
Beter leren werken 
met e-mail 



Wat gaan we doen 
 Even voorstellen 

 Wat is internet 

 Evolutie in internet 

 Emailen 

 Vaste onderdelen 

 Chaos beperken 

 Aan de slag 

 



Vormingplus / Archeduc 



Hoofdthema’s Archeduc 
 Mens en Wereldbeeld 

 Persoonlijke groei 

 Kunst en Cultuur 

 Voeding, Milieu en Gezondheid 

 Computer 



Wie ben ik ? 
 

 Peije van Klooster 

 Getrouwd en 2 kinderen 

 



Wat is internet ? 
 Wereldwijd netwerk van computers en netwerken 



Verspreiding van internet 



Beschermheilige: Isidorus van 
Sevilla 



Ontstaan van internet 
1969 onstaan 

ARPANET 

1974 Definitie 
protocol TCP 

IP 

1991 Eerste 
WWW Pagina 

1994 Pizzahut 
maakt online 

bestellen 
mogelijk 

2002 Eerste 
Weblog/Blog 

2005 Opkomst 
Web 2.0 

2006 Twitter 
beschikbaar 

voor iedereen 

2008 Opkomst 
sociale 

netwerk sites 



Opkomst Web 2.0 
 Tot Web 2.0 was internet voornamelijk 

eenrichtingsverkeer: 

 

 

 

 

 

 Statische informatie wordt opgevraagd: 
Bijvoorbeeld nieuws, weer,... 

 



Opkomst Web 2.0 
 Web 2.0 is de meer interactieve manier van internet 

 Gebruikers bepalen voor een gedeelte de inhoud: 

 

 

 

 

 

 Bijvoorbeeld: Wikipedia, Facebook, Blogs en fora 

 



Aanbieders email 
 Eigen internet bedrijf: 

 Telenet 

 Proximus 

 ... 

 Gratis aanbieders 

 Yahoo 

 Gmail (Google) 

 Outlook (Microsoft) 

 Hotmail (Microsoft) 



Voordelen andere aanbieder 
 Makkelijker overstappen van internet leverancier 

 Van Telenet naar Proximus 

 Van Proximus naar Scarlet 

 Van Scarlet naar ... 

 Apart adres gebruiken om ergens te registeren 

 Beperken van spam tussen andere email 

 



Vaste onderdelen 
 VAN: 

 Jouw naam/organisatie 

 AAN: 

 Geadresseerden 



Vaste onderdelen 
 CC 

 ‘Carbon Copy’: Iemand in kopie zetten om op de hoogte 
te brengen 



Vaste onderdelen 
 BCC 

 Blind Carbon Copy:Iemand op de hoote te brengen 
ZONDER dat de anderen dit weten 



Vaste onderdelen 
 Onderwerp 

 Waar gaat het bericht over 



Vaste onderdelen 
 Inhoud 

 Het eigenlijke bericht 



Vaste onderdelen 
 Bijlage (Of attachment) 

 Foto of bestand dat wordt mee gestuurd. Vaak 
aangegeven met een paperclip 

 



Aan de slag 
 Eerst registreren 

 Wie ben ik 

 Bevestigen 

 Met GSM nummer 

 Maatregel tegen misbruik/criminaliteit 

 

 Echt aan de slag 



Linken naar info en presentatie 
 http://www.ziezoo.be/mailen/ 


