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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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Inleiding
Outlook is een combinatie van apps die je kunt gebruiken om te e-mailen en zaken goed te
organiseren. In dit learning block bekijk je de combinatie van apps en leer je waarvoor je deze apps
kunt gebruiken.

Voorkennis
Dit learning block vereist de basiskennis van Microsoft 365. Deze kennis kun je opgedaan hebben
bij het learning block Intro Microsoft 365 of je hebt deze kennis op een andere manier verkregen.

LEERDOELEN
Je leert:
• Hoe Outlook is samengesteld en waarvoor je de verschillende apps kunt gebruiken

Je kunt:
• De volgende opties correct toepassen:

– Outlook online en offline starten en afsluiten
– Takenbalk zichtbaar maken
– Navigatiebalk wijzigen
– Weergaven van vensters veranderen
– De verschillende apps activeren
– Werkbalk Snelle toegang aanvullen
– Lint aanpassen
– De app aanpassen aan je wensen
– Microsoft 365 offline installeren
– Outlook Vandaag aanpassen

1. KENNISMAKEN
De app Outlook is samengesteld uit verschillende apps die je ook onafhankelijk van elkaar kunt
gebruiken/installeren. Zo kun je de app E-mail gebruiken op je tablet, iPhone, smartphone of
smartwatch. Bij de pc/laptop gebruik je de offline- of onlineversie en zijn er verschillende apps
samengevoegd die je kunt gebruiken als gereedschap om zaken goed te organiseren. In de
onderstaande afbeelding zie je welke apps zijn samengevoegd in de app Outlook. Maar die apps
kun je ook bij Office.com apart benaderen en ze eventueel op andere apparaten installeren.
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De toegevoegde apps zijn: Agenda, Personen en To Do. Met deze apps kun je een goed overzicht
houden van je afspraken, notities maken en je contacten beheren. De toegevoegde apps kun je
ook apart installeren op een tablet of smartphone. In de volgende paragrafen lees je waarvoor je
de apps gebruikt.

Outlook installeren op je smartphone of iPhone doe je via de Microsoft Store, Google Play of de
App Store.

De app E-mail
Met de app E-mail verstuur en ontvang je berichten. In het learning block E-mailen met Outlook
leer je hoe je een professionele e-mail maakt. Het venster van de app E-mail ziet er als volgt uit.

In het linkerdeelvenster staan mappen die worden gebruikt om de e-mails op te slaan. Zo worden
de e-mails goed geordend. In de learning blocks E-mailen met Outlook en E-mails archiveren en
beheren ga je met de mappen werken.

De deelvensters kun je verkleinen of vergroten.

De app Agenda
De app Agenda lijkt op een papieren agenda, maar met veel meer mogelijkheden. Zo kun je agenda’s
delen en uitnodigingen sturen via de app E-mail. Het venster van de app Agenda ziet er als volgt
uit.
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Elke nieuwe afspraak maak je in een apart venster, waarin je de datum, tijd en duur en locatie
opgeeft. Maar je kunt ook informatie/bestanden toevoegen zodat je alles voor de afspraak
bijeenhoudt. De gegevens van de agenda kun je ook synchroniseren met de app op je smartphone.
Zo heb je altijd een actueel overzicht van je afspraken. In het learning block Agenda leer je hoe je
efficiënt met de agenda kunt werken.

De app Personen
De app Personen kun je vergelijken met een papieren adresboekje of kaartenbak. Met het verschil
dat bij dit digitale adresboek de ingevoerde e-mailadressen ook zichtbaar worden bij het onderdeel
E-mail en je de adressen kunt gebruiken bij het maken van een mailing of etiketten in Word. Het
venster van de app Personen kan er als volgt uitzien.

De adressen kun je op verschillende manieren weergeven. In het voorbeeld zie je de weergave
Personen. Heb je al adressen in een ander bestand opgeslagen, dan kun je deze importeren. Ook
deze adressen kun je weer raadplegen op je mobiel. Bij bedrijven worden vaak meerdere
adresboeken gebruikt. Een algemeen adresboek waarin de gegevens staan van de medewerkers
van het bedrijf en de adresboeken die je zelf maakt. In het learning block Contactpersonen en
netwerken leer je hoe je de contacten in kunt voeren en onderhouden en hoe je visitekaartjes kunt
maken.

De app Taken
Met de app Taken kun je een takenlijst maken van je werkzaamheden. Het venster van de app
Taken ziet er als volgt uit.

De taken kun je specificeren, zodat je een goed overzicht houdt van je werkzaamheden en ook de
voortgang kunt bewaken. In het learning block Taken en notities leer je hoe je deze app gebruikt.

