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1 INLEIDING  
Office 365 is een online platform van CVOAntwerpen voor email, documenten en communicatie.  

Het is een Microsoft softwarepakket volledig in de cloud en beveiligd door een persoonlijke 
gebruikersnaam met een wachtwoord.  

In de ‘Cloud’ betekent heel eenvoudig dat je Office365 van overal waar er internet is met een 
webbrowser kan bereiken.  

Afhankelijk van het soort toestel kan je ook een smartphone of tablet computer gebruiken. Hier geldt 
echter de regel dat een Windows besturingssysteem standaard alles ondersteunt. Voor andere 
besturingssystemen zoals bv. Android, iOs wordt e-mail volledig en gemakkelijk ondersteund, maar 
voor de andere toepassingen bestaan er applicaties die je apart moet installeren.  

2 AANMELDEN BIJ OFFICE 365  
 Ga naar https://www.office.com/ 

 

 Klik op Aanmelden . 

Je komt nu op de aanmeldingspagina van Office365. Meld je aan met je gebruikersnaam en 
wachtwoord. 

 Gebruikersnaam: de eerste letter van je voornaam gevolgd door je 
familienaam@cvoantwerpen.be (voorbeeld: jvermeulen@cvoantwerpen.be) 

 Wachtwoord: je persoonlijk wachtwoord. Ben je een nieuwe gebruiker, dan geef je het 
oorspronkelijke wachtwoord in en wijzig je het onmiddellijk. 

 Je logon (gebruikersnaam) is niet dezelfde als je e-mailadres. 
Dit is je voornaam.familienaam@cvoantwerpen.be 

http://www.cvoantwerpen.be/
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2.1 Wachtwoord wijzigen 

Wachtwoorden moet je om de drie maanden vernieuwen. 

 De eerste keer dat je je aanmeldt, moet je onmiddellijk je wachtwoord wijzigen. Kies een 
wachtwoord van 8 à 16 tekens met hoofdletter, kleine letters en cijfers. 

 Als je na drie maanden je wachtwoord moet wijzigen kies je Instellingen  -> Wachtwoord 
wijzigen. 

In beide gevallen kan je in een scherm zoals hieronder rechts je wachtwoord wijzigen. 
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2.2 Tijdzone en Taal 
Bij een eerste aanmelding moet je ook de tijdzone en de taal instellen. Je wordt als het ware bijna 

automatisch doorheen een aantal schermen geleid. 

 Kies Nederlands bij Taal en kies (UTC +01:00) Brussel, Kopenhagen, Madrid, Parijs als tijdzone 

Vergeet je dit in te stellen, of sla je dit over, dan klopt de tijd in je agenda niet. Je kan dit steeds 

handmatig aanpassen. Dit doe je als volgt 

 Start Outlook  

 kies Instellingen  ->  

 links kies je nu voor Algemeen 

 selecteer Nederlands als taal 

 selecteer ook de juiste tijdzone 

 

 Klik op Opslaan 

Office 365 is nu klaar voor gebruik 

2.3 Afmelden 

 Klik op de bol met je initialen  

 Klik dan op  

 Dit is heel belangrijk wanneer je je wil stoppen. 

 Wacht tenslotte tot je volledig afgemeld bent. Je krijgt dan volgende boodschap. 

 

3 NAVIGEREN 

3.1 Navigeren in het Office 365 web portaal  
Na het aanmelden verschijnt het startscherm 

http://www.cvoantwerpen.be/
mailto:info@cvoantwerpen.be


  6 

 Hoofdzetel: Distelvinklaan 22, 2660 Hoboken 
www.cvoantwerpen.be – info@cvoantwerpen.be  

 

In dit startscherm worden de verschillende apps van Office 365 weergegeven. Je vindt er tevens een 
knop Office installeren. Hiermee kan je een volledig Officepakket op je computer installeren. De 
licentie is geschikt voor wel 5 computers. 

Klik je aan de linkerkant op , dan verschijnt eenzelfde lijst met apps. Klik je op een app, dan 
wordt deze gestart. 

  

 

Outlook: je mail en agenda 
OneDrive: je persoonlijke documentopslag, die 
je kan synchroniseren met je computer 
Verder beschik je over volgende apps: 

 Word 

 Excel 

 PowerPoint 

 OneNote 

 Teams 

 Class Notebook 

 Sway 

 Forms 
 

Deze apps zijn online en bieden je eenvoudige mogelijkheden. Wil je over alle mogelijkheden 

beschikken dan moet je Office installeren op je computer. 

3.2 Navigeren naar Sharepoint 
Naar de startpagina van Office 365 ga je door op de knop 
bovenaan links te klikken en vervolgens voor Office 365 te 
kiezen 

 

Naar de startpagina van Sharepoint ga je door op het logo te 
klikken 

 
 
In Sharepoint heb je bovenaan onmiddellijke links naar enkele belangrijke toepassingen 
 

 
 Data: Dit is hetzelfde dan de startpagina 

 Opleidingen: Diplomagericht, Persoonlijke en Professionele ontwikkeling, NT2 
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 Organisatie: de verschillende onderdelen van de schoolorganisatie worden getoond 

 Administratix: brengt je naar de verschillende onderdelen van Administratix 

 Docent applicatie: Hier kan je aanwezigheden ingeven, je rooster raadplegen, … 

 Moodle: om Moodle te starten 

 Wegwijzer: helpt je de weg te vinden binnen de organisatie van CVO Antwerpen 

4 SHAREPOINT 

Om naar de startpagina van Sharepoint te gaan klik je bovenaan op het CVO-logo 

 

4.1 Startpagina 
Dit is de Startpagina van Sharepoint. Rechts zie je snelkoppelingen 

 

4.2 Drie grote blokken 
Het is een andere manier om naar de gewenste informatie of documenten te navigeren. Elk blok 
brengt je naar een pagina waar je dan weer verder kan navigeren. 
 
