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Inhoud
In de digitale leeromgeving kun je de gespecificeerde inhoud van de acties en video's per learning
block bekijken.

10LB MICROSOFT-ACCOUNT
11Kennismaken1.
11Acties en video's2.
18Afsluiting3.

19LB MICROSOFT 365 BASIS
20Kennismaken1.
23Acties en video's2.
38Afsluiting3.
38Test jezelf4.
38Afsluitende toets5.

39LB ONEDRIVE EN WINDOWS
40Kennismaken1.
41Acties en video's2.
57Simulatie OneDrive3.
57Afsluiting4.
57Test jezelf5.
57Afsluitende toets6.

58LB OUTLOOK - ONLINE E-MAILEN
59Kennismaken1.
61Acties en video's2.
72Simulatie E-mails maken3.
73Afsluiting4.
73Test jezelf5.
73Afsluitende toets6.

74LB EXCEL - INTRO EXCEL 365
75Kennismaken1.
77Acties en video's2.
97Simulatie Basisvaardigheden3.
97Afsluiting4.
98Test jezelf5.
98Afsluitende toets6.

99LB EXCEL - FORMULES IN EXCEL
100Kennismaken1.
104Acties en video's2.
124Simulatie Het secretariaat3.
124Afsluiting4.
124Test jezelf5.
124Afsluitende toets6.

125LB EXCEL - FUNCTIES BASISVAARDIGHEDEN
127Kennismaken1.
129Acties en video's2.
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151Simulatie De camping3.
152Simulatie De scooterwinkel4.
152Afsluiting5.
152Test jezelf6.
152Afsluitende toets7.

153LB EXCEL - FINANCIËLE FUNCTIES IN EXCEL
154Kennismaken1.
155Acties en video's2.
171Simulatie Interieur appartement3.
171Simulatie Bedrijfsauto kopen4.
171Simulatie Nieuw bedrijfspand5.
171Simulatie Trouwe klanten6.
171Afsluiting7.
172Test jezelf8.
172Afsluitende toets9.

173LB EXCEL - SORTEREN BASISVAARDIGHEDEN
174Kennismaken1.
177Acties en video's2.
199Simulatie Het tuincentrum3.
199Simulatie De chocolaterie4.
199Simulatie Het reisbureau5.
199Simulatie De VVV6.
199Simulatie Musea filteren7.
199Simulatie Musea sorteren8.
200Afsluiting9.
200Test jezelf10.
200Afsluitende toets11.

201LB EXCEL - BASISVAARDIGHEDEN DRAAITABELLEN
202Kennismaken1.
205Acties en video's2.
214Simulatie De uitgever3.
214Simulatie De sportschool4.
215Simulatie Camping Het bos5.
215Afsluiting6.
215Test jezelf7.
215Afsluitende toets8.

216LB WORD - INTRO WORD 365
217Kennismaken1.
218Acties en video's2.
232Simulatie Navigeren in een document3.
232Simulatie Instagram4.
232Simulatie Snapchat5.
232Simulatie Maken van een sollicitatiebrief6.
233Afsluiting7.
233Test jezelf8.
233Afsluitende toets9.
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234LB WORD - HULP BIJ TAAL
235Kennismaken1.
237Acties en video's2.
255Afsluiting3.
255Test jezelf4.

256LB WORD - BRIEVEN IN DE BEROEPSPRAKTIJK
257Kennismaken1.
260Acties en video's2.
286Simulatie Nistelrode mode3.
286Simulatie Nistelrode aanmaning4.
287Simulatie Sollicitatiebrief en cv5.
287Simulatie Brief voor webdesign6.
287Simulatie Brief opmaken voor recreatiepark7.
287Simulatie Visitekaartje maken met sjabloon8.
287Simulatie Maken van een certificaat9.
288Afsluiting10.
288Test jezelf11.
288Afsluitende toets12.

