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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

WORD -
BASISVAARDIGHEDEN
ONLINE EN OFFLINE



Inleiding
Word is een app waarmee wereldwijd tekst wordt gemaakt. Dit kan een verslag zijn voor school,
een brief voor een sollicitatie, een boodschappenlijstje of een verslag. De basishandelingen bij een
tekstverwerkingsprogramma zijn altijd hetzelfde: tekst typen, bewerken, verfraaien, opslaan,
verzenden of afdrukken. In dit learning block gebruik je de basisopties. In het learning block
Basisvaardigheden in de beroepspraktijk komen de praktijkgerichte opties aan bod.

Bij dit learning block wordt geen thema gebruikt.

Voorkennis
Voor dit learning block is geen kennis vereist.

LEERDOELEN
Je leert:
• Het verschil tussen online en offline werken
• De opbouw van de vensters van Word
• Inzicht in de basishandelingen van het tekstverwerken
• Hoe je tekst invoert en opmaakt, afdrukt en opslaat

Je kunt:
• De volgende opties correct toepassen:

– Document andere naam geven
– Document opslaan als
– Document sluiten
– Schakelen tussen offline en online
– Tekst invoeren en wijzigen
– Tekst afdrukken
– Tekst kopiëren
– Tekst selecteren
– Tekst verplaatsen
– Ongedaan maken en opnieuw gebruiken
– Word offline starten en sluiten
– Word online starten en sluiten

1. KENNISMAKEN
De basisvaardigheden bij tekstverwerken
Tekst kun je schrijven op papier of typen op je smartphone, tablet, pc of laptop. Gebruik je een
apparaat, dan gebruik je een app die tekst kan bewerken. Er zijn hiervoor heel veel apps. Zo is er
Google docs, Open Office, Writer, Zoho en de meest bekende: Microsoft Word 365.

Welke tekstverwerker je ook gebruikt, je hebt altijd dezelfde basishandelingen die in het volgende
schema worden getoond en daarna uitgelegd.
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Tekst invoeren
Zodra je de app Word hebt gestart en gekozen voor een nieuw leeg document, zie je een blanco
kader (bewerkingsvenster) met een streepje (invoegpunt). Hier kun je tekst invoeren.

Bij een touchscreen kun je de tekst met een pen of vinger schrijven en later omzetten naar getypte
tekst. Een andere mogelijkheid is om de tekst te dicteren (dit kan niet bij alle tekstverwerkers).

Tekst wijzigen
Voor het veranderen van tekst plaats je het invoegpunt op de plaats waar je iets wilt wijzigen en
wis je de tekens met de toets Delete als het teken achter het invoegpunt staat en met de toets
Backspace als het teken voor het invoegpunt staat. Bij het invoegen van tekst schuift de tekst vanzelf
op.
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Wil je tekst verplaatsen of kopiëren, dan selecteer je de tekst en maak je in het snelmenu de keuze
om de tekst te knippen en te plakken of te kopiëren en te plakken, of gebruik je de toetscombinaties
Ctrl+c, Ctrl+v en Ctrl+x. Bij een tablet en smartphone tik je op het scherm om te selecteren.

Tekst verfraaien
De tekst kun je verfraaien door een ander lettertype te gebruiken, de tekens groter te maken of
een andere kleur te geven, teksteffecten toe te passen of vet of cursief toe te voegen. Zo kun je
woorden of zinnen onderscheiden van de rest van de tekst.

Het verfraaien van tekst wordt het opmaken van tekst genoemd. Wil je alle mogelijkheden leren,
bestudeer dan de learning blocks Basisvaardigheden opmaak illustraties of Opmaak folders en
flyers in de beroepspraktijk.

