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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

ACCESS - INTRODATABASE
MAKEN EN VERKENNEN



Inleiding
Voor een goede bedrijfsvoering heeft elk bedrijf gegevens nodig. Denk hierbij aan gegevens van
klanten, personeelsleden en voorraden. Kortom, alle gegevensverzamelingen die men van tijd tot
tijd wil raadplegen en belangrijk zijn voor een goede informatievoorziening. Voor het opslaan van
de gegevens wordt een database-app gebruikt. Een bekende database-app is Access, die onderdeel
is van Microsoft 365.

In dit learning block leer je een eenvoudige database maken met de app Access.

Voorkennis
Voor dit learning block is geen voorkennis vereist.

LEERDOELEN
Je leert:
• Wat een database is
• Hoe een database is opgebouwd

Je kunt :
• De volgende opties correct toepassen:

– Een database maken
– Een tabel maken en bewerken

1. KENNISMAKEN
Databases worden binnen overheden en bedrijven gebruikt voor het opslaan, selecteren en
raadplegen van gegevens. Ook jouw gegevens zijn opgeslagen in een database. Met je
burgerservicenummer ben je geregistreerd in de database van de Gemeentelijke Basisadministratie
Persoonsgegevens (GBA). In deze database zijn de persoonsgegevens van alle Nederlanders
verzameld. Denk hierbij aan de gegevens van je geboorte, wie je vader en moeder zijn, of je verhuisd
bent, of je getrouwd bent enzovoort. Deze gegevens worden gebruikt binnen de hele Nederlandse
overheid, zoals de Belastingdienst of het Centraal Planbureau (CPB). Niet iedereen heeft toegang
tot deze database, zo blijven je persoonlijke gegevens beschermd tegen onbevoegd gebruik.

Studeer je, dan worden je gegevens vastgelegd in de database van de IB-Groep. Je krijgt dan een
gebruikersnaam waarmee je via internet in deze database kunt inloggen. Je kunt dan bijvoorbeeld
kijken wat de hoogte is van je studiefinanciering. Ook staat hierin welke opleiding je volgt. De
gegevens van de IB-Groep zijn weer gekoppeld aan tabellen van andere databases van de overheid.
In het schema zie je de voornaamste instanties.
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Studentenregistratie
Volg je een opleiding op een ROC, particuliere school, hogeschool of universiteit, dan word je
ingeschreven in een studentenregistratiesysteem. Dit is een database waarin tabellen staan die
gaan over studierichting, de colleges, de studieresultaten, docenten, rapportages en betalingen.
Een deel van de database mag je zelf raadplegen, bijvoorbeeld om te zien welk cijfer je hebt gehaald
voor een tentamen of wanneer de herkansing is.

Bedrijven
Naast de overheid gebruiken ook bedrijven databases om gegevens op te slaan. Denk hierbij aan
personeelsgegevens, producten, leveranciers en klanten. Ook veel apps ter ondersteuning van
allerlei werkzaamheden binnen een bedrijf zijn gebaseerd het principe van een database.

Winkelketens
Veel winkelketens hebben databases die door de verschillende filialen worden gebruikt. Stel, je
belt naar IKEA en vraagt of de slaapbank die je wilt hebben nog op voorraad is. De medewerker
kijkt in de een database en vertelt je dat deze alleen nog in Amsterdam en Arnhem verkrijgbaar
is.

Met een telefoontje krijg je de juiste informatie te horen. Zou je in plaats van een telefoontje kijken
op de website van IKEA om te zien of de slaapbank op voorraad is, dan kijk je in een tabel van
dezelfde database.

Telefoondiensten
Bel je naar 1888 en vraag je naar de naam van een Italiaans restaurant op het Rembrandtplein in
Amsterdam, dan zoekt de medewerkster dit ook op in een database. Uit de gegevens wordt dan
het telefoonnummer geselecteerd. Dat is dan de informatie.

Online bankieren
Bij online bankieren regel je bankzaken vanaf je mobiel of een ander apparaat. Ook hier maak je
gebruik van een database waarin alle gegevens van de verschillende rekeningen zijn opgeslagen.

