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1. Outlook.com (gratis versie) 

 Downloaden 1.1
Misschien hebt u (nog) geen computer, maar u wilt wel mailen met uw familie, buren of kennissen? 
Dat kan natuurlijk want bij u in de buurt is altijd wel een computer of internetcafé beschikbaar.  
U hoeft dan geen internetabonnement aan te vragen. Is dat voordelig of niet?  
Maar als u toch het voornemen hebt om een computer aan te schaffen, ontkomt u eigenlijk ook niet 
aan het afsluiten van een abonnement bij een internetprovider.  
 
Hebt u al een abonnement afgesloten, maar nog geen e-mailprogramma geïnstalleerd? Dat komt 
goed uit, want wij helpen u op weg met deze handleiding. Het e-mailprogramma heet Outlook.com, 
het vernieuwde programma en vervanger voor Hotmail.com en het sterk verouderde, Outlook 
Express.  
 
Voor het aanmelden van Outlook.com start u eerst een browser op. Browsers zijn: 

 Internet Explorer 
 Google Chrome 
 Firefox 
 Safari 

 
De meest populaire browsers zijn Internet Explorer herkenbaar aan een blauwe E  
 
En Google Chrome, herkenbaar aan een rondje met drie kleuren  
 
Meestal zijn deze programma’s te bereiken via Startknop > Alle Programma’s.  
Daarna klikt u op het betreffende icoontje. Maar het kan ook zo zijn dat het icoontje al in de taakbalk 
onderaan het venster van uw computer staat. Eén klik is dan voldoende om het programma te 
starten. 
Omdat is ons voorbeeld de startpagina al is ingesteld op een pagina van Stichting ‘de Trans’ klikken 
we boven in de adresbalk. Het adres is nu geselecteerd (blauw vlak) en we kunnen dit overschrijven 
met het intypen van www.google.nl. Daarna drukt u op de Enter-toets van uw toetsenbord. 
 
De startpagina van Google wordt nu getoond.  
Type nu in het zoekvenster van uw zoekmachine de tekst Outlook.com  
Merk op dat er u al enkele suggesties verschijnen. Klik op de tekst outlook.com. Zie figuur 1-1. 

 
 
 
Klik daarna op de hyperlink Sign In waaronder de 
tekst outlook.com in het groen is weergegeven.  
Zie pijl in figuur 1-1. 
 
(hyperlinks op een website zijn meestal blauw 
gekleurd en onderstreept). 
 
Het volgende venster verschijnt. Zie figuur 1-2. 
 
 

Figuur 1-1 

http://www.google.nl/
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Als u nog geen e-
mailaccount heeft, klikt u 
in het nieuwe venster op 
de hyperlink  
Registreer je nu. 
Zie pijl in figuur 1-2. 
 
 
Beschikt u wel over een e-
mailaccount? Dan kunt u 
uw e-mailadres en 
wachtwoord intypen en 
vervolgens op de knop 
Aanmelden klikken.  
 

 
 

 
In het daaropvolgende venster (zie figuur 3) wordt van u verwacht dat u uw gegevens invoert.  
We lopen de velden even met u door. Alvast een tip! 
Bedenk een passende e-mailnaam, het maakt niet uit welke, als u zich er maar in herkent.  
 
Bedenk ook een wachtwoord dat u nooit zult vergeten!!!  
U bent niet de eerste die deze belangrijke gegevens vergeet. Het wachtwoord mag bestaan uit letters 
(vaak moet er één hoofdletter in), cijfers en tekens. Schrijf dit tijdelijk even nauwkeurig op.  
 
In een wachtwoord mogen geen spaties voorkomen. Bepaal je wachtwoord bijvoorbeeld uit een zin. 
Zie hierna. 
 
Voer in de velden uw gegevens in. Spring met het indrukken van de tab-toets naar het volgende 
velden (dan kan trouwens ook door met de muisaanwijzer naar het volgende veld te gaan en daarna 
te klikken). De cursor knippert nu in het volgende veld en wacht op uw commando’s.  
 
Outlook.com is een webmailprogramma. Dat wil zeggen dat u altijd een internetverbinding moet 
maken om uw e-mail te lezen.  U start dus allereerst internet op en surft daarna naar Outlook.com. 
Natuurlijk kunt u Outlook.com ook aan uw favorieten toevoegen of een hyperlink op uw bureaublad 
maken. En dan is er ook nog een leuke, helemaal naar uw hand te zetten startpagina Symbaloo. 
 
Symbaloo 
Een alternatief voor Favorieten is Symbaloo. Werken met Symbaloo is effectief. U kunt zich nooit 
vergissen in het typen van een internetpagina. 
Meer weten? Typ eens in uw internetpagina www.symbaloo.com. 
U kunt u eigen symbaloo pagina maken nadat u zich bij Symbaloo heeft geregistreerd. U maakt 
eventueel zelf uw blokjes (lees: links naar internetpagina’s). Symbaloo heeft veel zoekmogelijkheden. 
 
