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Basiskennis van Outlook 
Outlook is een krachtig programma voor het beheren van uw e-mail, 

contactpersonen, agenda's en taken. Voor een effectief gebruik moet u eerst 

inzicht krijgen in de basisbeginselen. Deze zelfstudie is een inleiding tot een 

aantal taken en functies die u het meest gebruikt. 
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Voordat u begint 

 

Leerdoelen 

Na het voltooien van deze zelfstudie kunt u het volgende: 

 Een e-mailaccount instellen 

 Onderdelen van de gebruikersinterface herkennen waarmee u basistaken kunt uitvoeren 

 Een contactpersoon toevoegen aan uw adresboek 

 E-mailberichten opstellen en verzenden 

 Uw mappen en Postvak IN ordenen 

 Een agendagebeurtenis maken 

Vereisten 

 Outlook voor Mac 2011 

 E-mailaccountgegevens (bijvoorbeeld uw e-mailadres, wachtwoord en e-mailserveradressen). Voor 

een persoonlijk account kunt u deze gegevens opvragen bij uw  internetprovider. Voor een zakelijk 

account neemt u contact op met de netwerkbeheerder. 

Geschatte duur:    20 minuten 
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1. Een nieuw e-mailaccount toevoegen 

U kunt Outlook gebruiken om meerdere e-mailaccounts te beheren, inclusief Microsoft Exchange-, POP-, 

IMAP- en Windows Live-accounts. Voordat u e-mailberichten kunt verzenden en ontvangen, moet u eerst 

een e-mailaccount instellen. 

Hieronder ziet u hoe u uw  e-mailaccount kunt instellen. 

 

Opmerking  Voor deze procedure moet u beschikken over gegevens voor uw  e-mailaccount en de e-

mailserver. Als u al een e-mailaccount hebt ingesteld, kunt u deze procedure overslaan. 

 

Klik in het menu Hulpmiddelen op Accounts (in deze zelfstudie ook aangegeven als Hulpmiddelen 

> Accounts). 

 

 

Klik in het pop-upmenu Een account toevoegen op E-mail. 

 

 

Tip  Als uw  account zich op een Exchange-server bevindt, klikt u op Exchange. 
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Voer uw  e-mailadres en wachtwoord in en klik op Account toevoegen. 

 

 

Opmerking  Als in Outlook uw e-mailprovider (bijvoorbeeld Windows Live Hotmail) wordt 

herkend, blijft het selectievakje Automatisch configureren ingeschakeld en wordt geprobeerd de 

servergegevens automatisch te configureren. Als u de servergegevens handmat ig w ilt invoeren, 

schakelt u het selectievakje Automatisch configureren uit. 

 

 

Controleer uw  persoonlijke gegevens en de servergegevens voor het account en sluit het 

dialoogvenster Accounts. 
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In de mappenlijst wordt een map weergegeven voor uw  e-mailaccount. 

 

Opmerking  In het navigatiedeelvenster wordt alleen voor IMAP- en Exchange-accounts een 

nieuwe map gemaakt. Als u een POP-account instelt, worden uw berichten in de map Op mijn 

computer geplaatst. 

 

Een aantal factoren, zoals het aantal te downloaden berichten of het huidige serververkeer, kan 

beïnvloeden hoe lang het duurt voordat een nieuw e-mailaccount wordt weergegeven in de 

mappenlijst. Zie Over accounts toevoegen als u problemen ondervindt bij het instellen van het 

account. 

Aanwijzingen 

 Zie Een e-mailaccount toevoegen voor meer informatie over de verschillende typen e-mailaccounts 

die door Outlook worden ondersteund. 

 Zie Mappen met het label Op Deze computer voor meer informatie over de verschillende mappen 

die onder Postvak IN worden weergegeven. 

 Als u andere Outlook-voorkeuren w ilt weergeven en beheren, klikt u op Out look > Voorkeuren. 