Tekst opslaan
Wanneer je online met Word 365 werkt, wordt de tekst automatisch opgeslagen bij de opslagdienst
van Microsoft die OneDrive wordt genoemd. De eerste keer dat je een nieuwe tekst maakt, krijgt
deze de naam Document1. Het volgende document dat je maakt krijgt de naam Document2 enz.
Beter is om deze naam te veranderen met een naam die je snel herkent, bijvoorbeeld Offerte Jansen
of Werkoverleg 1 januari 2020. De tekst wordt daarna weer automatisch opgeslagen bij OneDrive
met deze naam. Een tekst die je opslaat noem je een bestand. De app Word noemt het wisselend
een document of bestand.

Tekst afdrukken
Tekst wordt steeds minder vaak afgedrukt. Dit komt omdat documenten steeds meer worden
gedeeld via OneDrive of e-mail. Ook bij schoolsituaties moeten scripties/verslagen vaak digitaal
worden ingeleverd, omdat deze dan met speciale apps gecontroleerd kunnen worden op plagiaat.
Officiële juridische stukken worden nog steeds afgedrukt. Hierbij is het belangrijk dat alles goed
op papier komt te staan.

Document sluiten
Is een tekst gereed, dan sluit je het document. Hiermee zijn de basishandelingen afgerond.

Verschillen tussen Word 365 online en offline
Microsoft 365 is de enige Microsoft 365-bundel die bestaat uit een onlineversie en een offlineversie.
De onlineversie wordt geactiveerd via een browser op je laptop, pc, tablet of smartphone en de
documenten worden automatisch opgeslagen bij de opslagdienst OneDrive. Door deze manier van
werken kun je de data overal ter wereld via de browser bekijken of bewerken. De vensters van
Microsoft 365 zien er per apparaat iets anders uit, maar de basisopties zijn altijd aanwezig.
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Bij het startvenster van Office.com zie je een knop waarmee je de apps van Microsoft 365 kunt
installeren op je pc of laptop of mobiele apparaten. Je volgt de vensters die verschijnen en de
installatie wordt voltooid.

Werken met de offlineversie doe je op je pc of laptop als je een omvangrijk document moet maken.
Bij deze versie zijn meer opties ondergebracht. Wil je het document overal kunnen bewerken, dan
moet je het document opslaan in OneDrive. Werk je regelmatig op verschillende locaties, dan zul
je vaker online werken op verschillende apparaten.

In onderstaande afbeelding zie je het bewerkingsvenster van Word in een online- en een offlineversie
op je pc/laptop. Je ziet bij de onlineversie een knop met de naam Openen in de desktop-app. Met
deze knop schakel je naar de offlineversie op je pc of laptop.

Hoewel het lijkt of de onlineversie minder tabbladen heeft, is dit niet waar. Je kunt het lint namelijk
minimaliseren om meer ruimte te maken voor de tekst. De statusbalk is bij de offlineversie is wel
uitgebreider en kan ook alleen in de offlineversie gewijzigd worden. De statusbalk geeft je
informatie over het document. De vensters bij de apps op je tablet of smartphone zijn weer anders.
Logisch, want je hebt een veel kleiner venster. In de volgende paragrafen lees je welke onderdelen
in de werkvensters staan.
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Titelbalk en snelle werkbalk

In de onlineversie begint de titelbalk met een tegel om andere apps te openen en de melding dat
je met de app Word werkt. Daarna wordt vermeld dat de bestanden worden opgeslagen bij OneDrive
in de map Documenten. Vervolgens krijg je de naam van het document te zien en de knop om
Skype te activeren, gevolgd door de naam van je account en de knop Afmelden.

In de offlineversie begint de titelbalk met een werkbalk snelle toegang, waarin knoppen staan
waarmee je snel een optie kunt uitvoeren. Aan deze snelle werkbalk kun je knoppen toevoegen
met de keuzepijl die achter het laatste pictogram staat. Wil je nog meer knoppen toevoegen?
Bestudeer dan het learning block Configureren van Word.

Aan de rechterkant staat het systeemmenu met de knoppen Weergaveopties voor lint, Minimaliseren,
Maximaliseren en Sluiten. Met de knop Sluiten (knop met X) sluit je het venster van de app. Deze
opties komen in de onlineversie niet voor. Bij de weergaveopties voor het lint kun je kiezen om de
tabbladen weer te geven of het lint automatisch te verbergen.