Vraag anders uw docent om meer informatie over Symbaloo. 

  

Figuur 1-2 

http://www.symbaloo.com/
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 Registratie 1.2
Naam en Achternaam: 
Typ uw voor- en achternaam in.  
 

Geboortedatum: 
Klik op de neergaande pijltjes rechts 
van de velden en selecteer in de 
opengeklapte tabel de geboortedag, 
de geboortemaand en het 
geboortejaar. 
 

Geslacht: 
Selecteer uw geslacht door ook hier 
eerst op het neergaande pijltje te 
klikken. 
 

E-mailadres: 
Bedenk een passend e-mailadres 
waar bijvoorbeeld uw naam in voor 
komt. Typ dit vóór het @-teken in. 
Maak daarna een keuze hoe het 
tweede deel van uw e-mailadres 
moet worden door op het 
neergaande pijltje te klikken. U hebt 
vier mogelijkheden. 
 

Wachtwoord: 
Bedenk een zogenaamd sterk 
wachtwoord, bestaande uit letters, 
cijfers en/of tekens. U kunt 
bijvoorbeeld ook de eerste letters 
van een zin gebruiken. Voorbeeld: 
Ik ben in 1947 geboren in Groningen. 
Uw wachtwoord wordt dan: 
Ibi1947giG. Terwijl u het 
wachtwoord intypt, verschijnen er 
alleen stipjes. Dit om te voorkomen 
dat anderen het door u ingetypte 
wachtwoord zien. 
 

Wachtwoord toch kwijt geraakt? 
In het geval u toch uw wachtwoord 
kwijt raakt, kunt u in de volgende 
velden een telefoonnummer en 
alternatief e-mailadres opgeven. 
 
 

 
Waar kom je vandaan? 
Standaard is Nederland ingevuld. Microsoft wil nog graag uw postcode. 
 
Het moeilijkste deel van de aanmelding volgt nog. Omdat er misbruik wordt gemaakt door kinderen, 
vraagt Microsoft u de zogenaamde Captcha-code over te nemen. De tekens zijn bijna niet te lezen. 

Figuur 1-3 
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Tip: Houdt de [Ctrl]-toets ingedrukt en draai aan uw muiswiel. De weergave wordt vergroot en 
mogelijk beter leesbaar. Klik anders op de blauwe tekst Andere tekens. Mogelijk zijn deze beter 
leesbaar. 
U dient tot slot akkoord te gaan met de voorwaarden van Microsoft.  
Klik op de blauwe knop Ik ga akkoord.  
Uw e-mailadres is nu aangemaakt. Het venster volgens figuur 1-4 verschijnt. 
Eventueel kunt u op de afspeelknop klikken en het introductiefilmpje afspelen.  
Klik anders op de blauwe knop Doorgaan naar Postvak IN. Het venster volgens figuur 1-5 verschijnt. 
 

 
Figuur 1-4 

 
 
Klik in figuur 1-5 op de link  
Je nieuwe Postvak IN instellen. 
 
Het venster volgens figuur 1-6 
verschijnt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figuur 1-5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Let op: Onthoudt uw e-mailadres en uw wachtwoord. Stuur uw e-mailadres door aan iedereen, 
maar geef uw wachtwoord nooit af! Zelfs uw eigen provider zal er nooit om vragen. 
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Figuur 1-6 

 
Hebt u al een ander e-mailadres? Dan kunt u de mail en contactpersonen overbrengen naar Outlook. 
Ook uw eventuele Facebook- en Twitteraccount kunnen u aan Outlook account worden gekoppeld. 
Verder kunt u uw contactpersonen importeren en Outlook op uw mobiele telefoon gebruiken. 
 
Allereerst kijken we naar de instellingen van Outlook. Deze zijn beslist niet onbelangrijk, maar als het 
goed is bewerkt u deze slechts één keer. 
 

2. Instellingen 
Aan de rechterkant van de titelbalk treft u de instellingen van Outlook aan.  
De opties zijn afhankelijk van de geselecteerde module E-mail, Personen, Agenda of Skydrive.  
 

 E-Mail 2.1
 

2.1.1 Berichtenvenster 
Klikken op het maskertje opent het berichtenvenster. Berichten via Facebook, Twitter, etc. worden 
getoond nadat u de betreffende accounts heeft gekoppeld. 
 

2.1.2 Instellingen  
Als het e-mailvenster is geopend dan is de titelbalk blauw gekleurd. Geheel rechts op de titelbalk klikt 
u op het tandwieltje. Zie figuur 2-1. Daarna verschijnt het venster volgens figuur 2-2. 
 