Voordat  u verdergaat  

Controleer of u het volgende kunt doen: 

 Een e-mailaccount toevoegen en controleren of dit wordt weergegeven in de mappenlijst  

 

 

 

 

 

 

 

http://mac2.microsoft.com/help/office/14/nl-nl/outlook/item/bf4e9965-e1ec-4b97-8967-eac4eeaead70
http://mac2.microsoft.com/help/office/14/nl-nl/outlook/item/bfda869b-fe57-4906-bb3d-1a7162b559eb
http://mac2.microsoft.com/help/office/14/nl-nl/outlook/item/5122ffec-7330-47f4-9fa7-732d0349d508
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2. De Outlook-gebruikersinterface verkennen 

Voordat u het ingestelde e-mailaccount gaat gebruiken, moet u vertrouwd raken met bepaalde elementen 

van de gebruikersinterface van Outlook. 

Hieronder ziet u hoe u de gebruikersinterface van Outlook kunt verkennen. 

 

 Zoekvak: hiermee kunt u zoeken naar items in de huidige map. Wanneer u trefwoorden typt in het zoekvak, 

wordt op het lint het tabblad Zoeken weergegeven met extra zoekopties (bijvoorbeeld de optie voor het 

uitbreiden van de zoekopdracht naar alle items). 

 Lint : de opdrachtbalk met tabbladen boven in het venster of werkgebied waarmee functies worden 

gerangschikt in logische groepen. Met de huidige weergave (bijvoorbeeld de weergave voor e -mail, agenda of 

contactpersonen) wordt bepaald welke opties beschikbaar zijn op het lint. 

 Leesvenster: het gebied waarin u e-mailberichten kunt lezen of details van items, zoals contactpersonen en 

taken, kunt bekijken. Als u de locatie van het leesvenster wilt wijzigen, wijst u Leesvenster aan in het menu 

Beeld en selecteert u een optie (bijvoorbeeld Onder). 

 Navigatiedeelvenster: in de e-mailweergave wordt in het navigatiedeelvenster de mappenlijst weergegeven. 

In de weergaven voor agenda, contactpersonen en notities kunt u in het navigatiedeelvenster items in 

categorieën weergeven en verbergen. Als het navigatiedeelvenster niet wordt weergegeven, klikt u op Beeld > 

Navigatiedeelvenster. 

 Weergave-overschakeling: knoppen waarmee u kunt schakelen tussen de vijf hoofdweergaven van Outlook: 

e-mail, agenda, contactpersonen, taken en notities. 

Aanwijzingen 

 Als u de grootte van het navigatiedeelvenster of het leesvenster w ilt w ijzigen, w ijst u de rand 

tussen de twee vensters aan. Wanneer de aanw ijzer verandert in , sleept u met de muis om de 

breedte aan te passen. 

 Klik rechts van het lint op  

Voordat  u verdergaat  

Controleer of u het volgende kunt doen: 

 De bovenstaande elementen van de Outlook-gebruikersinterface identificeren 
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3. Een contactpersoon toevoegen 

In het adresboek kunt u zakelijke en persoonlijke gegevens beheren voor alle contactpersonen. Wanneer u 

een contactpersoon hebt ingevoerd in uw  adresboek, kunt u deze contactgegevens gebruiken in heel 

Outlook. U kunt bijvoorbeeld een e-mailbericht of een uitnodiging voor een vergadering verzenden zonder 

dat u het e-mailadres van de contactpersoon hoeft te onthouden. 

Hieronder ziet u hoe u een contactpersoon kunt toevoegen aan het adresboek. 

 

Klik in de weergave-overschakeling op Contactpersonen. 

 

 

Klik op het tabblad Start  op Contactpersoon. 
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Voer de informatie voor de contactpersoon in. Typ minimaal de naam en het e-mailadres van de 

contactpersoon. 

 

 

Tip  Als u een afbeelding w ilt toevoegen voor de contactpersoon, dubbelklikt u op de tijdelijke 

miniatuuraanduiding die wordt weergegeven in het contactpersonenvenster. 

 

 

Klik op het tabblad Contactpersoon op Opslaan en sluiten. 

 

 

De contactpersoon wordt weergegeven in de lijst met contactpersonen. 
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Aanwijzingen 

 Als u een groep contactpersonen w ilt toevoegen (bijvoorbeeld de leden van een boekenclub), 

zodat u in één keer een e-mailbericht kunt verzenden naar alle leden van de groep, klikt u op het 

tabblad Start  op Nieuw en klikt u op Groep contactpersonen. 

