst.  
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Hierna kun je de koppeling verzenden. De ontvanger 
krijgt dan een standaard e-mail van Microsoft met 
het bericht dat jij een link met de ontvanger wilt 
delen. 
 
Je kunt ook klikken op de knop ‘Koppeling kopiëren’. 
Je kopieert dan de koppeling met de instellingen en 
gebruikers die je hebt ingevoerd. Je kunt de 
koppeling dan handmatig versturen.  
 
Als je klikt op ‘Outlook’ opent Outlook Online, met 
de ontvanger als geadresseerde en de link in je tekst 
vak. Dit is een erg handige functie omdat je dan de 
e-mailopmaak van Outlook kunt toepassen en ook je 
eigen handtekening meestuurt.  
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b. Stoppen met delen 

Klik op het Office.com icoon om naar de Office 365 
portal te gaan.  

 

In de portal van Office 365 klik je op de applicatie 
die je wilt starten. In ons voorbeeld kiezen we voor 
OneDrive. 

 
 

Je komt binnen in de online omgeving van OneDrive. 
Hier zie je direct je documenten en bijbehorende 
mappen. Klik met de rechter muisknop op het 
document dat je wilt delen.  

 

Klik aan de linkerkant in het navigatiemenu op 
‘Gedeeld’.   

 

Je ziet bovenin de werkbalk 2 opties. Het tabje 
‘Gedeeld met mij’ en ‘Gedeeld door mij’. Bij gedeeld 
met mij, zie je welke documenten er met jou 
gedeeld zijn en door wie.  

 

Bij ‘Gedeeld door mij’ heb je een overzicht van de 
documenten die jij hebt gedeeld met anderen. Het 
is goed om hier zo nu en dan eens naar te kijken om 
te zien met wie je welke documenten deelt.  
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Door met je rechter muisknop op het document te 
klikken kun je de toegang beheren. Dit doe je door 
op de knop ‘Toegang beheren’  te klikken.  

 

Er opent een aan de rechterkant een extra menu. 
Hier kun je bovenin kiezen voor stoppen met delen. 
Of je kunt per gebruiker het delen stoppen. Je kunt 
hier ook de rechten wijzigen. Iemand die eerst 
alleen mocht lezen, kun je omzetten naar bewerken.  
 
Hou er rekening mee dat in OneDrive persoonlijke 
documenten staan. Deel jij een document voor 
langere tijd met 10 personen? Dan moet je je 
afvragen of het wel een persoonlijk document is en 
of deze niet beter op de gedeelde schijf zou kunnen 
staan.  

 

 

Tip: Hou het delen van je bestanden onder controle door regelmatig te checken met wie je welke 

documenten deelt. 

Tip: Je kunt ook direct vanuit je document delen. Rechts bovenin je Office applicatie staat: 
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10. Een vorige versie van je bestand terugzetten 
We weten nu dat we met het delen van bestanden nog maar 1 versie van een document hebben. Je deelt een 

koppeling naar je document en zo kan je ontvanger rechtstreeks in jouw document werken. De knop ‘Opslaan 

als’ gebruik je dan niet meer. Je hoeft geen kopieën meer op te slaan om het origineel te bewaren. Met 

versiebeheer kun je van hetzelfde document een andere versie oproepen. In dit hoofdstuk lees je hoe dat 

moet. 

In het onderstaande voorbeeld is een document met de naam Testdocument.docx gedeeld. De ontvanger 

heeft het document bewerkt en als eigenaar van het document is te zien dat het is aangepast, door ofwel de 

eigenaar ofwel door de ontvanger.  

Het versiebeheer is geen back-up oplossing. De ICT afdeling voorziet zelf in een back-up. 

Klik op het Office.com icoon om naar de Office 365 
portal te gaan.  

 

In de portal van Office 365 klik je op de applicatie 
die je wilt starten. In ons voorbeeld kiezen we voor 
OneDrive. 

 

Je komt binnen in de online omgeving van OneDrive. 
Klik met de rechter muisknop op het document 
waarvan je een oudere versie wilt terugzetten.   
 
Klik vervolgens op versiegeschiedenis.  

 

Aan de rechterkant opent er een extra menu. In dit 
menu zie je de versie, wanneer ze gewijzigd zijn en 
door wie.  
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Klik op het icoon met de 3 puntjes bij de versie die je 
terug wilt zetten. Hier kun je het bestand direct 
herstellen, het bestand openen of de versie 
verwijderen. Het verwijderen van een versie doe je 
enkel wanneer je niet wilt dat deze versie wordt 
teruggezet. Voor het besparen van ruimte hoef je 
dit niet te doen.  
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Tip: Er worden 500 versies bewaard. Na versie 500, verdwijnt versie 1 en gaan we verder met versie 

501. Er verdwijnen geen versies tenzij je ze zelf hebt verwijderd. Als je een oudere versie terugzet, 

overschrijft deze niet de laatste versie maar komt deze erbij als een versienummer hoger. 

Tip: Wil je zichtbaar maken wie welke wijziging heeft gedaan in een document, omdat je met 

meerdere mensen het document bewerkt of omdat er iemand kijkt naar de grammatica? Dan kun je 

hiervoor beter de functie ‘Wijziging bijhouden’ van Word gebruiken i.p.v. het versiebeheer.  