 
Figuur 2-1 
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Bovenaan ziet u 18 gekleurde vakjes. Hier stelt u de kleur van de titelbalk en 
hyperlinks mee in. Ook kunt u hier het leesvenster (inhoud van het bericht) 
uitschakelen of naar rechts of onder uit te lijnen en hebt u hier de 
mogelijkheid om de e-mailinstellingen naar wens aan te passen. 
Standaard staan deze overigens correct ingesteld. Zie figuur 2-2. 
 
 

Figuur 2-2 

2.1.3 Profiel 
Gebruikersnaam (voorbeeld Sijtske de Vries) met daarnaast een profielfoto. 
 
Nadat u op de gebruikersnaam hebt geklikt, opent zich het venster volgens figuur 2-3. 

 
 
U hebt hier de mogelijkheid om uw profiel Beschikbaar 
of als Onzichtbaar in te stellen. 
 
Hebt u Beschikbaar geselecteerd dan kunt u aangeven 
of u wilt chatten via Facebook.  
 
Natuurlijk kunt u uw profiel altijd bewerken. Voeg een 
foto toe of vul meer persoonlijke gegevens in. Zie 
hoofdstuk 2.3.1. 
 

 

Profiel bewerken 
Hier kunt u uw gegevens naar wens aanpassen. Klikken op Bewerken naast de gebruikersnaam geeft 
u de mogelijkheid om uw naam aan te passen. Zie figuur 2-4. 
 
Eventueel kunt u een profielfoto 
uploaden door te klikken op 
Afbeelding wijzigen.  
 
Het venster volgens figuur 2-5 
verschijnt dan. 
 
 
 
 

Figuur 2-4 

Figuur 2-3 
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Klik op de knop Bestand kiezen. Het 
venster van de verkenner opent 
zich en u kunt een afbeelding 
selecteren en Openen. De 
afbeelding wordt toegevoegd. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figuur 2-5 

Accountinstellingen 
U kunt de accountinstellingen weer aanpassen. U moet dan wel het wachtwoord bij de hand houden, 
want u maakt weer een nieuwe, beveiligde, internetverbinding. Zie figuur 2-6. 

 
 
Zoals u ziet in figuur 2-6 hebt u de 
mogelijkheid om diverse gegevens 
aan te passen.  
 
U zult zich standaard niet bezig 
houden met de links Meldingen, 
Machtigingen en Facturering. 
 
 
 
 
 
 
 

Figuur 2-6 

 

Afmelden 
Het is noodzakelijk dat u zich in ieder geval afmeldt wanneer u uw mail op een andere locatie dan de 
uwe doorneemt. Doet u dat niet dan is er een grote kans dat een volgende bezoeker uw e-mail leest. 
En dat is toch het laatste wat u wilt. 
 

  



Medior Computing Werken met Outlook.com 

 Pagina 8 

 

3. Werken met Outlook 
Linksboven in de titelbalk staat standaard de tekst Outlook. Naast Outlook treft u een vinkje aan. 
Nadat u op het vinkje hebt geklikt, verschijnt een knoppenmenu. Zie figuur 3-1. 
 

 
 

 
Figuur 3-1 

In het menu worden vier knoppen getoond, t.w.: 
 E-mail 
 Personen 
 Agenda 
 Skydrive 

 
Nadat u klikt op de knop E-Mail opent zich het venster volgens figuur 3-2. 
 

 
Figuur 3-2 

 

 E-mail 3.1

Op de titelbalk ziet u een knop  
Nadat u op deze knop klikt, opent zich een nieuw venster waarin u mail kunt opstellen en verzenden. 
Zie figuur 3-3. 
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Aan de linkerkant ziet u een witte balk. Direct boven de balk ziet u de tekst Aan. In de balk typt u het 
e-mailadres van de ontvanger. Wilt u nog een kopie of blinde kopie versturen? Klik dan op de tekst 
CC en BCC rechtsboven de balk. 
 
Noot: Wanneer u het eerste e-mailtje verstuurt wordt u nog gevraagd om mee te werken aan de 
beveiliging van Outlook. U moet weer een Captcha-code intypen. Daarna wordt u niet meer lastig 
gevallen met dergelijke berichten. 
 
Aan de rechterkant van het venster typt u bovenaan het onderwerp in. Eventueel wijzigt u de 
opmaak in het lintje onder het onderwerp. 
Daarna voegt u eventueel een bestand (bijvoorbeeld een foto) toe door te klikken op de regel 
Bestanden bijvoegen. Tot slot typt u het bericht in het grote witte vlak daaronder. 
 
Klik nu in de titelbalk op Verzenden. Wilt u nog nadenken over de te verzenden e-mail? Klik dan op 
Concept opslaan. Bedenk dat de ontvanger van de e-mail het bericht anders uit kan leggen dan u 
hebt bedoeld. Voeg daarom een emoticon toe als u iets grappig bedoelt. Emoticons opent u wanneer 
u klikt op het kopje in het opmaaklint. Zie pijl. 
 