 Wanneer u een afbeelding hebt toegevoegd voor een contactpersoon, bevatten alle e -

mailberichten die u van deze persoon ontvangt, deze afbeelding. 

 Als u de afbeelding van een contactpersoon wilt verwijderen, dubbelklikt u op de miniatuur van de 

afbeelding, sleept u de afbeelding buiten het vak en klikt u op Inst ellen. 

Voordat  u verdergaat  

Controleer of u het volgende kunt doen: 

 Een contactpersoon toevoegen aan het adresboek 

 

4. Een e-mailbericht opstellen en verzenden 

Online communicatie tussen mensen bestaat hoofdzakelijk uit e-mailberichten. U kunt berichten opstellen 

en verzenden naar de contactpersonen in het adresboek of naar personen van w ie u het e -mailadres kent. 

Hieronder ziet u hoe u een bericht kunt opstellen voor de contactpersoon die u hebt toegevoegd in de 

vorige les. 

 

Klik in de weergave-overschakeling op E-mail. 

 

 

Klik op het tabblad Start  op E-mail. 
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Begin in het vak Aan de naam te typen van de contactpersoon die u eerder hebt toegevoegd. Mogelijk 

overeenkomende contactpersonen worden weergegeven in de lijst Contactpersonen en recente 

adressen. 

 

 

Druk op RETURN. De contactpersoon wordt toegevoegd aan het vak Aan. 

 

 

Tip  Als u een contactpersoon w ilt verwijderen uit het vak Aan, klikt u op de naam van de 

contactpersoon en drukt u op DEL. 

 

 

Typ een onderwerp in het vak Onderwerp en druk op TAB. Het onderwerp van het bericht wordt 

weergegeven boven de berichtwerkbalk. 
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Typ de tekst van het bericht in het berichtvenster. 

 

 

Tip  Als u met het bericht een bestand w ilt verzenden (bijvoorbeeld een Word-document), klikt u 

op het tabblad Bericht  op Bijvoegen en selecteert u het bestand dat u w ilt toevoegen. 

 

 

Klik op het tabblad Bericht  op Verzenden. 

 

 

Tip  Wanneer u een bericht verzendt en verbinding met internet hebt, wordt uw  bericht direct 

verzonden. Als er problemen zijn met het verzenden van berichten, controleert u in het menu 

Out look of er een vinkje staat naast Offline werken. 

 

Aanwijzingen 

 In de map Verzonden items in de mappenlijst wordt een kopie van elk verzonden bericht 

weergegeven. 

 Als u de spelling van het bericht w ilt controleren, klikt u op het tabblad Opt ies op Spelling. 

 Als u het standaardlettertype voor e-mailberichten w ilt w ijzigen, klikt u op Out look > 

Voorkeuren. Klik vervolgens onder Persoonlijke instellingen op Lettertypen. 

Voordat  u verdergaat  

Controleer of u het volgende kunt doen: 

 Een e-mailbericht opstellen en verzenden naar een contactpersoon in uw  adresboek 
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5. Het Postvak IN en andere mappen verkennen 

Het Postvak IN is de hoofdmap waarin e-mailberichten binnenkomen wanneer deze naar u worden 

verzonden. U kunt ook andere mappen maken om uw berichten te ordenen. 

Hieronder ziet u hoe u een bericht in het Postvak IN kunt bekijken, een map kunt maken en het bericht 

kunt verplaatsen en verw ijderen. 

 

Klik in de mappenlijst op een map die een bericht bevat. 

 

 

Opmerking  Op basis van het type accounts dat u toevoegt, wordt bepaald hoe mappen worden 

weergegeven in de mappenlijst. Als u w ijzigingen w ilt aanbrengen in de opmaak van de 

mappenlijst, klikt u in het menu Out look achtereenvolgens op Voorkeuren en Algemeen. 

 

 

Klik in de lijst met berichten op een e-mailbericht. De inhoud van het bericht wordt weergegeven in 

het leesvenster. 
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Klik in de mappenlijst onder Post vak IN op de map voor het e-mailaccount dat u eerder hebt 

toegevoegd. 

 

 

Klik op het tabblad Start  op Nieuw en klik op Map. 
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Typ een naam voor de nieuwe map (bijvoorbeeld Tijdelijk) en druk op RETURN. 

 

 

Klik op Postvak IN en sleep een bericht naar de nieuwe map. 