289LB WORD - WERKSTUKKEN EN VERSLAGEN
290Kennismaken1.
293Acties en video's2.
325Simulatie Echt Hema3.
325Simulatie Verslag Dickens4.
325Simulatie Reisgids5.
325Afsluiting6.
326Test jezelf7.
326Afsluitende toets8.

327LB ACCESS - INTRO DATABASE MAKEN EN
VERKENNEN

328Kennismaken1.
330Acties en video's2.
340Simulatie Fietsverhuur3.
340Simulatie Database van je vrienden4.
340Afsluiting5.
341Test jezelf6.
341Afsluitende toets7.

342LB ACCESS - INTRO WERKEN MET DATABASE
TABELLEN

343Kennismaken1.
344Acties en video's2.
351Simulatie Slijterij De kruik3.
351Afsluiting4.
351Test jezelf5.
351Afsluitende toets6.
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353LB ACCESS - INTRO DATABASEFORMULIEREN
MAKEN

354Kennismaken1.
355Acties en video's2.
360Simulatie Tuincentrum Het bloempje3.
360Afsluiting4.
361Test jezelf5.
361Afsluitende toets6.

362LB ACCESS - INTRO QUERY'S SAMENSTELLEN
363Kennismaken1.
364Acties en video's2.
375Simulatie De butler3.
375Afsluiting4.
376Test jezelf5.
376Afsluitende toets6.

377LB ACCESS - INTRO RAPPORT SAMENSTELLEN
378Kennismaken1.
379Acties en video's2.
385Simulatie Bedrijf kantoorartikelen3.
385Afsluiting4.
385Test jezelf5.
385Afsluitende toets6.
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Werken met Roadmap 365
Wat is het?
Roadmap 365 is een methode om je de verschillende apps van Microsoft 365 eigen te maken. Dat
doe je op basis van een thema uit de beroepspraktijk. Zo leer je een taak uit te voeren voor de
beroepspraktijk of je studie, met de app die daarvoor het meest geschikt is. Voorbeelden van
Microsoft 365 apps zijn Word, Excel, Access, PowerPoint, Teams en Outlook.

De methode is opgebouwd uit learning blocks (LB's). Een LB is een afgeronde leereenheid binnen
één van de apps. In totaal zijn er binnen Roadmap 365 ruim honderd LB’s beschikbaar. In deze
uitgave doe je alleen de LB’s waarvan de opties horen bij de eindtermen van je opleiding. Roadmap
365 is een combipakket: je werkt met een boek en een digitaal leerplatform.

De learning blocks zijn gebaseerd op een actiegerichte visuele leertechniek. Hiermee ontwikkel je
razendsnel inzicht en je kennis en vaardigheden. Elke actie is te zien in een schermafbeelding,
waarin met nummers de volgorde van de acties wordt aangegeven. Wat je in de afbeelding ziet,
zie je ook op je beeldscherm.

Voorbeeld van de visuele leertechniek.

Met ruim honderd video's in de digitale leeromgeving, krijg je direct inzicht in hoe je een optie
uitvoert. Dit alles om je de lesstof gemakkelijk eigen te maken.

Hoe activeer je de digitale leeromgeving?
Roadmap 365 bestaat uit een boek en een digitale leeromgeving. In de digitale leeromgeving staan
de video's, de simulatie-opdrachten, de theoretische en praktische toetsen en de oefenbestanden
die je nodig hebt. De toetsen staan dus niet in het boek!

Deze icoontjes verwijzen naar de digitale leeromgeving. Om hier
te komen ga je naar digitaal.boomonderwijs.nl/beroepsonderwijs.
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Eerste keer inloggen in de digitale leeromgeving
Voordat je de digitale leeromgeving kunt gebruiken, moet je je licentie activeren.
• Overleg met je docent welk type account je gebruikt.
• Ga naar www.boomberoepsonderwijs.nl/licentie.
• Bekijk de instructiefilm of lees het stappenplan.
• Voer de stappen uit. Daarna kun je aan de slag in de digitale leeromgeving.

Wat betekenen de iconen in het boek?
Bij de tekst wordt met iconen aangegeven wat er van je verwacht wordt.