3.1.1 E-mail openen 
Nadat u de mail in het Postvak In hebt geopend, verandert de titelbalk. Zie figuur 3-4. Er zijn nu meer 
opties beschikbaar. U kunt de mail labelen door deze te archiveren, als ongewenst beschouwen, te 
verplaatsen of in een categorie indelen. Verwijderen kan natuurlijk ook en dat moet u vooral doen als 
de mail niet beslist bewaard hoeft te worden.  
 

 
Figuur 3-4 

 

Belangrijke mail bewaart u dus wel en deelt deze in een categorie in.  
Selecteer de e-mail en klik daarna op Categorieën. Vink de gewenste 
categorie aan of maak een nieuwe categorie. De categorie wordt nu 
gekoppeld aan het bericht. Zie figuur 3-5. 
 
U kunt de mail ook markeren zodat u deze ook weer snel kunt terugvinden. 
Klik op de drie puntjes (…) helemaal rechts op de titelbalk en selecteer de 
markering in het daarop verschijnende venstertje. 
 
 
 
 

Figuur 3-3 

Figuur 3-5 
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3.1.2 E-mail beantwoorden of doorsturen 
Als u e-mail hebt ontvangen, kunt u deze altijd Beantwoorden of Doorsturen naar een ander e-
mailadres. Is de mail aan meer personen verzonden, dan kunt u ook kiezen voor Allen 
beantwoorden. Aan u de keuze. Klik op het naar beneden wijzend driehoekje en selecteer de 
gewenste optie. 
 
Tip: In de map Verzonden kunt u altijd controleren of u de e-mail wel hebt verzonden. 
 

 Personen 3.2
In de groep Personen treft u de contactpersonen aan. Personen worden automatisch toegevoegd als 
u deze een e-mail stuurt. 

 
Eventueel voegt u 
contactpersonen toe via de Social 
Media Facebook, Twitter of 
LinkedIn. Maar ook Google 
contactpersonen zijn toe te 
voegen.  
Zie figuur 3-6. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figuur 3-6 

 

 Agenda 3.3
Voordat u kunt werken met de agenda dient u de tijdzone vast te stellen. Zie figuur 3-7. 
 

 
Figuur 3-7 

Microsoft heeft de tijdzone al voor u ingesteld. Alleen in het geval u een andere zone wilt, klikt u op 
het neergaande driehoekje geheel rechts in de balk, waarna u een andere zone in kunt stellen. 
Klik daarna op de knop Naar agenda. Het venster volgens figuur 3-8 verschijnt. 
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Figuur 3-8 

 
De agenda kunt u naar wens instellen en, zo gewenst, activiteiten toevoegen.  
Klikken in de titelbalk op Windows Live brengt u weer terug in het hoofdmenu. 
 

 Skydrive 3.4
Skydrive moet u zien als een opslag van uw documenten, afbeeldingen, etc. Skydrive is een server ‘in 
the cloud’ en geeft u de mogelijkheid om zelfs 7 GB in op te slaan. Veel mensen huiveren om de 
bestanden elders te parkeren. U bepaalt zelf of u gebruik wilt maken van de externe opslag. Het kan 
een voordeel zijn dat u een backup van uw gegevens juist niet thuis hebt. Denk daarbij aan brand 
waarbij alle gegevens verloren kunnen raken. Zie figuur 3-9. 
 

Figuur 3-9 

 
 

 
Na het klikken op het vinkje naast de knop Maken, kunt u een document maken onder Skydrive. 
Denk daarbij aan een Word, Excel of Powerpoint document. Ook kunt u een nieuwe map of een 
enquête maken.  
Nadat u klikt op één van de opties wordt het betreffende programma geopend en kunt u uw 
document aanmaken. Let op: het document wordt in de nieuwe versie gemaakt, dus met een lint 
(vanaf versie 2007) en geen knoppenbalk (voorgaande versies). 
Zie figuur 3-10. 
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Deze optie gebruikt u als u bestanden naar Skydrive wilt uploaden. Nadat u op de knop Uploaden 
hebt geklikt, verschijnt de verkenner. Ga naar de locatie waar de te uploaden bestanden zich 
bevinden. Selecteer de gewenste bestanden en klik daarna in dat venster op de knop Openen.  
Zie figuur 3-11, waar vier (4) bestanden zijn geselecteerd voor het uploaden naar Skydrive. 
 

 
 
Figuur 3-11 

 
De geselecteerde documenten worden nu in het menu van Skydrive toegevoegd. Klikken op een blok 
opent het document in het gekoppelde programma. 
 
Veel succes met Outlook.com! 

Figuur 3-10 


