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Roadmap 365

• Tekst selecteren
• Tekst verplaatsen
• Navigeren in document

• Tekst selecteren
• Tekst verplaatsen
• Ongedaan maken en opnieuw gebruiken
• Word offline starten en sluiten
• Word online starten en sluiten

• Online en Offline werken
• Word-document opslaan als Pdf
• Pdf-bestand bewerken
• Tekst opslaan als pdf
• Werken met verschillende documenten
• Wijzigen bestandstypen
• Uploaden

• Marges instellen
• Opties voor Word
• Regelafstand instellen 
• Sjabloon toepassen 
• Snelonderdelen
• Standaardinstellingen veranderen
• Vaste spatie
• Afdrukken/e-mailen

Wil je meer informatie? Ga naar www.boomberoepsonderwijs.nl

Titel en omschrijvingLearning Block

Microsoft 365 Word

Officevaardigheden Microsoft 365

Microsoft 365 Word

Leren wat je nodig hebt

• Tekst invoeren en wijzigen
• Tekst opslaan
• Bestand offline of online opslaan
• Tekst afdrukken
• Tekst kopiëren

• Document andere naam geven
• Document opslaan als
• Document sluiten
• Schakelen tussen Offline en Online
• Tekst invoeren en wijzigen
• Tekst afdrukken
• Tekst kopiëren

• Bestandseigenschappen invoeren
• Document delen
• Document beveiligen
• Document verzenden per e-mail
• Navigeren in document
• Verschillende weergaven van een document
• Opslag beheren in OneDrive

• Afstand van alinea instellen 
• Autotekst maken/gebruiken 
• Bouwsteenbeheer bekijken
• Bouwstenen definiëren 
• Diakritische tekens invoegen 
• Gebruik van bouwstenen
• Het klembord gebruiken
• Hoofdlettergebruik 
• Invoegen snelonderdelen
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Behandelde opties

Intro Word 365

Met Microsoft 365 is er een nieuwe manier van werken ontstaan. Zo kun je overal tekst 
bewerken op je mobiel, tablet, laptop of pc. De 21 -eeuwse vaardigheden heb je nu altijd bij 
de hand. Dit Learning Block leert je hoe.

Doelstelling:
• Inzicht in de basishandelingen van online en offline werken met de app Word

Basisvaardigheden online en offline

In dit Learning Block wordt de basiskennis en het werken met Word 365 geïnstrueerd die 
nodig is voor maken van tekst.

Doelstelling:
• Inzicht verkrijgen in basisvaardigheden van de app Word 365

Basisvaardigheden Word in de beroepspraktijk

Met de komst van Microsoft 365 en de opslagdienst OneDrive is er een nieuwe manier van 
werken ontstaan. Dit Learning Block laat zien hoe je online en offline werkt, bestanden deelt 
met anderen en op welk apparaat je een app gebruikt. Al deze vaardigheden spelen binnen 
de 21e -eeuwse vaardigheden een grote rol.

Doelstelling:
• Eigen maken van basisvaardigheden die belangrijk zijn in de beroepspraktijk

Brieven in de beroepspraktijk

Het maken van brieven is een taak in de beroepspraktijk. Bij veel bedrijven is de indeling van 
de brief en een gedeelte van de inhoud al gereed en houdt de maker zich nog alleen bezig 
met de specifieke inhoud. Het snel invoeren van tekst en juiste gebruik van opmaakvormen 
komt in dit Learning Block aan de orde. 

Doelstelling:
• Het maken van correcte brieven
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• Voorlezen
• Woorden tellen
• Opties voor spelling en grammatica’
• Autocorrectie
• Insluitende lezer
• Editor

• Thema’s gebruiken
• Documentopmaak wijzigen
• Navigeren met Stijlen

• Inhoudsopgave
• Kop en voettekst
• Sectie-einden
• Stijlen toepassen
• Thema gebruiken
• Voetnoot toevoegen
• Voorblad maken
• Afdruk mogelijkheden

• Tekstvakken plaatsen
• Vormen plaatsen en bewerken
• Pictogrammen plaatsen
• Word Art invoegen

Hulp bij Taal 

Word heeft een heel scala een opties om teksten te controleren te vertalen, voor te lezen, 
synoniemen te zoeken of informatie op te zoeken, Al deze opties zijn handig om bij elk 
document te gebruiken.

Doelstelling:
• Het eigen maken van de taalopties van Microsoft 365

Documentopbouw, Stijlen, thema’s en documentopmaak

In dit Learning Block wordt geïnstrueerd hoe documentstructuur van Word is opgebouwd en 
je een document voorziet van stijlen, secties.