Internet
Zoekmachines zoals Bing en Google maken gebruik van databases. Zodra je een zoekopdracht
geeft, wordt er in de databases van de zoekmachine gezocht in de pagina’s waarin het trefwoord
voorkomt. Klik je op een site dan wordt weer een andere database actief met de gegevens van die
site.

Database-tabellen
De gegevens in een database worden opgeslagen in tabellen die veel lijken op de tabellen van
Excel. Maar met dit verschil dat de namen boven de kolommen nu veldnamen worden genoemd
en de gegevens in een cel een veldgegeven. De rij van de tabel wordt nu een record genoemd. In
onderstaande afbeelding worden de benamingen in een tabel uitgebeeld.
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Binnen een complexe database worden verschillende tabellen aan elkaar gekoppeld om er zo voor
te zorgen dat er geen dubbele gegevens worden ingevoerd.

Maken van een database
Het maken van een complexe database is een lastige klus waarbij je rekening moet houden met
een aantal zaken. In het learning block Normaliseren en relaties worden deze zaken toegelicht.
Grote bedrijven hebben databasespecialisten in dienst die zorgen voor het ontwerp en het
onderhoud van de database. Kleinere bedrijven maken zelf een eenvoudige database of kopen
een branchespecifieke app waarin de structuur al is gemaakt en alleen ingevoerd hoeft te worden.
Ook veel boekhoudapps zijn gebaseerd op het databaseprincipe.

2. ACTIES EN VIDEO'S

Inleiding
In de volgende paragrafen leer je hoe je een database kunt maken en een tabel toevoegt.

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. Bij het boek moet je
eerst de digitale leeromgeving activeren.

Access is een app die alleen op een pc of laptop werkt. Ook de bestanden moet je opslaan op de
harde schijf van het apparaat. Maak, voordat je met de acties begint, met Windows Verkenner in
de map Documenten een submap met de naam Oefeningen Access. Hierin plaats je alle databases
die je downloadt van de digitale leeromgeving.

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. Daarna moet je het bestand opslaan in map Oefeningen Access die je al hebt
gemaakt of nu nog moet maken.
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2.1 VOORDAT JE BEGINT
Hoewel Access een app is van Microsoft 365 kan deze app alleen offline worden gebruikt. Omdat
je offline moet werken, maak je eerst bij Windows een map met de naam Oefeningen Access. Deze
plaats je bijvoorbeeld in de submap Documenten.

Je maakt in Windows een map voor de oefenbestanden van Access.

1. Klik in de taakbalk op de knop Verkenner. Is de knop niet in de taakbalk aanwezig, dan kun
je ook bij de knop Start van Windows de letter V typen en op Verkenner klikken.

2. Klik bij Deze pc op de map Documenten.
3. Klik bij het tabblad Start op de knop Nieuwe map.
4. Typ: Oefeningen Access en bevestig met de toets Enter.
5. Klik op het sluitsymbool van het venster.

2.2 ACCESS STARTEN
In de inleiding heb je gelezen waarvoor een database wordt gebruikt. Access is een van de apps
waarmee je een database kunt maken. Deze app is een onderdeel van Microsoft 365 maar kan
alleen offline worden gebruikt. Je moet de app dus installeren op je laptop/pc. Dit kun je doen met
de knop Installeren in het het venster van Microsoft 365.

Je hebt je pc/laptop gestart en je ziet het bureaublad op je scherm met daaronder de taakbalk.
1. Klik in de taakbalk op de knop Office.
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2. Klik op de knop Access. Is de knop Office niet in de taakbalk aanwezig dan kun je ook bij
de knop Start van Windows de eerste letters van de app typen.

Staat de app niet in het venster, dan moet je de app eerst installeren bij de knop Office.

2.3 DATABASE MAKEN
In deze sessie maak je een database voor een bistro en ontwerp je daarin een tabel.

Zien hoe je een database en tabel maakt? Bekijk dan de video Database en tabel maken.

1. Klik in het openingsvenster op de knop Lege database.
2. Typ in het vak Bestandsnaam: De Bistro.
3. Klik op de knop Bladeren en kies voor de submap Oefeningen Access (deze heb je zojuist

gemaakt).
4. Klik op OK.
5. Klik op de knop Maken. De database wordt gemaakt.