Tip: Je kunt ook vanuit je document naar het versiebeheer gaan. Als je met de lokaal geïnstalleerde 

Office applicaties werkt kun je links boven in het menu naar ‘Bestand’, vervolgens naar ‘Info’ en dan 

klikken op de knop: 
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11. Outlook Online (Web App) 
Je e-mail benader je vanuit de browser. Dit doe je via de Outlook Web App. In dit hoofdstuk leer je de 

basishandelingen binnen de Outlook Web App, ook wel Outlook Online genoemd. 

 

 

Werkbalk: Hier vind je actieknoppen afhankelijk van hetgeen wat je geselecteerd hebt. 

Navigatiemenu: Hier navigeer je door je mappen. 

E-mail venster: Hier navigeer je door je e-mails. Hier kun je ook naar e-mails zoeken door te filteren of de 

zoekfunctie te gebruiken. 

Leesvenster: In het leesvenster zie je de mail die op dat moment geselecteerd is.  
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Klik op het Office.com icoon om naar de Office 365 
portal te gaan.  

 

In de portal van Office 365 klik je op de applicatie 
die je wilt starten. In ons voorbeeld kiezen we voor 
Outlook. 

 

Aan de linker kant staan je mappen. Het is raadzaam 
om deze de eerste keer steekproefsgewijs door te 
lopen om te kijken of deze naar verwachting is.   
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a. Een nieuwe e-mail met bijlage opstellen 

Klik op het Office.com icoon om naar de Office 365 
portal te gaan.  

 

In de portal van Office 365 klik je op de applicatie 
die je wilt starten. In ons voorbeeld kiezen we voor 
Outlook. 

 

Klik links bovenin de werkbalk op ‘Nieuw bericht’.  

Het leesvenster verandert nu in je werkveld.  

 

Bij ‘Aan’ vul je de naam of het e-mailadres in van de 
persoon die de e-mail moet ontvangen. Interne e-
mailadressen worden automatisch aangevuld. 
Externen worden pas aangevuld op het moment dat 
je ze eerder hebt gemaild. Ze staan dan in het 
geheugen maar nog niet in je adressenlijst. Het is 
raadzaam om ze toe te voegen aan je adressenlijst. 
 
Let op: E-mailadressen die in je oude e-mail in de 
auto-aanvullijst stonden omdat je deze e-
mailadressen al eerder had gebruikt, zijn niet mee 
gemigreerd nar Outlook. 
 
Als je een e-mail verstuurt aan een niet bestaand e-
mailadres dan krijg je automatisch een “bounce e-
mail”. Dit is een automatische e-mail waarin staat 
waarom je e-mail niet kon worden afgeleverd. 
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Na het invullen van de geadresseerde kun je klikken 
op de knop ‘Bijvoegen’. Kies vervolgens voor ‘In 
cloudlocaties’ zoeken.  

 

 
 

Wil je een document van OneDrive versturen dan 
kun je hier door je OneDrive bestanden bladeren. 
Wil je een bestand vanaf je computer versturen dan 
klik je op de knop ‘Computer’. Er opent dan een 
pop-up naar je Verkenner om door de bestanden 
van je computer te bladeren.  

 

Selecteer je bestand en klik op volgende. Als je hebt 
gekozen voor een OneDrive bestand krijg je de 
keuze om een kopie als bijlage te versturen of de 
link te delen. Maak je keuze en klik op toevoegen 
om de bijlage toe te voegen. 

 

Wil je extra opties  zoals urgentie instellen, 
handtekeningen invoegen of andere berichtopties 
weergeven? Klik dan op de 3 puntjes in de werkbalk 
achter de knop ‘Verwijderen’. 
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Begin vervolgens met de inhoud van je e-mail. 
Onderaan je werkveld vind je de tekstopmaak 
mogelijkheden. Zodra je klaar bent kun je de e-mail 
versturen door bovenaan of onderaan op verzenden 
te klikken.  

 

 

 

In Outlook Online is het niet mogelijk om een e-mail in te trekken nadat deze is verstuurd. Je kunt 

wel een e-mail vertraagd versturen. Dat betekent dat je kunt instellen dat je na het versturen een 

e-mail 30 seconden de tijd hebt om het versturen te annuleren. Daarover lees je meer in de 

Outlook instellingen. 
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b. E-mail beantwoorden of doorsturen 

Klik op het Office.com icoon om naar de Office 365 
portal te gaan.  

 

In de portal van Office 365 klik je op de applicatie 
die je wilt starten. In ons voorbeeld kiezen we voor 
Outlook. 

 

Klik op de e-mail die je wilt beantwoorden of 
doorsturen zodat deze in het leesvenster verschijnt. 