OmschrijvingIcoon

Voer een actie uit.

Lees een belangrijke opmerking.

Lees een praktijktip.

Download een bestand in de digitale leeromgeving.

Bekijk een video in de digitale leeromgeving.
Tip! Zet de video op pauze als het te snel gaat.

Ga aan de slag in de digitale leeromgeving.

Hoe werkt een learning block?
Elk learning block heeft een vaste structuur. De onderdelen van deze structuur noem je elementen.
De zes elementen kun je in het boek lezen en digitaal op elk device apart openen en in de gewenste
volgorde doornemen. Zo kun je kiezen hoe je leert, waar en wanneer je maar wilt.

OmschrijvingElement

Je bestudeert de inleiding.Je hebt informatie nodig over het maken van
de taak.

Je bekijkt de minivideo van een optie.Je wilt zien hoe een optie werkt.

Je volgt de acties van de schermafbeeldingen.Je wilt uitleg over een optie.

Je maakt de simulaties.Je wilt je vaardigheid oefenen.

Je maakt de kennistoets.Je wilt weten of je de kennis en inzicht
beheerst.

Je maakt de afsluitende toets.Je wilt weten of je de acties snel en efficiënt
kunt uitvoeren.
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Hoe werk je handig met Roadmap 365?
• Om goed te kunnen werken met Roadmap 365 heb je, naast je boek, minimaal een computer

of laptop of tablet met internetverbinding nodig.
• Daarnaast heb je toegang tot Microsoft 365 zodat je online en offline kunt werken op je

device(s).
• Werken met twee schermen is aan te bevelen als je niet vanuit het boek wilt werken.
• Je kunt de digitale leeromgeving gebruiken op elk device. Voor het uitvoeren van opdrachten

heeft een smartphone waarschijnlijk een te klein scherm, maar het raadplegen van een video
of actie kan wel.

Altijd actueel
De apps van Microsoft 365 worden steeds geactualiseerd. Deze wijzigingen worden jaarlijks
doorgevoerd in de learning blocks. Hierdoor is Roadmap 365 altijd actueel en compleet.
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Learning block

MICROSOFT-ACCOUNT



Inleiding
Een Microsoft-account gebruik je voor toegang tot de apps van Microsoft. Denk hierbij aan de apps
Teams, Outlook.com, OneDrive, Windows Phone, Xbox LIVE maar ook Microsoft 365. Het account
is niet gebonden aan een plaats of apparaat. Daardoor kun je overal ter wereld de apps gebruiken.
Een Microsoft-account bestaat uit een e-mailadres en een wachtwoord en moet je aanmaken
voordat je kunt werken met Microsoft-apps.

Voorkennis
Dit learning block vereist geen voorkennis.

LEERDOELEN
Je leert:
• Wat een Microsoft-account is
• Waarvoor je een Microsoft-account gebruikt

Je kunt:
• De volgende opties correct toepassen:

– Aanmaken van een Microsoft-account

1. KENNISMAKEN
1.1 MICROSOFT-ACCOUNT

Het Microsoft-account is noodzakelijk om te kunnen werken met Microsoft 365. Heb je op je
laptop/pc het besturingssysteem Windows geïnstalleerd, dan heb je meestal al een Microsoft-account
aangemaakt. Heb je nog geen account, dan moet je een account aanmaken.

Heb je al een account en wil je zien welke gegevens hierover zijn geregistreerd, kijk dan bij de site
account.microsoft.com en klik op de knop Meer acties, Profiel bewerken.

Met een Microsoft-account kun je niet alleen op verschillende apparaten de apps van Microsoft
365 activeren maar heb je ook toegang tot de Windows Store. Hier kun je gratis en betaalde
programma's (apps) downloaden, maar ook muziek en films.

Het Microsoft-account kun je ook als tweede e-mailadres gebruiken, bijvoorbeeld alleen voor school.
Zo houd je zaken goed gescheiden.