De app Notities
De app Notities kun je vergelijken met post-it-stickers en zijn bedoeld om snel een notitie te maken.
Het venster van de app Notities ziet er als volgt uit.
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De notities kun je ook plaatsen op het bureaublad of plakken in een andere app van Outlook. In
het learning block Taken en notities leer je hoe je deze app gebruikt.

Gebruik van gegevens
De apps van Outlook zijn afzonderlijk maar ook gecombineerd te gebruiken. Zo plan je een afspraak
in de agenda en verstuur je de uitnodiging per e-mail, sla je het adres op in de app Contacten en
maak je een taak van het onderwerp dat je in de agenda hebt geplaatst. Op deze manier werk je
met de verschillende apps.

Je ziet: met de apps van Outlook kun je de informatie over je werkzaamheden overzichtelijk houden.
Het is dan ook niet vreemd dat binnen de kantooromgeving voor velen de werkdag begint en
eindigt met deze apps.

Versies van Outlook
Outlook kent een offline- en onlineversie die je gebruikt op je pc/laptop. In deze versie zijn de
verschillende apps samengevoegd.

Wil je offline werken, dan moet je Microsoft 365 eerst installeren op je pc/laptop. Wil je de gegevens
op je mobiel of tablet bekijken, dan installeer je de aparte apps via de store voor dat apparaat. De
gegevens van de apps zijn opgeslagen in de cloud en worden automatisch gekoppeld aan de app.
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In de learning blocks van Outlook worden de voorbeelden gegeven met een schoolaccount en een
business-account. Zo kun je je goed voorbereiden op de beroepspraktijk of een eventuele
vervolgstudie.

2. ACTIES EN VIDEO'S

Inleiding
In de volgende paragrafen krijg je een indruk van de apps die aan Outlook zijn toegevoegd en
online of offline zijn te gebruiken. Binnen kantoorsituaties zul je deze app meestal als offline app
gebruiken. Maar zodra je thuis werkt of op de computer van iemand anders, zul je overgaan naar
de onlineversie. De benodigde gegevens zullen dan ook op de andere locaties beschikbaar zijn. Dit
is de kracht van Microsoft 365 en de opslag in de cloud.

Voor elke actie die je uitvoert is een schermafbeelding gemaakt. Hierin staan nummers die de
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 de digitale leeromgeving eerst activeren.

Let op: bij de volgende acties gaan we ervan uit dat je een Microsoft Account hebt en een
abonnement op Microsoft 365. In de meeste gevallen heeft je school of bedrijf dit voor je geregeld.
Heb je zelf een abonnement van Microsoft 365 aangeschaft, dan zijn doorgaans de
communicatiemogelijkheden bij de app Agenda minder.

Voor sommige acties gebruik je een oefenbestand. Dit download je eerst van de digitale
leeromgeving en importeer je daarna in Outlook.

13

LEARNING BLOCK OUTLOOK - INTRODUCTIE VAN OUTLOOK OFFLINE



2.1 OUTLOOK OFFLINE INSTALLEREN
Voordat je Outlook offline kunt starten moet je eerst de Microsoft 365-apps installeren op je
pc/laptop. Heb je dit al bij een ander learning block gedaan, dan is dat natuurlijk overbodig.

Je installeert de Microsoft 365-apps op je pc/laptop.

1. Activeer een browser en typ als URL Office.com of volg de instructie van je school of werk.
2. Klik op Office installeren.
3. Volg de stappen. Afhankelijk van de verbinding duurt het even voordat de installatie is

voltooid. Hierna zijn dan wel alle apps geïnstalleerd die bij het abonnement horen of die je
school/werk je ter beschikking stelt.

2.2 OUTLOOK STARTEN OP DE PC/LAPTOP
Op kantoor wordt meestal met de offlineversie gewerkt. Werk je thuis of op een andere locatie of
op een computer van iemand anders, dan is de onlineversie gewenst om je gegevens te kunnen
inzien. De gegevens worden dan namelijk niet op je pc maar op een server van Microsoft opgeslagen.

Zien hoe je Outlook-apps kunt activeren? Bekijk dan de video Introductie Outlook.

Je start Outlook op je pc.
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1. Klik op de knop Office.
2. Klik op de app Outlook. Het programma wordt gestart.

Bij de pc/laptopversie kun je ook een snelkoppeling op het bureaublad of in de taakbalk plaatsen.

In het learning block Intro Microsoft 365 heb je al kennisgemaakt met de opbouw van de vensters
van Microsoft 365.

2.3 WEERGAVE VAN VENSTER VERANDEREN
Bij Outlook offline kun je de verschillende apps activeren. Hierbij kun je met verschillende weergaven
werken.

