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1 E-mailen 
 
Communiceren via het internet gebeurt hoofdzakelijk via e-mail (= elektronische post). 
Wanneer je in het bezit bent van een computer met internetverbinding is het aangewezen 
om een eigen, uniek e-mailadres aan te maken. 
Eens je dit hebt aangemaakt, kan je communiceren met de hele wereld! 
Enkele voorbeelden waarbij je een e-mail kan verzenden; 

 Contact houden met familie en vrienden 
 Contact houden met ‘verre vrienden’ uit het buitenland 
 Contact opnemen met officiële instanties/overheidsdiensten 
 Een vraag stellen aan een bepaald bedrijf (Belgacom, reiswinkel, winkelketens, …) 
 … 

 
Vaak wordt er op het internet ook gevraagd naar een persoonlijk e-mailadres wanneer je 
informatie wil. Hierdoor kan er naar jou gerichte informatie verzonden worden. Let wel dat 
dit geen spam wordt! 
En dit kan allemaal zonder een omslag en postzegel te gebruiken, m.a.w. gratis! 
 
In wat volgt is een volledig stappenplan om een e-mailbericht te verzenden met Gmail. Het 
verzenden met andere e-mailaanbieders verloopt gelijkaardig.
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2 Een e-mail verzenden 
 

2.1 De taal van je mailbox wijzigen 
 
Nadat je een e-mailaccount aangemaakt hebt, kan het zijn dat je mailbox nog in het Engels is 
ingesteld. Indien dit het geval is kan je dit eenvoudig wijzigen als volgt: 
 
 Surf naar www.google.be en klik bovenaan in de zwarte balk op Gmail 

 
 Meld aan met je username (= e-mailadres) en je password 

 
 

 Bevestig met de Enter-toets of klik op Sign in 
 
 Klik rechtsboven op het incoontje Options en vervolgens op Mail settings 

 
  

http://www.google.be/
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 Kies bovenaan bij Language jouw gewenste taal 

 
 
 Scroll tot onder en klik op Save changes 

 
 
De taal is nu gewijzigd (bv. in het Nederlands). 
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2.2 Een e-mail opstellen 
 
 Klik linksboven op de donkerrode knop OPSTELLEN 

 
 Typ het e-mailadres in van de geadresseerde(n) ① 

Meerdere geadresseerden scheid je met een puntkomma 

 Kies bij voorkeur steeds een onderwerp voor je e-mailbericht ② 
 Typ de tekst van je e-mailbericht (= je eigenlijke brief) ③ 

 
 

 Lees je e-mailbericht na en bevestig nadien bovenaan met Verzenden 

 
 

 Je e-mail is verzonden, de volgende melding verschijnt bovenaan het scherm 
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2.3 Gebruik maken van CC en BCC 
 
CC is een afkorting van carbon copy. Als u in een bericht de naam van een geadresseerde in 
dit vak typt, wordt een kopie van het bericht naar de desbetreffende geadresseerde 
gestuurd en is de naam van de geadresseerde zichtbaar voor andere geadresseerden van het 
bericht. 
BCC is een afkorting van blind carbon copy. Als u in een bericht de naam van een 
geadresseerde in dit vak typt, wordt een kopie van het bericht naar de desbetreffende 
geadresseerde gestuurd en is de naam van de geadresseerde niet zichtbaar voor andere 
geadresseerden van het bericht.1 
 
 Stel een nieuw e-mailbericht op 

 
 
 Klik op Cc toevoegen ① 

Het vak CC verschijnt, typ het e-mailadres van de geadresseerde(n) 

 Klik op Bcc toevoegen ② 
Het vak Bcc verschijnt, typ het e-mailadres van de geadresseerde(n) 

 
 

 
  

                                                           
1
 Bron: http://office.microsoft.com/nl-nl/outlook-help/cc-en-bcc-HP003069847.aspx 

http://office.microsoft.com/nl-nl/outlook-help/cc-en-bcc-HP003069847.aspx
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2.4 Je e-mailbericht opmaken 
 

 
Bovenaan het vak waarin je je e-mailbericht typt, bevinden zich heel wat knoppen om je 
bericht op te maken (je tekst een kleur geven, vergroten, …) Voor diegene die reeds 
gewerkt hebben met een tekstverwerkingsprogramma (bv. Word), werken deze knoppen 
gelijkaardig. 
We bespreken ze afzonderlijk: 
 

KNOP BETEKENIS 

 Vet gedrukt 

 Cursief/schuin gedrukt 

 
Onderstrepen 

 
Soort lettertype 

 
Lettergrootte 

 
Tekstkleur 

 
Achtergrondkleur 

 
Smiley toevoegen 

 
Koppeling/link maken naar een website of 
e-mailadres 

 
Genummerde lijst maken 

 
Lijst met opsommingstekens maken 

 
Tekst minder laten inspringen 

 
Tekst meer laten inspringen 

 
Citaat toevoegen 

 
Tekst links uitlijnen 

 
Tekst centreren 

 
Tekst rechts uitlijnen 

 
Opmaak van de tekst verwijderen 

 