 

De enkele pijl linksom dient om enkel de afzender te 
beantwoorden. Gebruik je de dubbele pijl linksom 
dan richt je het antwoord aan alle aangeschreven 
personen. Dat betekent dat ook iedereen die in de 
CC staat een antwoord van je krijgt. De pijl naar 
rechts dient om het bericht door te sturen.   
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c. Geprioriteerde weergave uitschakelen 
Een nieuwe functie binnen Outlook is Postvak IN met prioriteit. Als je voor de eerste keer inlogt krijg je de 

onderstaande melding: 

 

Je hebt dus twee lijsten onder Postvak IN, namelijk Prioriteit en Overige. Outlook bepaalt welke mail in welke 

lijst wordt geplaatst. Dit doet Outlook op basis van jouw gedrag. Zijn er e-mails die je meestal niet leest of 

algemene informatie bevat zoals een nieuwsbrief dan zal hij deze in de ‘Overige’ lijst zetten.  

  

Als je dit niet prettig vindt kun je dit uitschakelen. Hiervoor volg je de volgende stappen: 

Klik op het Office.com icoon om naar de Office 365 
portal te gaan.  

 

In de portal van Office 365 klik je op de applicatie 
die je wilt starten. In ons voorbeeld kiezen we voor 
Outlook. 

 

Klik bovenin de Outlook balk op het tandwieltje:

 
 
Er wordt vervolgens een menu getoond met 
instellingen die je kunt wijzigen. Klik vervolgens op 
de aan/uit schakelaar bij de optie ‘Postvak IN met 
Prioriteit’.  
 
Als je hierop klikt dan verandert je Postvak IN naar 
postvak zonder prioriteit. Je ontvangt de mail dan 
gewoon zoals je gewend was, in één mailbox op 
volgorde van ontvangen. 
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d. Een bijlage direct opslaan in OneDrive 
Als je een bijlage ontvangt en die wil opslaan in OneDrive kan dat met een druk op de knop.  

Klik op het Office.com icoon om naar de Office 365 
portal te gaan.  

 

In de portal van Office 365 klik je op de applicatie 
die je wilt starten. In ons voorbeeld kiezen we voor 
Outlook. 

 

Open de e-mail met de bijlage. Klik onder de bijlage 
op de knop ‘Opslaan in OneDrive – 
vozeeuwsvlaanderen’. 

 
 

 

Je ziet dat je bijlage nu wordt opgeslagen. De status 
is veranderd naar ‘Opgeslagen in Bijlage’. Je vind je 
bijlage nu in je OneDrive. Automatisch komt deze in 
de map Bijlagen. Deze kan ook Attachments heten.  
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e. Een bijlage opslaan op een andere locatie 
Als je een e-mail ontvangt met een bijlage kun je die ook opslaan op de gedeelde schijf.  

Klik op het Office.com icoon om naar de Office 365 
portal te gaan.  

 

In de portal van Office 365 klik je op de applicatie 
die je wilt starten. In ons voorbeeld kiezen we voor 
Outlook. 

 

Open de e-mail waar de bijlage in staat. En klik 
onder de bijlage op de knop ‘Downloaden’, of 
selecteer het pijltje dat naar beneden wijst. 

 
 

 

Onderin je browser verschijnt de melding dat het 
bestand is bewaard, of je krijgt een keuze 
aangeboden om het bestaand op te slaan onder een 
andere naam. Kies in dat geval het pijltje naast 
opslaan en kies ‘Opslaan als’.  

 

Er verschijnt een pop-up met de bestanden in je 
verkenner.  
 
Navigeer naar de plek waar je het document wilt 
opslaan en klik op de knop ‘Opslaan’.  
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f. Automatisch antwoorden inschakelen 
In sommige gevallen wil je een automatisch antwoord inschakelen. Denk bijvoorbeeld aan vakantie of andere 

langdurige afwezigheid. Voor het inschakelen van een automatisch antwoord volg je onderstaande stappen: 

Klik op het Office.com icoon om naar de Office 365 
portal te gaan.  

 

In de portal van Office 365 klik je op de applicatie 
die je wilt starten. In ons voorbeeld kiezen we voor 
Outlook. 

 

Klik in je online e-mailomgeving op het tandwiel om 
het instellingenscherm te openen. Kies vervolgens 
voor ‘Alle Outlook-instellingen weergeven’.  

 
 

 

Er opent zich een overzicht van alle mogelijke 
Outlook instellingen. Kies hier voor ‘Automatische 
antwoorden’.  

 

Klik vervolgens op ‘Automatische antwoorden 
inschakelen’.   

 

Je hebt 2 opties. Standaard staat antwoorden 
ingeschakeld totdat je het zelf weer uitzet. Je kunt 
ook aanvinken dat antwoorden alleen tijdens een 
specifieke periode automatisch worden verstuurd. 
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1. Selecteer de begin- en de eindtijd. 
2. Kies of je deze periode ook geblokt wil hebben in 
je agenda. Dit kan handig zijn, omdat men dan kan 
zien dat je afwezig bent. Ze zullen je dan ook niet 
uitnodigen voor een vergadering. 
3. Kies of je nieuwe uitnodigingen automatisch wilt 
weigeren in deze periode. 
4. Kies of je bestaande vergaderingen tijdens deze 
periode ook wilt annuleren.  

Scroll naar beneden om een bericht op te stellen. 

 

Tevens kun je kiezen of je ook een automatisch 
antwoord wilt versturen aan afzenders buiten de 
organisatie. Standaard staat dit aangevinkt. 
 