Houd de Access-bestanden bijeen door ze allemaal in dezelfde map te plaatsen.

2.4 TABEL ONTWERPEN EN OPSLAAN
Wanneer je een tabel maakt, moet je nadenken welke velden je nodig hebt om de gegevens in te
plaatsen. In deze sessie maak je een tabel waarin je de personeelsgegevens van een bistro invoert.

Bij het maken van een database in Access wordt automatisch een tabel geplaatst met de naam
Tabel1. In de tabel heeft het eerste veld de naam Id. Rechts ervan staat een kolom waarin je een
andere veldnaam kunt invoeren. Met het tabblad Velden wijzigen kun je de tabel aanpassen, maar
het is gemakkelijker om de ontwerpweergave te gebruiken.

13

LEARNING BLOCK ACCESS - INTRO DATABASE MAKEN EN VERKENNEN



Je activeert de ontwerpweergave en slaat het ontwerp op.

1. Klik bij het tabblad Velden wijzigen op de keuzepijl bij de knop Weergave en kies voor
Ontwerpweergave

2. Typ in het vak Tabelnaam: Adressen medewerkers.
3. Klik op OK om de tabel op te slaan. De ontwerpweergave wordt actief.

Het werkvenster van Access heeft weer overeenkomsten met de andere apps. Ook hier zie je een
titelbalk met snelle werkbalk, de tabbladen van het lint met de opties en twee deelvensters.

2.5 PRIMAIRE SLEUTEL VERWIJDEREN
Maak je een tabel, dan staat er als eerste veldnaam het woord (Id) met daarvoor een pictogram in
de vorm van een sleutel. Ga je tabellen aan elkaar koppelen dan is een primaire sleutel noodzakelijk.
In dit learning block koppel je geen tabellen dus heb je de primaire sleutel niet nodig. Wil je meer
weten over primaire sleutels en koppelen van tabellen? Bestudeer dan het learning block
Normaliseren en relaties.

Je verwijdert de primaire sleutel.

1. Rechtsklik op het grijze blokje vóór de veldnaam en klik op Primaire sleutel. De sleutel
verdwijnt voor de veldnaam.
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2.6 VELDNAAM INVOEREN EN WIJZIGEN
De veldnamen van de tabel moeten een duidelijk omschrijving geven van de inhoud van de kolom.
De veldnaam ID is geen duidelijke naam tenzij het een persoonsidentificatie betreft. In een tabel
met adresgegevens zijn voornaam, achternaam, adres, postcode en woonplaats de meestgebruikte
veldnamen.

Je wijzigt een veldnaam en voegt andere veldnamen toe.

1. Klik in het vak onder Veldnaam en verwijder de letters Id. Typ: Voornaam en druk op de
pijltjestoets naar beneden.

2. Voer ook de andere veldnamen in zoals je ziet in het bovenstaande voorbeeld.

2.7 GEGEVENSTYPE WIJZIGEN
Bij de veldnaam hoort een gegevenstype. Bij veldnaam Voornaam is dat nu AutoNummering. Dit
wil zeggen dat er automatisch een nummer wordt geplaatst als je gegevens invoert. Maar voor het
invoeren van een voornaam moet dit gegevenstype worden veranderd.

Je verandert het gegevenstype van de veldnaam.

1. Klik op de keuzepijl bij de kolom Gegevenstype van de veldnaam Voornaam en kies voor
Korte tekst. In dit veld kan nu alleen tekst worden ingevoerd.
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2.8 BESCHRIJVING TOEVOEGEN
Bij de kolom Beschrijving kun je aan de veldnaam een beschrijving toevoegen. Deze beschrijving
zie je in de statusbalk bij het invoeren van de veldgegevens. Zo kunnen gebruikers zien wat zij
moeten invoeren. Bij Voornaam zou je bijvoorbeeld de beschrijving Roepnaam invoeren kunnen
invullen.

Je voegt aan het veld Voornaam een Beschrijving toe.