Doelstelling:
• Het verkrijgen van inzicht in de opbouw van een Word-document

Werkstukken en verslagen

Voor veel opleidingen moet een verslag worden gemaakt en digitaal worden ingeleverd. 
In dit Learning Block wordt geïnstrueerd hoe je een verslag kunt maken met een voorblad, 
inhoudsopgave, voet- en kopteksten, voetnoten, eindnoten en bibliografie een thema.
Om dit Learning Block goed te doorlopen is kennis van het Learning Block 
Basisvaardigheden Stijlen, thema’s en documentopmaak een voordeel.

Doelstelling:
• Het maken van goed opgebouwde werkstukken en verslagen

Basisvaardigheden voor opmaak van illustraties

Bij veel examens is het maken van een flyer of poster een examenonderdeel.
In dit Learning Block worden deze opties uitgelegd.

Doelstelling:
• Het opmaken van verschillende informatieve teksten op meerdere pagina’s en 
 toevoeging van illustraties
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• Dicteren
• Regelnummers
• Spelling en grammatica 
• Synoniemen 
• Vertalen

• Wat Stijlen zijn
• Stijlen gebruiken
• Stijlen wijzigen

• Bibliografie toevoegen
• Bladwijzer invoegen
• Bronvermeldingen maken
• Eindnoot toevoegen 
• Hyperlink invoegen/bijwerken
• Navigeren
• Paginaverplaatsing
• Index maken

• Afbeelding invoegen
• Afbeeldingen bewerken 
• Afbeeldingsbijschrift toevoegen
• Afbeeldingstijl gebruiken
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• Eindemarkering pagina plaatsen
• Gebruik van woordafbreking
• Maken en wijzigen van kolommen
• Plaatsen eindemarkeringen kolommen
• Plaatsen Pagina-einden
• Plaatsen van 3D-modellen
• Plaatsen van grafiek
• Plaatsen van initialen

• Arcering aanbrengen
• Cellen samenvoegen
• Cellen selecteren
• Celmarges
• Celstijl gebruiken
• Gegevens in tabel sorteren
• Gegevens invoeren
• Tabel verwijderen
• Invoegpunt verplaatsen
• Kolombreedte veranderen
• Kolommen invoegen
• Lijnen gummen
• Lijnkleur aanbrengen
• Randen en lijnstijlen
• Rijen en kolommen gelijkmatig verdelen

• Conversie van tabel naar tekst
• Conversie van tekst naar tabel
• Invoegen van een Excel-werkblad
• Maken van een grafiek

• Plaatsen van SmartArt-graphic
• Afdrukopties beheersen
• Schermopname 
• Tekst uitlijnen
• Tekstvakken invoegen en bewerken
• Opsommingstekens plaatsen 
• Veranderen van Afdrukstand
• Video toevoegen
• Pagina-instelling

• Rijen en kolommen verwijderen
• Rijen invoegen
• Rijhoogte veranderen
• Stijlen voor tabellen gebruiken
• Tabel maken met tabsoorten
• Tabel converteren naar tekst
• Tekst converteren naar tabel
• Tabel invoegen
• Tabel tekenen
• Tabel verplaatsen
• Tabelmarkeringen zichtbaar maken
• Tekst omzetten naar een tabel
• Tekst uitlijnen ten opzichte van de cel

• Maken van een tabel
• Opmaken van tabellen
• Rekenen in een tabel
• Sorteren in een tabel
• Tabeleigenschappen wijzigen van een tabel

Opmaak folders en flyers in de beroepspraktijk 

Folders zijn visitekaartjes voor een bedrijf of organisatie. Hiermee wordt informatie verstrekt 
of vraagt men aandacht voor de producten, diensten of specifieke activiteiten. Dit thema 
is gebruikt voor het plaatsen, aanpassen en bewerken van objecten, het plaatsen van 
tekstvakken en het maken van tekstkolommen.

Doelstelling:
• Het gebruik en bewerken van illustraties binnen teksten van Word

Basisvaardigheden tabellen

In elke bedrijfstak worden lijsten gemaakt. Denk hierbij aan lijsten voor producten, 
aanbiedingen, namen van medewerkers, dienstlijsten enzovoorts. Veel van deze lijsten 
worden gemaakt met specifieke programma’s die gericht zijn op de bedrijfsprocessen van 
het bedrijf. Maar voor incidentele of kleine lijsten wordt het programma Word gebruikt.