Daarin kun je onderscheid maken tussen afzenders 
buiten de organisatie maar wel in je contacten en 
afzenders buiten de organisatie die niet tussen je 
contacten staan. 

 

Heb je hierin een keuze gemaakt dan kun je ook 
voor externe afzenders je bericht opstellen. 

 

Klik daarna onderin op ‘Opslaan’ en sluit het 
instellingenscherm door op het kruisje bovenaan te 
klikken.  

 

 

 

Bij automatisch antwoorden worden antwoorden eenmaal verstuurd. Iemand die jou dagelijks een 

bericht stuurt, zal dus niet elke dag een automatisch antwoord krijgen.  
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g. E-mail handtekening instellen 
Indien je zelf een handtekening aanmaakt is het niet nodig om school informatie op te nemen. Automatisch 

wordt namelijk onderaan elke mail die naar externe adressen wordt gestuurd algemene informatie van jouw 

school toegevoegd. Deze informatie zie je zelf niet tijdens het opstellen van een nieuw e-mail bericht.  

Als je een handtekening aanmaakt, volstaat het om een groet op te nemen, jouw naam en eventueel direct 

telefoonnummer. Dit werkt als volgt: 

Klik op het Office.com icoon om naar de Office 365 
portal te gaan.  

 

In de portal van Office 365 klik je op de applicatie 
die je wilt starten. In ons voorbeeld kiezen we voor 
Outlook. 

 

Klik in je online e-mailomgeving op het tandwiel om 
het instellingenscherm te openen. Kies vervolgens 
voor ‘Alle Outlook-instellingen weergeven’.  

 
 

 

Er opent zich een overzicht van alle mogelijke 
Outlook instellingen. Kies hier voor ‘Opstellen en 
beantwoorden’.  

 

Je kunt nu een e-mail handtekening ingeven. Met 
behulp van de vinkjes bepaal je of de handtekening 
automatisch wordt ingevoegd bij nieuwe berichten 
en/of bij het beantwoorden of doorsturen van 
berichten.  

 

Klik daarna onderin op ‘Opslaan’ en sluit het 
instellingenscherm door op het kruisje bovenaan te 
klikken.  
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h. Een gedeelde mailbox toevoegen 
Als je meerdere mailboxen beheert moet je deze handmatig toevoegen in Outlook Online. Dit moet je per 

mailbox doen, dit is een eenmalige actie. Hiervoor volg je de onderstaande stappen. Je kunt alleen een mailbox 

toevoegen waar je al rechten op hebt. Heb je nog geen rechten op de betreffende mailbox? Dan moet je dit 

eerst aanvragen via de helpdesk. 

 

Tip: De rechten op gedeelde mailboxen zijn bewust niet mee gemigreerd. Elke gebruiker dient 

opnieuw via een wijzigingsverzoek bij de helpdesk toegang aan te vragen tot een gedeelde mailbox. 

 

Klik op het Office.com icoon om naar de Office 365 
portal te gaan.  

 

In de portal van Office 365 klik je op de applicatie 
die je wilt starten. In ons voorbeeld kiezen we voor 
Outlook. 

 

In je startscherm van Outlook zie je aan de 
linkerzijde de mappen ‘Favorieten’. Daaronder staat 
‘Mappen’.  
 
Om een extra mailbox toe te voegen, klik je met de 
rechter muisknop op ‘Mappen’. Daar kies je voor 
gedeelde map toevoegen. 
 

 

Daarna opent er een venster waar je de gedeelde 
mailboxen kunt zoeken. 
 
Typ een gedeelte van de naam in. Mocht deze niet 
automatisch worden aangevuld klik dan op 
‘Zoeken in adreslijst’. 
 
Selecteer de gewenste mailbox. Klik op toevoegen. 
De nieuwe mailbox is aan de linkerzijde te zien en 
kan opengeklapt worden. Dit werkt enkel wanneer 
je beschikt over voldoende rechten om deze 
mailbox te mogen openen. Zie de tip bovenaan deze 
pagina. 
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i. Het verwerken van e-mails automatiseren (met regels) 
In Outlook Online kun je gebruik maken van regels. Met regels kun je bepaalde handelingen in Outlook Online 

automatiseren. Zo kun je bijvoorbeeld instellen dat berichten waarin jij in de CC staat automatisch naar een 

mapje worden verplaatst. Of je kunt instellen dat e-mailberichten met een bepaald woord in het onderwerp 

automatisch worden beantwoord. In dit hoofdstuk lees je hoe je deze regels aanmaakt. 

Klik op het Office.com icoon om naar de Office 365 
portal te gaan.  

 

In de portal van Office 365 klik je op de applicatie 
die je wilt starten. In ons voorbeeld kiezen we voor 
Outlook. 

 
 

Klik in je online e-mailomgeving op het tandwiel om 
het instellingenscherm te openen. Kies vervolgens 
voor ‘Alle Outlook-instellingen weergeven’.  

 
 

 

Er opent zich een overzicht van alle mogelijke 
Outlook instellingen. Kies hier voor ‘Regels’.  
 