Dit zijn onmiddellijke links. 

1. Diensten 
Bevat de algemene diensten 

2. Opleidingen 
Bevat de verschillende opleidingen 

3. Planning 
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4.3 Rechts vind je de snelkoppelingen / wegwijzers 

 

Deze snelkoppelingen brengen je snel bij enkele belangrijke en 
vaak voorkomende zaken. 
 

Klik je dan weer op een van volgende tegels kom je in de map van deze dienst terecht 

 

 
De zoekfunctie bovenaan is ook zeer handig. Ze zoekt in alle bibliotheken, sites en subsites en houdt 
rekening met je rechten. 

5 WIE HEEFT ER WELKE RECHTEN 
Docenten hebben geen rechten. Ze kunnen alleen de documenten raadplegen waar ze toegang toe 
hebben. 
Wanneer er een teamsite gemaakt is door de coördinator (bijvoorbeeld vakgroep), hebben de 
deelnemers van deze teamsite hier al dan niet rechten om dingen toe te voegen of aan te passen. 
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6 MAIL EN AGENDA 

Je e-mailadres is voornaam.naam@cvoantwerpen.be 
Dit dus niet hetzelfde als je gebruikersnaam. 
 

7 TEAM SITES  

 Klik eerst op  daarna op Opleidingen .   

 Klik vervolgens op  

 Je belandt nu in het onderdeel Teamwerking en aan de linkerzijde kan je een verdere keuze 

maken. 

Deze keuze is afhankelijk van het team. Zo ziet het scherm er totaal anders uit bij de diplomagerichte 

opleidingen 

  

http://www.cvoantwerpen.be/
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8 JE WEG VINDEN 

Gebruik de tegel  om op een gemakkelijke manier naar een onderwerp te gaan. 

8.1 Documenten vinden 
 Een document kan je vinden door te bladeren in documentbibliotheken en mappen. Als 

Documenten niet zichtbaar is op je webpagina, klik je in het linker menu op Documenten. 

 Je kan ook een document zoeken via de zoekoptie (bovenaan midden) . 

8.2 Veel gebruikte documenten  
Via Snelkoppelingen kom je snel bij belangrijke administratieve documenten. 
Een aantal kan je zelfs online invullen. 

 

Hier kom je onmiddellijk op het invulformulier om een nascholing aan te vragen. Je 
moet dus niets downloaden of afprinten. 

 

Wil je een uitstap maken, klik dan op deze tegel. Je komt op het online formulier. Na 
het invullen krijgt de verantwoordelijke hiervan een mail. 

 

Meldingen kan je maken via deze tegel. Je kan dit trouwens ook wanneer je 
aangemeld bent bij Moodle. 

 

Deze tegel toont je een Excel lijst met de telefoonnummers die CVO Antwerpen 
gebruikt. 

 

Via deze tegel krijg je de procedure te zien die je moet volgen bij ziekte. Je kan er de 
documenten ook downloaden en afprinten. 

 

Deze tegel brengt je naar de helpdesksite van IT. Je vindt er antwoorden op veel 
voorkomende vragen betreffende het IT gebruik op onze school: Moodle, Google 
Drive, Sharepoint, … 

 

8.3 Een document openen  
 Kies links de map aan die je wilt gebruiken 

 Klik op het document dat je wilt openen. 

 Het document opent in de Web App.  
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8.4 Een document downloaden 
 Klik op de drie puntjes naast het 

document (de puntjes verschijnen als je 

de pijl van de muiscursor op het 

document plaatst) 

 Kies Downloaden. 

 

8.5 Een document verwijderen  
Zet een vinkje voor het te verwijderen document en klik op je delete toets. 

8.6 Een document delen 
 Klik op de drie puntjes naast het 

document (de puntjes verschijnen als je 

de pijl van de muiscursor op het 

document plaatst) 

 Kies Delen. 

 

In plaats van op de drie puntjes naast het document te klikken kan je ook de werkbalk gebruiken 

 

9 ONEDRIVE 
Met OneDrive kan je alle soorten bestanden in de “cloud” bewaren en overal raadplegen met je 
gebruikersnaam en wachtwoord. De documenten en mappen die je opslaat in OneDrive zijn privé 
tot je besluit ze te delen. Wanneer je documenten en mappen deelt, kan je bepalen of personen ze 
mogen bewerken of alleen mogen bekijken. 
 
“OneDrive” en “OneDrive Voor Business” zijn 2 verschillende producten die wel samen kunnen 
gebruikt worden. Hier bespreken we enkel “OneDrive voor Business” die deel uitmaakt van 
Office365. De gewone OneDrive maakt deel uit van een persoonlijk Microsoft Hotmail account.  
 
In OneDrive kan je volgende Office WebApp documenten aanmaken: Word, Excel, PowerPoint, 
OneNote, Forms, … Houd er rekening mee dat je minder opmaak mogelijkheden hebt dan wanneer je 
de volledige Microsoft Officesoftware die op een computer is geïnstalleerd. Maar documenten zijn 
perfect uitwisselbaar tussen Microsoft Office en Office Online en omgekeerd. 

 Onedrive wordt samen geïnstalleerd met Office365 

 Onedrive is je persoonlijke opslagruimte in de cloud terwijl Sharepoint deze is voor de ganse 
school. 
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