Doelstelling:
• Het maken van tabellen met Word

Tabellen in de beroepspraktijk

Een draaiboek is een handleiding voor het afstemmen van de verschillende activiteiten 
tijdens een evenement. Gezien een draaiboek hoofdzakelijk uit tabellen bestaat, is dit thema 
gekozen voor de instructies voor het maken van tabellen en grafieken met de app Word.

Doelstelling:
• Het verkrijgen van inzicht in de vele opties bij gebruikt van tabellen
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Vergaderstukken in de beroepspraktijk

Het maken van de notulen/besluitenlijst tijdens een vergadering wordt steeds vaker gedaan 
op een laptop, zo kan het uitwerken ervan veel efficiënter gebeuren. Hoe je tijdens de 
vergadering de handige opties van Word kunt gebruiken om de tekst snel in te voeren en 
hoe je vergaderstukken stukken daarna snel en efficiënt kunt opmaken en bewerken, leer je 
in dit Learning Block.

Doelstelling:
• Het verkrijgen van inzicht om efficiënt vergaderstukken op te maken en te verwerken 
 met Word

Sjablonen in de beroepspraktijk

Veel correspondentie wordt gemaakt met steeds dezelfde opmaak en indeling. Het maken 
van deze stukken gaat efficiënter als de indelingen en opmaak al opgeslagen is een 
document dat steeds opnieuw kan worden gebruikt.

Doelstelling:
• Inzicht in het maken van sjablonen en professionele opmaak

Stijlen en stijlbeheer 

Elk bedrijf heeft een huisstijl waarin de visuele identiteit van de organisatie is vastgelegd. 
Vaak worden hier Word sjablonen gebruikt waarin het lettertype, kleur en opmaak van 
de huisstijl zijn verwerkt. Ook worden sjablonen gemaakt voor een project zodat er een 
uniformiteit ontstaat bij de verschillende documenten.

Doelstelling:
• Het verkrijgen van inzicht in het maken van Stijlen het Stijlbeheer en gebruik van Thema’s

Digitale formulieren in de beroepspraktijk

Formulieren worden gebruikt om gegevens te noteren. Veel van deze formulieren bevatten 
een standaardtekst die aangevuld wordt met variabele gegevens. Het maken van dergelijke 
formulieren kan met verschillende programma’s, waarvan Word er een is. In dit Learning 
Block leer je hoe je in Word formulieren kunt maken.

Doelstelling:
• Het maken van formulieren met besturingselementen
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• Autocorrectie
• Lijstnummering aanpassen
• Nummering
• Stijl maken met nummering 
• Zoeken en vervangen 
• Inspringing
• Opsomming

• Online sjablonen bekijken
• Downloaden persoonlijke sjablonen
• Sjablonen beheren
• Sjabloon gebruiken
• Sjabloon maken
• Afspatiëring
• Downloaden documenteigenschappen
 persoonlijke sjablonen
• Sjablonen beheren 

• Sjabloon maken sjabloon wijzigen 
• Thema´s gebruiken en aanpassen 
• Velden toevoegen

• Besturingselementen gebruiken zoals:
 invoervak, keuzerondje delen van formulier
• Beveiligen eigenschappen van tekstvakken wijzigen

• Opsomming aanpassen
• Opmerking maken
• Zoeken en vervangen

• Koppelen van tekstvakken
• Online sjablonen bekijken en 
• Sjabloon gebruiken 
• Tekenafstand
• Tekstdoorloop
• Teksteffecten

• Formulier beveiligen
• Formulier opslaan als sjabloon
• Helptekst aan formulier toevoegen
• Oude besturingselementen gebruiken 
• Rekenen in een formulier 
• Tekstvakken invoeren
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• Adresblok invoeren
• Afdruk samenvoegen uitvoeren 
• Basisdocument samenstellen

• Duplicaten zoeken
• Geadresseerden zoeken
• Gegevens koppelen met een database van Access 
 of de gegevens van een werkblad samenvoegen 
 met een brief, envelop, etiket of e-mail

• Beveiligen van document
• Bladwijzers plaatsen
• Documenten controleren 
• Documenten vergelijken

• Alternatieve tekst toevoegen
• Bijschrift bij afbeelding en tabel maken
• Eindnoot toevoegen
• Index samenstellen 
• Inhoudsopgave, literatuurlijst,
• Afbeeldingenlijst samenstellen

• Begroetingsregel invoeren
• Gegevensbestand bekijken
• Lijsten maken
• Samenvoeggegevens tussentijds bekijken
• Samenvoegveld invoeren

• Gegevens selecteren/filteren
• Gegevens sorteren
• Samenvoegvelden invoegen
• Samenvoegvelden markeren
• Schakelopties gebruiken 
• Speciale samenvoegvelden gebruiken