1. Klik in het vak Beschrijving bij het veld Voornaam en typ: Roepnaam invoeren.
2. Ga verder met de volgende paragraaf.

2.9 VELDEIGENSCHAPPEN TOEVOEGEN
Aan elk gegevenstype kun je een eigenschap toevoegen. Hiermee bepaal je bijvoorbeeld hoeveel
tekens er in het veld mogen worden ingevoerd of dat je een valutasymbool voor het getal wilt
zien. Zo kun je eventuele foutieve invoer beperken. De veldeigenschappen voer je in bij het
deelvenster Veldeigenschappen. In de volgende paragrafen worden voorbeelden gegeven van
veldeigenschappen.

2.10 VELDLENGTE AANPASSEN
Tekst die je in een veld invoert kan 255 tekens groot zijn. Soms is dat niet nodig. Denk aan een
postcode, daar zijn zeven tekens genoeg. De veldlengte kun je dan ook aanpassen. Maar, let op:
bij het verkleinen van de veldlengte kun je ook gegevens kwijtraken. Stel dat je de lengte van het
veld Achternaam verkleint tot 30 tekens. Als er een achternaam is van 35 tekens, dan past die naam
niet meer in het veld en verdwijnen de laatste letters.

Je wijzigt de veldlengte bij de veldnaam Postcode.
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1. Klik in de veldnaam Postcode.
2. Klik in bij het deelvenster Veldeigenschappen in het vak achter Veldlengte en wijzig de 255

in 7. Bevestig met de toets Enter.

2.11 INDEX
Om gegevens snel te kunnen opzoeken en sorteren worden in databases indexen gebruikt. Je kunt
dit vergelijken met de index in een boek. Via de index van een boek kun je snel opzoeken waar
een bepaald onderwerp staat. Aan velden waarin je vaak zoekt, kun je een index toevoegen via
de veldeigenschappen. Voor het indexeren zijn er drie opties:
• Nee = geen index.
• Ja (Duplicaten OK) = in de kolom kan bijvoorbeeld dezelfde achternaam vaker staan.
• Ja (Geen duplicaten) = in de kolom mag nooit twee keer dezelfde waarde staan.

Doordat je een veld indexeert, worden de gegevens in tabel hierop automatisch gealfabetiseerd.

Omdat je vaak zoekt op de achternaam, ga je dit veld indexeren.

1. Klik in het veld Achternaam.
2. Klik bij Veldeigenschappen in het vak achter Geïndexeerd (gebruik de schuifbalk).
3. Klik op de keuzepijl en kies voor Ja (Duplicaten OK).
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2.12 TABEL OPSLAAN EN SCHAKELEN NAAR
GEGEVENSBLADWEERGAVE
Het tabelontwerp is klaar. Om de gegevens in te voeren moet je de ontwerpweergave verlaten.
Zodra je van weergave verandert, wordt de vraag gesteld om de tabel op te slaan. Daarna wordt
de gegevensbladweergave actief.

Je slaat de tabel op en schakelt over naar de gegevensbladweergave.

1. Klik bij het tabblad Ontwerp op de keuzepijl bij de knop Weergave en kies voor
Gegevensbladweergave.

2. Klik bij het venster U moet deze tabel eerst opslaan op Ja. Deze wordt nu automatisch
opgeslagen in de submap Oefeningen Access van de map Documenten op je pc/laptop.

2.13 GEGEVENS INVOEREN IN DE TABEL
Nu het tabelontwerp klaar is ga je de gegevens invoeren. Dit doe je op de manier zoals je gewend
bent bij de app Excel. De tabellen bij beide apps lijken op elkaar, alleen worden nu andere
benamingen gebruikt.

Je voert de gegevens in.

1. Sluit eventueel het deelvenster Lijst met velden met het sluitsymbool.
2. Typ bij het veld Voornaam de naam Janneke en druk op de toets Tab.

Typ bij het veld Achternaam de naam Bruisten en druk op de toets Tab.
Typ bij het veld Adres het adres Rooiweg 5 en druk op de toets Tab.
Typ bij het veld Postcode de postcode 6523 KK en druk op de toets Tab.
Typ bij het veld Woonplaats de plaats Nijmegen en druk op de toets Tab.
Voer ook nog de volgende records in:
- Berdien Zwart, Viool 8, 6634 MS Weurt.
- Guust Flater, Vlet 18, 5334 PP Arnhem.
- Maggy Knoop, Weide 1, 6644 KK Ewijk.
- Je eigen naam.
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