Hier kun je een nieuwe regel aanmaken door 
‘Nieuwe regel toevoegen’ te selecteren.  

In dit voorbeeld maken we een regel aan die er voor 
zorgt dat alle e-mails waarin jij in de CC staat, 
automatisch naar de map archief gaan. 
 
Je ziet dat een regel altijd bestaat uit een ‘Als-Dan-
Behalve- constructie’.  
 
Geef je regel eerst een naam en klik vervolgens op 
voorwaarde toevoegen op het bovenste invoerveld. 
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In dit geval is kiezen we voor de voorwaarde: ‘Mijn 
naam staat op de CC-regel’. 
 
Klik deze aan. 

 

We hebben de eerste voorwaarde nu ingesteld. Wat 
gaan we met de mail doen die aan deze voorwaarde 
voldoet?  
 
Kies bij ‘Actie Toevoegen’ voor: ‘Verplaatsen naar’ 
 en vervolgens voor ‘Verplaatsen naar een andere 
map  Kies vervolgens de map ‘Archief’.  
 
 

 

Vervolgens kun je eventueel op dezelfde manier een 
extra actie of uitzondering op de regel toevoegen.   
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Vink optioneel de checkbox bij ‘Het verwerken van 
meer regels stoppen’ aan. Dit heeft de volgende 
functie: 
 
Soms heb je meerdere regels ingesteld die van 
toepassing kunnen zijn op één bericht. Als een regel 
hebt gemaakt die alle berichten met de 
onderwerpregel 'Project ABC' naar een map 
verplaatst en vervolgens een tweede regel maakt 
die alle berichten met bijlagen verwijdert, wil je 
waarschijnlijk niet dat een e-mailbericht dat als 
onderwerp ‘Project ABC’ heeft en een bijlage bevat, 
wordt verwijderd. In dat geval kun je de optie ‘De 
verwerking van meer regels stoppen;  voor de 
eerste regel gebruiken. 
 
De volgende regels worden dan genegeerd, zelfs als 
ze van toepassing zijn op het bericht. Zonder deze 
instelling wordt elke regel die van toepassing is op 
het bericht uitgevoerd. 
 
Klik op de knop ‘Opslaan’ als je klaar bent.  
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j. Iemand de controle geven over jouw mailbox 
Je kunt iemand rechten geven over je mailbox. Bijvoorbeeld als je een tijd afwezig bent en mail toch 

beantwoord wilt hebben vanuit je eigen naam. Deze machtiging kun je eenvoudig zelf instellen en nazien via 

onderstaande instructies. 

Klik op het Office.com icoon om naar de Office 365 
portal te gaan.  

 

In de portal van Office 365 klik je op de applicatie 
die je wilt starten. In ons voorbeeld kiezen we voor 
Outlook. 

 

Klik met je rechter muisknop op ‘Postvak IN’ 
 
Klik vervolgens op ‘Machtigingen’ 

 

Klik bovenaan op het ‘plus icoon’. 
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Vul de naam in van de collega die je wilt machtigen 
voor je e-mail en kies ‘Toevoegen’ 

 

Klik vervolgens aan wat hij/zij mag lezen / 
verwijderen. Je kunt ook kiezen voor standaard 
machtigingsniveau’s. Zodra je één van deze opties 
kiest worden machtigingsopties ingevuld.  
 
De optie ‘Eigen’ bij ‘Toegang verwijderen’ en 
‘Schrijven’ houdt in dat de gemachtigde persoon 
enkel zijn of haar eigen items kan verwijderen. De 
persoon heeft dan geen rechten om andere items te 
verwijderen. Indien je iemand volledig wilt 
machtigen, kies dan voor ‘alle’.  
 
Als alles goed staat ingesteld kies je voor ‘OK’. De 
instellingen worden dan bewaard. 
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k. Werken met taken 
Je kunt in Outlook Online werken met taken. Zo kun je van een e-mail een taak maken om een todo lijst te 

creëren. Het voordeel hiervan is, dat je geen tijd in je agenda hoeft in te plannen om jezelf te helpen 

herinneren aan iets wat je moet doen. Stel je voor dat je een e-mail krijgt met een herinnering om in te 

schrijven voor een evenement. Dit is een actie die te kort duurt om in je agenda te zetten, daarbij blok je tijd in 

je agenda en zullen mensen je niet uitnodigen voor een vergadering die wellicht veel urgenter is.  

In dit hoofdstuk lees je hoe je daarvoor Taken kunt gebruiken. Let op: de layout van Taken wordt vervangen 

door ‘ToDo’. De handleiding wordt hierop aangepast zodra deze layout definitief is doorgevoerd.   

Klik op het Office.com icoon om naar de Office 365 
portal te gaan.  

 

In de portal van Office 365 klik je op de applicatie 
die je wilt starten. In ons voorbeeld kiezen we voor 
Outlook. 

 

In ons voorbeeld hebben we een e-mail gekregen 
waarin een herinnering staat voor het deelnemen 
aan een studiedag. Door met de muisaanwijzer over 
het bericht te bewegen verschijnen er een aantal 
‘snelle actie’ icoontjes.  