• Eigenschappen aanbrengen
• Opmerkingen plaatsen 
• Vertalen 
• Wijzigingen aanbrengen
• Wijzigingen negeren/accepteren

• Kruisverwijzing maken
• Lettertypen spatiëren
• Met hoofd- en subdocumenten
• Werken Secties linken
• Tekstdoorloop gebruiken
• Teksteffecten toevoegen
• Tekstvak koppelen
• Voetnoot toevoegen

Basisvaardigheden afdruk samenvoegen

Met de optie Afdruk samenvoegen kunnen standaardbrieven, lijsten, etiketten of enveloppen 
worden samengesteld voor grote groepen ontvangers. In dit Learning Block leer je hoe je 
een eenvoudige samenvoegingen maakt.

Doelstelling:
• Het maken van een eenvoudige direct mail

Samenvoegen in de beroepspraktijk

Een brief met dezelfde inhoud verzenden aan verschillende personen, wordt Direct 
mail genoemd. Het samenstellen van deze brieven of lijsten wordt in dit Learning Block 
besproken.

Doelstelling:
• Het maken van een geavanceerde direct mail

Redigeren en controleren in de beroepspraktijk

In dit Learning Block komen de opties aan de orde die het schrijven en redigeren van tekst 
gemakkelijker maken.

Doelstelling:
• Het verkrijgen van inzicht in het gebruik van tools bij het redigeren/controleren van tekst 
 met de app Word

Scripties, dissertaties, jaarverslagen

Voor het maken van jaarverslagen, instructievoorschriften of dissertaties besteed je extra 
aandacht aan de opmaak van de tekst en gebruik je vaak verschillende documenten die 
op een later tijdstip worden samengevoegd. Je leert hoe je verschillende documenten kunt 
samenvoegen met de optie Hoofd- en subdocumenten, professioneel indeelt en opmaakt 
met indexeringen, lijsten inhoudsopgave, bijschriften, voetnoten en eindnoten.

Doelstelling:
• Het verkrijgen van inzicht in het samenstellen van verschillende documenten met de 
 optie Hoofd- en subdocumenten
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• Bouwstenen maken voor brieven
• Bouwstenen maken voor galerieën
• Bouwstenen zoeken en gebruiken

• Documenten delen
• Beheren van delen

• Maatregelingen treffen tegen virussen in macro’s
• Macro bekijken in Programmeertaal vba

• Aanpassen van het lint
• Aanpassen van werkbalk
• Werkbalk Snelle toegang
• Controle van taal
• Geavanceerde opties 
• Invoegtoepassingen beheren

• Besturingselementen toevoegen
• Bouwstenen opslaan en distribueren
• Met een sjabloon bouwstenen verwijderen 
• Naam van bouwstenen wijzigen

• Koppelingen

• Macro kopiëren
• Macro opnemen
• Macro opslaan 
• Macro toewijzen aan een aangepaste knop op
 een werkbalk
• Macro uitvoeren

• Opslaan op locaties taalprogramma’s 
• Vertrouwenscentrum beheren weergave in
 de vensters

Bouwstenen en bouwsteengalerieën

Hoe vaak gebruik je niet dezelfde tekst? Dit is vanaf nu niet meer nodig, dat wil zeggen, 
als je de teksten onderbrengt in de bouwstenengalerie. De teksten opgeslagen in de 
bouwstenengalerie en kun  je steeds opnieuw in documenten invoegen, dat beperkt niet 
alleen de kans op typefouten maar zorgt ook voor een efficiënte werkwijze. In dit Learning 
Block wordt de optie bouwstenen toegelicht.

Doelstelling:
• Het verkrijgen van inzicht in het maken van bouwstenen en het beheren ervan

Samenwerken delen en koppelen 

Met de komst van Microsoft 365 en de opslagdienst OneDrive is er een nieuwe manier van 
werken ontstaan. Dit Learning Block worden de opties toegelicht die hierbij horen.

Doelstelling:
• Het verkrijgen van inzicht in het beheer van gedeelde documenten

Macro’s

Veel handelingen die je regelmatig uitvoert met de app Word, kun je automatiseren met een 
macro. In dit Learning Block leer je hoe je eenvoudige macro’s kunt maken.

Doelstelling:
• Het verkrijgen van inzicht in de opbouw van een macro en het maken ervan

Configureren van Word

In dit Learning Block worden de instellingen van Word besproken. Dit is een 
examenonderdeel bij MOS Word Expert.

Doelstelling:
• Het aanpassen van de app Word aan persoonlijke wensen
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