2. ACTIES EN VIDEO'S

Inleiding
In de volgende paragrafen leer je hoe je een Microsoft-account aanmaakt en hoe je start met
Microsoft 365. Dit heb je nodig om met de andere learning blocks te werken.

11

LEARNING BLOCK MICROSOFT-ACCOUNT



2.1 ACCOUNT AANMAKEN

Je maakt een Microsoft-account aan.

Open een browser (bijvoorbeeld Edge), typ het URL: account.microsoft.com.
1. Klik op de knop Aanmelden.

Je voert je e-mailadres of telefoonnummer in.

1. Voer je e-mailadres of telefoonnummer in.
2. Klik op de knop Volgende.
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Je maakt een wachtwoord.

1. Typ een wachtwoord (minimaal 8 letters met een leesteken en een cijfer).
2. Klik op de knop Volgende.

Je voegt je gegevens toe.

1. Kies met de keuzepijl voor Nederland.
2. Kies met de keuzepijlen je geboortedatum.
3. Klik op de knop Volgende.
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E-mailadres controleren.

Naar je e-mailadres is nu een code gestuurd die je moet invoeren.
1. Open je e-mail, kopieer de code en ga terug naar de browser.

Code invoeren.

1. Plak de code in het vak Code invoeren.
2. Klik op de knop Volgende.
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Je maakt je account.

1. Typ je voornaam.
2. Typ je achternaam.
3. Klik op de knop Volgende.

Account verifiëren.

1. Typ de tekens die je ziet in het venster.
2. Klik op de knop Volgende.
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Aanmelden.

1. Je kunt je nu direct aanmelden door op de knop Aangemeld blijven met dit account te
klikken.

2.2 STARTEN MET MICROSOFT 365 ONLINE
Wanneer je aangemeld bent bij Microsoft 365, kun je direct starten met Microsoft 365. Dat wil
zeggen: als je een abonnement hebt op de bundel. Heb je geen abonnement, dan stelt Microsoft
een eenvoudige versie van de apps beschikbaar.

Je opent de site van Microsoft 365.

1. Typ in de browser het URL Office.com. Je krijgt nu de Microsoft-apps te zien waarmee je
kunt gaan werken. Je ziet ook dat OneDrive in het rijtje van apps is opgenomen. Dit is de
opslagdienst van Microsoft waar je alle bestanden kunt bewaren.

2.3 HET MICROSOFT-PROFIEL
Zodra je een Microsoft-account hebt aangemaakt heb je ook een profiel gemaakt. In je profiel zijn
de volgende gegevens opgenomen: je e-mailadres, je wachtwoord, geboortedatum en land waar
je woont. Je kunt je profiel bekijken met de knop Mijn account.
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Je bekijkt je profiel.

De site Office.com is nog actief.
1. Klik op de knop Mijn account.
2. Klik op de keuzepijl bij Meer acties en klik op Profiel bewerken.

Je ziet je gegevens die bij Microsoft zijn opgeslagen. Je kunt nu de gegevens bewerken.

2.4 MICROSOFT 365 INSTALLEREN OP JE PC OF LAPTOP
Met Microsoft 365 kun je de gegevens op verschillende apparaten bekijken en bewerken. Dit kan
een laptop/pc, tablet of smartphone zijn. Maak je verslagen of forse berekeningen, dan is het
prettiger dit op een laptop/pc te doen. Maar ook als je niet afhankelijk wilt zijn van internet kun
je Microsoft 365 op je laptop/pc installeren. De gegevens sla je dan wel steeds op bij OneDrive zodat
je deze via internet kunt openen of bewerken op andere apparaten. Let op, je kunt Microsoft 365
alleen installeren als je een licentie hebt gekocht. Binnen het onderwijs gelden speciale regelingen.
Vraag aan je docent.

Je installeert de offlineversie op je pc/laptop.

Start je laptop/pc.
1. Open de website Office.com en klik op de knop Microsoft 365 installeren.
2. Volg de vensters die verschijnen en de installatie wordt voltooid.
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