 

 

Klik vervolgens op het vlag icoon zodat hij rood 
wordt en daarmee als taak word aangemaakt. 

 

 

Ga vervolgens links onderin naar je taken door op 
het taken icoon te klikken.  

  

Je ziet nu de taken in een nieuw overzicht. Als je de 
taak aanklikt, krijg je in het leesvenster ook de 
inhoud van je e-mail te zien.  
 
Als je de taak hebt uitgevoerd klik je op ‘Voltooid’.  
Je taak is nu afgerond. We hebben van een e-mail 
een taak gemaakt. Dit doe je als je de actie in de e-
mail dezelfde dag wil uitvoeren.  

 

Je kunt ook uitgebreide taken maken. Dit doe je 
door in de sectie ‘Taken’ van Outlook Online op 
‘Nieuw’ te klikken.  
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Vervolgens kun je snel een taak aanmaken en een 
vervaldatum toevoegen. Als je op de knop ‘Meer 
details weergeven’ klikt kun je uitgebreide opties 
aan je taak toevoegen.  

 

 

Je kunt een begin en einddatum aan je taak 
meegeven. Aangeven of je er al mee gestart bent, 
hoeveel procent de taak voltooid is en welke 
prioriteit erbij zit. Daarnaast kun je ook de tijd 
bijhouden die je ermee bezig bent geweest. 
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l. Outlook Online instellingen 
We hebben al een aantal basis instellingen behandeld. In dit hoofdstuk behandelen we nog een aantal andere 

instellingen in Outlook Online om deze naar eigen wens te configureren. 

Klik op het Office.com icoon om naar de Office 365 
portal te gaan.  

 

In de portal van Office 365 klik je op de applicatie 
die je wilt starten. In ons voorbeeld kiezen we voor 
Outlook. 

 

Klik in je online e-mailomgeving op het tandwiel om 
het instellingenscherm te openen. Kies vervolgens 
voor ‘Alle Outlook-instellingen weergeven’.  

 
 

 

Alle instellingen zijn verdeeld over vier rubrieken: 
Algemeen, E-mail, Agenda en Personen. De 
belangrijkste instellingen zijn ondergebracht in de 
rubriek ‘E-mail’ en ‘Agenda’. 
 
In de rubriek ‘E-mail’ bepaal je het bijbehorende 
uiterlijk en instellingen zoals  
de wijze waarop bijlagen gedeeld worden,  
regels om berichten door te sturen of te archiveren,  
de ‘snelle acties’ pictogrammen aanpassen, 
de standaard antwoord opties wijzigen. 
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12. Outlook Online Agenda 
Je agenda items zijn allemaal mee gemigreerd naar de nieuwe Outlook omgeving. Vanaf dat moment werk je 

met de Outlook Online Agenda.  

Deze is als volgt opgebouwd: Helemaal links zie je overzicht van de agenda’s die je beheert en een 

maandweergave. In het rasterveld zie je de dagen van de maand die geselecteerd. Hier staan ook je afspraken 

in als je die hebt. Daarboven vind je de werkbalk en helemaal rechts kun je de weergave aanpassen en 

daaronder zie je de afspraken die je vandaag hebt.  
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a. Een nieuwe afspraak maken 

Klik op het Office.com icoon om naar de Office 365 
portal te gaan.  

 

In de portal van Office 365 klik je op de applicatie 
die je wilt starten. Je kunt vanuit Outlook 
rechtstreeks naar de Agenda, ofwel je kiest 
rechtstreeks voor Agenda. In ons voorbeeld kiezen 
we om via Outlook naar de agenda te gaan.   

Klik links onderin op het Agenda icoon.   

 

Om een nieuwe agenda afspraak (‘Gebeurtenis’) te 
maken, klik je bovenaan in de werkbank op ‘Nieuwe 
gebeurtenis’.  
 
Hierop wordt automatisch de datum en eventuele 
tijdslot toegepast die op dat moment geselecteerd is 
in de agendaweergave.   

 

Er worden een aantal gegevens gevraagd. Eerst vul 
je de titel van je agenda afspraak in, de datum & tijd 
en een beschrijving van de afspraak. Indien je 
andere deelnemers wilt uitnodigen vul je de namen 
in en geef je ook de gewenste locatie voor het 
overleg in.  
 
Bij ‘Herhalen’ kun je een terugkerende afspraak 
maken. Vervolgens geef je aan of je tijdens de 
vergadering/afspraak/gebeurtenis wel of niet 
beschikbaar bent. Je kunt bijvoorbeeld een hele dag 
in je agenda plannen om interne werkzaamheden te 
doen maar je bent dan wel beschikbaar voor 
vergaderverzoeken. 

 

Wanneer je andere deelnemers wilt uitnodigen kun 
je met behulp van de planning-assistent bekijken 
wanneer iedereen beschikbaar is.  
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Ook in de planning-assistent is het mogelijk 
deelnemers toe te voegen. Je maakt onderscheid in 
vereiste en optionele deelnemers.  
 