Lint
Het lint heeft in beide versies tabbladen met namen die iets zeggen over de opties die je onder
het tabblad kunt vinden. Bij het tabblad Invoegen zijn dat bijvoorbeeld de opties voor het invoegen
van onderdelen.

Het lint in de onlineversie heeft minder tabbladen, maar voor het maken van eenvoudige
documenten is dit voldoende. Ook zijn bij de onlineversie veel knoppen verborgen onder de menu’s
met de drie puntjes of bij de keuzepijlen. Met de keuzevervolgpijl rechts van het lint kun je schakelen
tussen het volledige lint of alleen de tabbladen. Zo heb je bij kleine beeldschermen meer ruimte
voor de tekst.

Het lint in de offlineversie heeft meer tabbladen. Bij sommige groepen staan bij de knoppen
keuzepijlen waar nog meer opties zijn te zien. Ook verschijnen in de offlineversie automatisch
aanvullende tabbladen als er voor de optie nog meer keuzes zijn. Het lint kun je ook aanpassen
aan je wensen. Wil je dat? Bestudeer dan het learning block Configureren van Word.
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Snelmenu en miniwerkbalk
In zowel de online- en offlineversie kun je werken met een snelmenu.

Een snelmenu verschijnt als je rechtsklikt in het werkvenster. Ook verschijnt er een miniwerkbalk
met een aantal knoppen om de tekst snel op te maken.

Sneltoetsen

Sneltoetsen zijn een combinatie van de toetsen Ctrl, Alt, Shift en een letter- of functietoets. Door
de sneltoetsen uit je hoofd te leren kun je sneller werken. Let op: niet alle sneltoetsen werken in
beide versies.

Statusbalk
Het werkvenster sluit af met een statusbalk. Hierin zie je het aantal pagina’s waaruit het bestand
bestaat, hoeveel woorden er zijn getypt en welke taal er wordt gebruikt.

In de onlineversie is deze informatie beperkt en kun je geen aanpassingen maken. Wil je de
statusbalk in de offlineversie aanpassen? Bestudeer dan het learning block Configureren van Word.
Je gaat nu werken met de Word-app. Je leert de online- en offlineversie te gebruiken en te schakelen
tussen deze versies. De apps worden steeds aangepast/verbeterd, dus wees niet verbaasd als de
vensters die worden getoond iets andere knoppen hebben dan in dit learning block zijn afgebeeld.
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2. ACTIES EN VIDEO'S

Inleiding
In de volgende paragrafen leer je hoe je gebruik kunt maken de basisvaardigheden van Word.
Deze vaardigheden heb je nodig om met de andere learning blocks te werken. Bij deze acties is
geen thema gebruikt.

Voor elke actie die je uitvoert is een schermafbeelding gemaakt. Hierin staan nummers die volgorde
van de acties aangeven. Wat je in de afbeelding ziet, zie je ook op je beeldscherm. De acties die je
bij de nummers uitvoert, lees je onder de afbeelding.

Bij veel acties zijn video’s toegevoegd waarin je ziet hoe je een actie uitvoert. In de digitale
leeromgeving klik je op de video. Bij het boek moet je eerst de digitale leeromgeving activeren.

Voor het uitvoeren van de acties gebruik je een oefenbestand. Dit open je door op het pictogram
van de paperclip te klikken (bij boek moet je eerst de digitale leeromgeving activeren). Het bestand
wordt dan geopend in de desktopversie. Daarna moet je het bestand opslaan bij OneDrive, anders
kun je het bestand niet op verschillende apparaten gebruiken. Het is handig om alle oefenbestanden
in de map met de naam Oefeningen Word te plaatsen. Deze map heb je al gemaakt bij het learning
block OneDrive en Windows, of moet je nu nog maken.