Zien hoe je de weergaven kunt veranderen? Bekijk dan de video Weergaven veranderen.

Je verandert de weergaven van het bewerkingsvenster. Dit kan alleen offline.

1. Klik in de navigatiebalk op de app E-mail.
2. Klik bij het tabblad Beeld op de keuzepijl Weergave wijzigen en klik op Compact.

Je kunt bij elke app de weergave wijzigen. Uitleg hierover krijg je zodra je de app gaat gebruiken.

De versies online en offline verschillen wat betreft interface weinig van elkaar.
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2.4 NAVIGATIEBALK
Met de navigatiebalk kun je snel wisselen tussen de apps. Met de knop Meer (drie punten) kun je
de keuze maken hoeveel apps je in de navigatiebalk wilt zien. Let op: in de onlineversie kan de
navigatiebalk niet worden aangepast.

Zien hoe je de navigatiebalk kunt wijzigen? Bekijk dan de video Navigatiebalk.

Je wijzigt de navigatiebalk.

1. Klik in de navigatiebalk op de knop met de drie punten (Meer).
2. Klik bij Maximum aantal zichtbare items op de keuzepijl en kies voor het getal 7.

Met de knop Beginwaarden wordt de oorspronkelijk instelling weer actief.

Met de knop Omhoog of Omlaag kun je de items (apps) op een andere positie brengen.

2.5 BEKIJKEN VAN DE APPS IN OUTLOOK
Telkens als je een app activeert, verandert het venster. Om je een indruk te geven, activeer je de
vensters van de verschillende apps. In het voorbeeld zijn de online-apps te zien. Je ziet: er is een
klein verschil met de offlineversie. Zou je de apps bekijken op je mobiel, dan is de interface weer
iets anders. De functies van de apps blijven hetzelfde.
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Je bekijkt de verschillende apps.

1. Klik in de navigatiebalk op de knop E-mail en bekijk het venster. In het voorbeeld is er maar
één e-mail. In de praktijk zullen hier tientallen e-mails te zien zijn (sneltoets voor E-mail:
Ctrl+1).

2. Klik in de navigatiebalk op de knop Agenda en bekijk het venster. Met de knop Nieuwe
gebeurtenis wordt een afspraak toegevoegd. De afspraken zie je dan in de agenda (sneltoets
voor Agenda: Ctrl+2).

3. Klik in de navigatiebalk op de knop Contactpersonen en bekijk het venster. In het voorbeeld
zijn er geen contracten toegevoegd. Die kun je zelf invoeren of importeren uit een bestand
(sneltoets voor Contactpersonen: Ctrl+3).

4. Klik in de navigatiebalk op de knop Taken en bekijk het venster. In het voorbeeld is een taak
ingevoerd. De taken kun je specificeren en aan gegevens van andere apps koppelen (sneltoets
voor Taken: Ctrl+4).

5. Klik in de navigatiebalk op de knop Notities en bekijk het venster. In het voorbeeld is een
notitie ingevoerd. De notities hebben de vorm van een post-it- sticker (sneltoets voor Notities:
Ctrl+5).

2.6 TAKENBALK
Aan de rechterkant van het venster kun je een deelvenster zichtbaar maken. Dit wordt de takenbalk
genoemd. Dit deelvenster laat informatie zien van de verschillende apps. Zo zie je een oogopslag
wat de actuele informatie is van de apps. Welke informatie je wilt zien, kun je zelf bepalen.

Zien hoe je de takenbalk kunt activeren? Bekijk dan de video Takenbalk.
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Je bekijkt de verschillende weergaven van de takenbalk.

1. Klik op het tabblad Beeld, keuzepijl bij Takenbalk en klik op de apps Agenda, Personen,
Taken. De informatie van deze apps krijg je te zien in de takenbalk.

Wil je de informatie niet meer zien, dan herhaal je de actie en verwijder je de vinkjes of klik je op
de keuze Uit.

De apps kun je ook in de takenbalk plaatsen door een rechtsklik op de app in de navigatiebalk en
vervolgens te kiezen voor Korte weergave dokken. De app wordt dan zichtbaar gemaakt in de
takenbalk.

2.7 MET MEERDERE APPS TEGELIJK WERKEN
Soms is het handig om de gegevens van de verschillende apps in beeld te hebben. Dit doe je door
de vensters naast elkaar te plaatsen. Hiervoor moet je eerst de app in een nieuw venster openen
en daarna in Windows de opdracht geven om de vensters naast elkaar weer te geven.

Zien hoe je met meerdere vensters tegelijk werkt? Bekijk dan de video Meer vensters.
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