
OneNote 2016 voor Mac

Aan de slag 
Deze nieuwe versie van OneNote is speciaal ontworpen voor uw Mac. Gebruik deze handleiding om kennis te maken 
met de basisbeginselen.

Snel hulpmiddelen en opdrachten gebruiken
Ontdek wat OneNote 2016 voor Mac allemaal kan door te 
klikken op de linttabbladen zodat u nieuwe en bekende 
hulpprogramma's kunt verkennen.

Lijst met notitieblokken
Klik op de naam van het notitieblok 
om alle open notitieblokken weer 
te geven, nieuwe notitieblokken te 
maken of de synchronisatiestatus 
ervan weer te geven.

Uw notities doorzoeken
Begin met typen in het zoekvak om direct 
naar woorden en woordgroepen in uw 
notitieblokken te zoeken.

Werkbalk Snelle toegang
Houd favoriete opdrachten 
binnen handbereik.

Notitieblokpagina’s
Klik op deze tabbladen om te 
schakelen tussen pagina's in de 
huidige notitiebloksectie.

Belangrijke informatie markeren
Categoriseer of ken prioriteiten toe aan 
belangrijke gegevens door markeringen voor 
bepaalde notities te gebruiken.

Notitiebloksecties
Klik op deze tabbladen om 
tussen secties in het huidige 
notitieblok te schakelen.

Typ op een willekeurige  
plaats op een pagina
Het flexibele tekenpapier 
van OneNote kent niet de 
beperkingen die andere apps 
hebben.

Een alinea selecteren
Klik om notities te 
selecteren of druk op 
Control en klik voor 
meer opties.

Het lint verbergen
Meer ruimte nodig? 
Klik op de pijl om 
het lint in of uit te 
schakelen.

Het formaat van 
notitiecontainers wijzigen
Versleep de rand als u notities 
op de pagina wilt laten passen 
of sleep het hele kader om 
alles naar een andere plek te 
verplaatsen.
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Vanaf overal toegang tot uw notities
Wat hebben opmerkingen, plannen en ideeën voor nut als ze niet op een harde 
schijf vastliggen? Zorg dat u altijd bij uw notitieblokken kunt door u aan te melden 
met uw gratis Microsoft-account als u voor de eerste keer OneNote op uw Mac 
start. Er is zelfs een gratis OneNote-app voor uw iPhone en iPad, zodat altijd alles 
met elkaar is gesynchroniseerd, waar u ook bent.

Nooit meer een tekort aan papier
Als u een nieuwe pagina in de huidige sectie van uw notitieblok wilt maken, klikt 
u op (+) Pagina toevoegen boven de paginatabbladen, of klikt u op Bestand > 
Nieuwe pagina op de menubalk.

Als u een nieuwe sectie in het huidige notitieblok wilt maken, klikt u op het 
plusteken (+) naast de sectietabbladen of klikt u op Bestand > Nieuwe sectie op 
de menubalk.

Als u OneNote voor het eerst start wordt een standaardnotitieblok met de 
sectie Losse notities voor u gemaakt. Maar u kunt voor de door u gewenste 
onderwerpen en projecten gemakkelijk extra notitieblokken maken door op 
Bestand > Nieuw notitieblok op de menubalk te klikken.

Uw werk wordt automatisch 
opgeslagen
Al uw wijzigingen worden automatisch door OneNote opgeslagen terwijl u werkt, 
zodat u dat zelf niet meer hoeft te doen. Zelfs als u de app afsluit of de Mac in de 
slaapstand gaat, worden uw notities altijd opgeslagen, zodat u gewoon verder kunt 
gaan waar u was gebleven.

Als u wilt zien wanneer OneNote voor het laatst uw wijzigingen heeft 
gesynchroniseerd, klikt u op de naam van het huidige notitieblok en klikt 
u vervolgens op de pijl ernaast in de lijst Notitieblokken.
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Bepaalde notities markeren 
Met de galerie met markeringen op het tabblad Start kunt u visueel prioriteiten 
toekennen aan bepaalde notities of deze categoriseren. Gemarkeerde notities zijn 
voorzien van pictogrammen die u erop attenderen dat u belangrijke actie-items 
moet opvolgen of dat u voltooide taken op uw takenlijsten kunt afvinken.

Gegevens ordenen in tabellen 
Wanneer een werkblad overbodig is, kunt u gewoon OneNote-tabellen gebruiken 
om gegevens inzichtelijk te maken. Typ op een nieuwe tekstregel een woord, 
woordgroep of getal en druk vervolgens op de Tab-toets om de volgende kolom 
te maken. Druk op de Return-toets om een nieuwe rij te maken. U kunt ook op 
Invoegen > Tabel op het lint of de menubalk klikken.

Zodra de tabel gemaakt en ingeschakeld is, worden er op het tabblad Tabel op het 
lint extra opdrachten weergegeven.

Tekst uit afbeeldingen kopiëren 
OneNote kan tekst in afbeeldingen herkennen. U kunt op elke willekeurige pagina 
een afbeelding met de desbetreffende tekst invoegen (bijvoorbeeld een recept) 
door de Control-toets ingedrukt te houden terwijl u op de afbeelding klikt, 
vervolgens op Tekst kopiëren uit afbeelding klikt en tenslotte de gekopieerde 
tekst op de door u gewenste plek plakt.

Hyperlinks in wiki-stijl maken
Maak van uw notitieblok een functionele wiki door koppelingen naar specifieke 
secties of pagina's te maken. Houd de Control-toets ingedrukt terwijl u op het 
tabblad van de sectie of pagina klikt waarnaar de koppeling moet verwijzen. 
Klik vervolgens op Koppeling naar sectie kopiëren of Koppeling naar pagina 
kopiëren en plak de koppeling vervolgens naar de door u gewenste plek.
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Stuur ons uw feedback
U bent enthousiast over OneNote voor Mac? Hebt u een idee voor een 
verbetering? Klik op het pictogram met de smiley in de rechterbovenhoek van het 
app-venster om uw feedback rechtstreeks naar het ontwikkelteam van OneNote te 
sturen.

Hulp vragen voor OneNote
Klik op de menubalk op Help om te zoeken naar de OneNote-functies en 
-opdrachten waarbij u hulp nodig hebt, of klik op OneNote Help om door 
populaire inhoud te bladeren. Laat ons weten of de informatie die we hebben 
gegeven nuttig voor u was. Gebruik hiervoor het feedbackformulier onder aan elk 
van onze Help-artikelen.

Uw werk met anderen delen
Klik in de rechterbovenhoek op Dit notitieblok delen als u anderen wilt 
uitnodigen om uw huidige notitieblok te bewerken, als u een koppeling naar de 
locatie ervan in de cloud wilt kopiëren, of als u de huidige pagina als bericht of 
PDF-bijlage via uw favoriete e-mailservice wilt versturen.

Haal ook de andere handleidingen 
Aan de slag op
OneNote is slechts één van de nieuw ontworpen apps in de nieuwe Office 2016 voor 
Mac. Ga naar http://aka.ms/office-mac-guides om onze gratis handleidingen 
Aan de slag voor de nieuwe Mac-versies van Word, Excel, PowerPoint en Outlook 
te downloaden. 

Als u feedback over onze handleidingen hebt, dien uw opmerkingen dan onder 
aan de downloadpagina in. Dank u!