Na het toevoegen van de deelnemer zie je in één 
oogopslag de beschikbaarheid van de genodigden 
en de ruimtes. Dit werkt enkel wanneer de personen 
hun agenda gedeeld hebben met de organisatie 
(enkel beschikbaarheid is dan voldoende). Zie ook 
hoofdstuk 11, paragraaf b voor uitleg over het 
verlenen van toegang tot je agenda.  
 
In Office 365 zijn een aantal te reserveren ruimtes 
vooraf ingesteld. Deze lijst wordt beheerd en verder 
aangevuld door de afdeling ICT. Je kunt een ruimte 
enkel reserveren wanneer deze nog vrij is.  

 

Schuif met de gekleurde balk totdat deze groen 
kleurt – dit geeft aan dat alle genodigden en ruimtes 
beschikbaar zijn op dat moment. Door de balk 
breder te maken pas je automatisch ook de duur 
van het overleg aan. 
 
Als je alles hebt ingevuld klik je op de knop ‘Gereed’. 
Je komt dan terug in het scherm om de afspraak aan 
te maken. 

 

Zodra de details goed zijn ingesteld kun je de 
afspraak verzenden. De afspraak wordt dan 
bewaard en de deelnemers ontvangen een 
uitnodiging per e-mail.  
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b. Iemand de controle geven over jouw agenda 
Je kunt individuen of groepen rechten geven over je agenda. Bijvoorbeeld als je de collega’s inzage wilt geven 

of iemand jouw agenda wilt laten beheren. Ook het intrekken van machtigingen is mogelijk. Het instellen van 

delen van jouw agenda werkt als volgt: 

Klik op het Office.com icoon om naar de Office 365 
portal te gaan.  

 

In de portal van Office 365 klik je op de applicatie 
die je wilt starten. In ons voorbeeld kiezen we via 
‘Alle Apps’ voor Agenda. 

 
 

 

Klik met je rechter muisknop op ‘Agenda’ 
 
Klik vervolgens op ‘Delen en machtigingen’ 

 

Allereerst bepaal je wat de standaard machtiging is 
op jouw agenda voor iedereen binnen de 
organisatie. Let op: deze instelling heeft betrekking 
op zowel leerlingen als ook medewerkers.  
 
Standaard staat de machtiging op ‘Kan zien wanneer 
ik bezet ben’. In dat geval zien gebruikers geen 
details van de afspraken maar enkel of je 
beschikbaar bent, of bezet vanwege ingeplande 
afspraken. Doorgaans is dit de beste instelling, zeker 
binnen het onderwijs waar verschillende rollen 
dezelfde Office 365 omgeving gebruiken.  
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Vervolgens bepaal je welke personen meer rechten 
dienen te krijgen op jouw agenda. Bijvoorbeeld 
teamleden, leidinggevende of projectleden.  
 
Vul het begin van de naam in van de persoon die je 
wilt machtigen en kies ‘Personen zoeken’.  
Selecteer vervolgens de juiste naam en klik op 
‘Delen’. 

 

Vervolgens bepaal je welk machtigingsniveau de 
gekozen persoon krijgt. Deze zijn gerangschikt op 
een toenemend niveau van rechten: 
 
Kan zien wanneer ik bezet ben: de gemachtigde ziet 
enkel of je beschikbaar bent, geen details 
Kan titels en locaties weergeven: de gemachtigde 
ziet enkel de titel en locatie van de afspraak maar 
kan niet de inhoud lezen. 
Kan alle details weergeven: de volledige agenda is in 
te zien door de gemachtigde 
Kan bewerken: de gemachtigde kan de volledige 
agenda inzien én items aanmaken / bewerken 
Gedelegeerde: naast inzien en bewerken kan de 
gemachtigde ook uit jouw naam agenda afspraken 
verzenden en reageren op agenda verzoeken. Let 
op: Je ziet de antwoorden op uitnodigingen van 
gedelegeerden niet in jouw eigen postvak, uiteraard 
veranderd de status van de afspraak wel in 
‘geaccepteerd’.   
 
Klik na het instellen van de juiste machtigingen op 
‘Delen’. 

 

Vervolgens zie je met welke personen binnen de 
organisatie jouw agenda gedeeld is inclusief het 
niveau van toegang.  
 
Met de selectielijst pas je het huidige niveau van 
rechten op jouw agenda aan. Je weigert bestaande 
gemachtigden toegang tot je agenda door op het 
prullenbakje te klikken.  
 
Zodra je gereed bent met het instellen van de 
machtigingen sluit je het scherm met het kruisje 
rechtsbovenaan. 
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c. Inzage in agenda’s van andere personen instellen 
Als je de agenda van een collega medewerker of leerling wilt toevoegen om daar inzage in te hebben, dan kan 

dit vanuit de Outlook Online agenda.  Volg hiervoor onderstaande stappen.  

Klik op het Office.com icoon om naar de Office 365 
portal te gaan.  

 

In de portal van Office 365 klik je op de applicatie 
die je wilt starten. In ons voorbeeld kiezen we via 
‘Alle Apps’ voor Agenda. 

 
 

 

Let op: om agenda’s van anderen toe te voegen aan 
jouw weergave kies je in de linker kolom onderaan 
voor ‘Agenda importeren’.  
 