2.1 WORD ONLINE STARTEN EN TEKST TYPEN
Voordat je met Word 365 kunt werken moet je een Microsoft 365, privé-, school- of werkaccount
hebben aangemaakt. Heb je geen school- of Microsoft-account, vraag dan bij de begeleider of
bestudeer het learning block Microsoft account.

Zien hoe je Word online start? Bekijk dan de video Online starten.
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Je start Office.com.

1. Open een browser en typ het internetadres: Office.com. Het kan ook zijn dat je met een
speciaal schoolaccount inlogt. Vraag dan je docent.

2. Met de knop Office installeren worden alle apps automatisch op je pc of laptop geïnstalleerd.
De installatie verloopt automatisch en je krijgt zo de volledige versie op je pc of laptop. Ook
dit kan al via je school zijn geregeld.

3. Klik op de tegel Word. De app start met het openingsvenster.

Openingsvenster (online)
In het openingsvenster zie je de tegel waarmee je een leeg document opent. Ook staat er een knop
Uploaden en openen. Met deze knop kun je de documenten openen die op je pc/laptop staan.
Links staat woord Recent. Hieronder kunnen de laatst geopende bestanden staan. Met de knop
Meer in OneDrive kun je de gemaakte documenten openen die in OneDrive zijn opgeslagen.

Je activeert de app Word.

1. Klik op de tegel Nieuw leeg document.

1. Je ziet dat het document in een tabblad van de browser staat.
2. Het werkvenster is een wit kader en bij het invoegpunt kun je tekst typen.
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2.2 TEKST TYPEN
Voor het invoeren van de tekst gebruik je de volgende toetsen.
• Voor het typen van een hoofdletter houd je de toets Shift ingedrukt en typ je gelijk de letter.
• Voor meer hoofdletters druk je op de toets Caps Lock. Deze toets heeft een aan-/uitfunctie.
• Voor witruimte tussen het ene en andere woord druk je op de spatiebalk.
• De toets Enter gebruik je alleen als je de tekst op een nieuwe regel wilt plaatsen, bijvoorbeeld

voor een nieuwe alinea.

Let op: de tekst wordt automatisch naar de volgende regel verplaatst. Soms verschijnen er rode
golflijntjes onder de woorden. Dit betekent dat het woord niet goed is gespeld of dat Word het
woord niet herkent. Met een rechtsklik krijg je voorbeelden hoe je het woord kunt wijzigen (meer
over rode golflijntjes en taal lees je bij het learning block Hulp bij taal).

Voor het corrigeren van tekst gebruik je de volgende toetsen.
• Met de toets Delete wis je het teken rechts van het invoegpunt.
• Met de toets Backspace wis je het teken links van het invoegpunt.

Je voert tekst in en het document wordt automatisch opgeslagen.

1. Je ziet het invoegpunt (|) staan. Hier komt de tekst te staan.
2. Typ de tekst: Testen online en offline. Je ziet dat het invoegpunt steeds verschuift.
3. Je ziet het dat document automatisch wordt opgeslagen bij OneDrive. Dit is de opslagdienst

van Microsoft.

2.3 ONLINE OPSLAAN MET EEN ANDERE NAAM EN DOCUMENT
SLUITEN
In de browser staan twee tabbladen: de startpagina van Microsoft 365 en het Word-document met
de naam Documentx.docx. Zou je het tabblad sluiten dan sluit je automatisch het bestand en wordt
dit opgeslagen met de naam Documentx. In OneDrive wordt namelijk alles opgeslagen en kan er
niets verloren gaan. Maak je een volgend document, dan krijgt het de naam met een opvolgend
nummer. Dit is natuurlijk niet handig. Beter is om deze naam te veranderen naar een naam die je
snel herkent, bijvoorbeeld Offerte Jansen of Werkoverleg 1 januari 2020.

De naam van het document mag niet meer dan 255 tekens zijn, inclusief toevoeging (extensie). Je
mag wel hoofdletters en kleine letters gebruiken. De ongeldige tekens voor een bestandnaam zijn:
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