 

 

Tip  Klik op Hulpmiddelen > Regels als u regels w ilt instellen voor het automatisch verplaatsen 

van berichten naar mappen. 
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Klik in de nieuwe map op het bericht en klik op Verwijderen. 

 

 

Tip  Als u het verw ijderen ongedaan w ilt maken, klikt u op Bewerken > Ongedaan maken. 

 

 

Houd CONTROL ingedrukt, klik op de map Verwijderde items en klik op Map leegmaken. 

Belangrijk 

Wanneer u de map Verwijderde items leegmaakt, worden deze items definitief verw ijderd en kunt u 

ze niet meer terugzetten. 

 

Aanwijzingen 

 Met een getal in een cirkel rechts van een map (bijvoorbeeld ) wordt het aantal niet-gelezen 

berichten in de map aangegeven. 

 Houd voor meer opties CTRL ingedrukt en klik op een bericht of map. 

 Controleer regelmatig de map Ongewenste e-mail zodat u zeker w eet dat berichten niet ten 

onrechte als spam zijn gemarkeerd. Sleep het bericht naar het Postvak IN als het ten onrechte als 

spam is gemarkeerd. 

 Mappen in de mappenlijst worden alfabetisch gerangschikt. 
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Voordat  u verdergaat  

Controleer of u het volgende kunt doen: 

 Een bericht in uw  Postvak IN lezen 

 Een nieuwe map maken en een bericht verplaatsen naar de nieuwe map 

 Een bericht verw ijderen en de map Verw ijderde items leegmaken 

 

6. Een afspraak toevoegen aan uw agenda 

In Outlook is een afspraak een kalenderitem met een specifieke begin- en einddatum. Als u anderen 

uitnodigt voor een afspraak, wordt deze als vergadering beschouwd. 

Hieronder ziet u hoe u een afspraak kunt toevoegen aan de agenda. 

 

 

Klik in de weergave-overschakeling op Agenda. 

 

 

Klik op het tabblad Start  op Werk en klik op Afspraak. 

 

 

Tip  Als u rechtstreeks vanuit de agenda een nieuwe afspraak w ilt maken, dubbelklikt u in de 

agenda op de datum en tijd voor de afspraak. 
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Typ een onderwerp en locatie voor de afspraak en selecteer een begin- en einddatum en een begin- 

en eindtijd. 

 

 

Opmerking  Als u anderen w ilt uitnodigen en de afspraak w ilt omzetten in een vergadering, klikt 

u op het tabblad Afspraak op Uit nodigen. 

 

 

 

Geef op het tabblad Afspraak aan hoe lang van tevoren u een herinnering w ilt ontvangen en of de 

afspraak een terugkerende afspraak is. 
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Klik op het tabblad Afspraak op Opslaan en sluiten. 

 

 

De afspraak wordt in uw  agenda weergegeven op de opgegeven datum en tijd. 

 

Aanwijzingen 

 Als u de datum of tijd van een afspraak w ilt w ijzigen, sleept u de afspraak naar een nieuwe locatie 

in de agenda. U kunt ook dubbelklikken op de afspraak en de gewenste wijzigingen aanbrengen. 

 Als u een afspraak w ilt verw ijderen, selecteert u de afspraak in de agenda en drukt u op DEL. U 

kunt ook dubbelklikken op de afspraak en op het tabblad Afspraak op Verwijderen klikken. 

 Als u de miniagenda w ilt weergeven of verbergen, klikt u linksboven in het navigatiedeelvenster 

op de rand boven de categorielijst. Wanneer de aanw ijzer verandert in , sleept u de rand omlaag 

of omhoog. 

 Er worden kleine pictogrammen weergegeven bij afspraken om aan te geven dat  er een 

herinnering is ingesteld ( ), dat andere personen zijn uitgenodigd ( ) en dat de afspraak een 

terugkerende afspraak is ( ). 

Voordat  u verdergaat  

Controleer of u het volgende kunt doen: 

 Een afspraak toevoegen aan uw agenda 
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Snelreferentiekaart 

 

Actie Handeling 

Een nieuw e-mailaccount 

toevoegen 

Klik op Hulpmiddelen > Accounts. 