De optie ‘Agenda toevoegen’ maakt het mogelijk om 
voor jezelf een extra aparte agenda aan te maken, 
bijvoorbeeld om privé afspraken in aan te maken. 
Persoonlijk aangemaakte agenda’s zijn standaard 
niet gedeeld met anderen in de organisatie.  

Indien je gekozen hebt voor ‘Agenda importeren’ en 
je wilt de agenda van een collega toevoegen dan 
kies je vervolgens de optie ‘Uit adreslijst’.  
 
De andere opties maken het mogelijk om agenda’s 
toe te voegen op basis van een bestand (.ical 
formaat), op basis van een gedeelde link van 
internet of een standaard overzicht van 
vakantiedagen. Let op: deze vakanties worden 
weergegeven als ‘Feestdagen in …’.   

Wanneer je de optie ‘uit adreslijst’ hebt gekozen om 
de agenda van een collega toe te voegen wordt 
gevraagd om de naam in te voeren.  Selecteer 
vervolgens de juiste persoon en kies ‘Toevoegen’. 
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Nadat de agenda is toegevoegd wordt deze in het 
linker gedeelte getoond en is direct aangevinkt. 
Enkel van aangevinkte agenda’s worden de agenda 
items in het overzicht scherm getoond. 

 

Je hebt nu de agenda toegevoegd. Je vind deze 
terug in het overzicht van je agenda’s. 
 
Ondanks dat je in Outlook Online groepen kunt 
aanmaken om agenda’s te ordenen is het helaas 
niet mogelijk om gedeelde agenda’s te verplaatsen 
naar een zelf gemaakte groep.  

 

 

 

Tip: Net als bij de mailboxen worden de rechten van agenda’s niet automatisch meegenomen.  

Wil je dus de volledige rechten op een mailbox hebben, vraag dit dan aan bij de ICT helpdesk. 
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d. Outlook Online Agenda instellingen 
Je kunt het één en ander aan de Agenda weergave van Outlook Online aanpassen om deze naar eigen wens in 

te richten. Voorbeelden zijn het toevoegen van weeknummers aan de agenda.  

Klik op het Office.com icoon om naar de Office 365 
portal te gaan.  

 

In de portal van Office 365 klik je op de applicatie 
die je wilt starten. In ons voorbeeld kiezen we voor 
Outlook. 

 

Klik in je online e-mailomgeving op het tandwiel om 
het instellingenscherm te openen. Kies vervolgens 
voor ‘Alle Outlook-instellingen weergeven’.  

 
 

 

Alle instellingen zijn verdeeld over vier rubrieken: 
Algemeen, E-mail, Agenda en Personen. De 
belangrijkste instellingen zijn ondergebracht in de 
rubriek ‘E-mail’ en ‘Agenda’. 
 
De rubriek ‘Agenda’ biedt instellingen om 
bijvoorbeeld de weeknummers weer te geven, te 
bepalen of je voorafgaand aan een afspraak een 
herinnering ontvangt, de weersvoorspellingen wilt 
toevoegen aan de agenda en biedt een overzicht 
van de wijze waarop jouw agenda gedeeld is met 
anderen. 
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13. E-mail op je telefoon 
Je mag e-mail instellen op je telefoon. Dit kun je doen in de standaard e-mailapplicatie van je telefoon, of door 

de Outlook app te downloaden vanuit de Appstore (iOS) of de Playstore (Android). Vanuit de helpdesk wordt 

er geen inhoudelijke support verleend op het instellen van de e-mail op je telefoon.  

Je bent als gebruiker eindverantwoordelijk voor het zorgvuldig omgaan met informatie van de school op jouw 

privé telefoon, tablet of computer. Het advies is derhalve om toegangsbeveiliging toe te passen in de vorm van 

een wachtwoord en/of multi factor authenticatie.  

Raadpleeg onderstaande links om e-mail in te stellen op je telefoon (enkel online aan te klikken): 

E-mail instellen in de e-mailapp van Android 

E-mail instellen in de app Outlook voor Android 

E-mail instellen met de e-mailapp voor iOS 

E-mail instellen in mobiele app Outlook voor iOS 

  

https://support.office.com/nl-nl/article/e-mail-instellen-in-de-e-mailapp-van-android-71147974-7aca-491b-978a-ab15e360434c
https://support.office.com/nl-nl/article/e-mail-instellen-in-de-app-outlook-voor-android-886db551-8dfa-4fd5-b835-f8e532091872
https://support.office.com/nl-nl/article/e-mail-instellen-met-de-e-mailapp-voor-ios-7e5b180f-bc8f-45cc-8da1-5cefc1e633d1
https://support.office.com/nl-nl/article/e-mail-instellen-in-mobiele-app-outlook-voor-ios-b2de2161-cc1d-49ef-9ef9-81acd1c8e234
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14. Meer informatie 
Heb je na deze instructies nog vragen? Raadpleeg dan de ICT helpdesk of een van de onderstaande bronnen: 

Microsoft Help en Training: https://support.office.com/nl-nl 

Office 365 trainingscentrum: https://support.office.com/nl-nl/office-training-center  

 

 

 

 

https://support.office.com/nl-nl
https://support.office.com/nl-nl/office-training-center