De locatie van het leesvenster 

w ijzigen 

Klik in de weergave-overschakeling op E-mail. Klik op Beeld > 

Leesvenster en selecteer een optie (bijvoorbeeld Onder). 

Een groep met contactpersonen 

toevoegen aan het adresboek 

Klik in de weergave-overschakeling op Contactpersonen. Klik 

vervolgens op het tabblad Start  op Groep contactpersonen. 

Een afbeelding toevoegen voor 

een contactpersoon 

Wanneer u een contactpersoon toevoegt aan het adresboek, 

dubbelklikt u op de tijdelijke miniatuuraanduiding van de afbeelding 

die wordt weergegeven in het venster voor de contactpersoon. U 

kunt ook een afbeelding van het bureaublad of uit een map naar de 

tijdelijke plaatsaanduiding van de afbeelding slepen. 

Een nieuw e-mailbericht opstellen Klik in de weergave-overschakeling op E-mail. Klik vervolgens op het 

tabblad Start  op E-mail. 

De spelling van een bericht 

controleren voordat u het verzendt 

Wanneer u een bericht opstelt, klikt u op het tabblad Opties op 

Spelling. U kunt ook klikken op Bewerken > Spelling en 

grammat ica > Document nu controleren. 

Een bestand verzenden bij een e-

mailbericht (bijvoorbeeld een 

Word-document)  

Wanneer u een bericht opstelt, klikt u op het tabblad Bericht  op 

Bijvoegen en selecteert u het bestand dat u w ilt toevoegen. 

Een nieuwe e-mailmap toevoegen Klik in de weergave-overschakeling op E-mail. Klik op het tabblad 

St art  op Nieuw en klik op Map.  

De map Verw ijderde items 

leegmaken 

Houd CONTROL ingedrukt, klik op de map Verwijderde items en 

klik op Map leegmaken. 

Rechtstreeks vanuit de agenda een 

nieuwe afspraak maken 

Dubbelklik op de datum en tijd voor de afspraak in de agenda. 

De datum of tijd van een afspraak 

w ijzigen 

Sleep de afspraak naar een nieuwe locatie in de agenda. U kunt ook 

dubbelklikken op de afspraak en de gewenste wijzigingen 

aanbrengen. 

Gebruikersvoorkeuren instellen, 

zoals standaardlettertypen voor e-

mailberichten of handtekeningen 

Klik op Out look > Voorkeuren.  
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Meer aanwijzingen 

 U kunt Outlook gebruiken om meerdere e-mailaccounts te beheren, inclusief Microsoft Exchange-, 

POP-, IMAP- en Windows Live-accounts.  

 De vijf hoofdweergaven in Outlook zijn e-mail, agenda, contactpersonen, taken en notities. 

 De inhoud van de mappenlijst, het navigatiedeelvenster en het leesvenster wordt gewijzigd op 

basis van de weergave die in de weergave-overschakeling is geselecteerd. 

 Een groep contactpersonen is een groep met gerelateerde contactpersonen (bijvoorbeeld de leden 

van een boekenclub). Wanneer u een groep contactpersonen hebt gemaakt, kunt u in één keer een 

e-mailbericht verzenden naar alle leden van de groep. 

 In de map Verzonden items in de mappenlijst wordt een kopie van elk verzonden bericht 

weergegeven. 

 Wanneer u een bericht verzendt en verbinding met internet hebt, wordt uw  bericht direct 

verzonden. Als er problemen zijn met het verzenden van berichten, controleert u in het menu 

Out look of er een vinkje staat naast Offline werken. 

 Op basis van het type accounts dat u toevoegt, wordt bepaald hoe mappen worden weergegeven 

in de mappenlijst. Als u w ijzigingen w ilt aanbrengen in de opmaak van de mappenlijst, klikt u in 

het menu Out look achtereenvolgens op Voorkeuren en Algemeen. 

 In Outlook is een afspraak een kalenderitem met een specifieke begin- en einddatum. Als u 

anderen uitnodigt voor een afspraak, wordt deze als vergadering beschouwd. 

 Controleer regelmatig de map Ongewenste e-mail zodat u zeker weet dat berichten niet ten 

onrechte als spam zijn gemarkeerd. Sleep het bericht naar het Postvak IN als het ten onrechte als 

spam is gemarkeerd. 

 

 


