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Windows Live Mail 2012 is een e-mailprogramma van Microsoft. U moet Windows 
Live Mail zelf downloaden en installeren. Op de webpagina bij het boek Wegwijs in 
Windows 8 (www.coutinho.nl/wegwijs en klik op het plaatje van dit boek) vindt u een 
handleiding voor het downloaden en installeren van Windows Live Mail 2012.

Aan het eind van deze handleiding kunt u:

 Windows Live Mail starten en afsluiten
 een e-mailaccount toevoegen
 een e-mailbericht maken en verzenden
 CC en BCC gebruiken
 een conceptbericht maken
 een e-mailbericht openen, beantwoorden en doorsturen
 een e-mailbericht verwijderen
 een e-mailbericht afdrukken
 een bijlage met een bericht meesturen
 een bijlage openen en opslaan
 een fotobericht maken
 een handtekening invoegen

Extra les
Werken met Windows Live Mail 2012

http://www.coutinho.nl/wegwijs
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1 
Een e-mailaccount toevoegen 

U gaat Windows Live Mail starten. Dat kan vanaf het startscherm. Als u Windows Live 
Mail voor de eerste keer start, moet u zich aanmelden met het e-mailadres dat u in 
het programma gaat gebruiken. In deze opdracht gaan we uit van een e-mailadres van 
Outlook.com, Live of Hotmail. Hebt u een ander e-mailadres? Zie dan ‘Handleiding – 
Windows Live Mail 2012 downloaden en installeren’. Hebt u nog geen e-mailadres? Zie 
dan ‘Handleiding – Een Outlook.com-account aanmaken’. Beide handleidingen staan 
op de webpagina bij het boek Wegwijs in Windows 8 (www.coutinho.nl/wegwijs en klik 
op het plaatje van dit boek).

Opdracht

1  Klik in het startscherm op de tegel van Windows Live Mail. 

2  Klik eventueel op Accepteren.
Als u Windows Live Mail voor de eerste keer start ziet u een venster waarin u een e-mail-
account kunt toevoegen.

http://www.coutinho.nl/wegwijs
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3  Vul het e-mailadres en wachtwoord van uw Outlook.com-, Live- of Hotmail-account in. 
Als u niet iedere keer uw wachtwoord wilt typen laat dan het vinkje bij Dit wachtwoord 
onthouden staan. 

4  Typ achter Schermnaam voor verzonden berichten: uw naam. Dit is de naam die op het 
scherm van de geadresseerde wordt weergegeven.

5  Klik op  .
Windows Live Mail vraagt of u zich wilt aanmelden bij Windows Live.

6  Klik op Ja.
U ziet dat uw e-mailaccount is toegevoegd.

7  Klik op Voltooien.
U ziet het venster van Windows Live Mail.
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2 
Het venster van Windows Live Mail

Het venster van Windows Live Mail bestaat uit verschillende onderdelen. In het ven-
ster van Windows Live Mail ziet u:

Titelbalk Hier ziet u de naam van het programma en de knoppen om 
het venster te vergroten en te verkleinen.

Werkbalk Snelle toegang Met de knoppen op deze werkbalk kunt u snel opdrachten 
geven. Standaard zijn er drie knoppen: Nieuw, Beantwoor-
den en Alles bijwerken. U kunt andere knoppen aan deze 
werkbalk toevoegen als u klikt op het pijltje omlaag.

Knop Bestand Onder de knop Bestand vindt u veelgebruikte opdrachten 
zoals Nieuw, Opslaan en Afdrukken.

Tabblad Start Hier vindt u veel opdrachten van Windows Live Mail. Er 
zijn meer tabbladen, zoals Mappen en Beeld. Elk tabblad 
heeft andere opdrachten.

Mappen met berichten

■ Postvak IN
■ Concepten
■ Verzonden items
■ Ongewenste e-mail

■ Verwijderde items
■ Postvak UIT

■ binnenkomende post
■ berichten waar u nog aan werkt
■ berichten die verzonden zijn
■ berichten die Windows Live Mail ziet als ongewenst, 
 als spam
■ berichten die u hebt verwijderd
■ post die klaar is om verstuurd te worden

Ziet u de mappen niet? Klik dan op het pijltje voor uw 

naam  .

Berichtenlijst Alle berichten in een map.

Leesvenster In het leesvenster ziet u (een deel van) het bericht
dat is geselecteerd.
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Opdracht

1  Bekijk de verschillende onderdelen van het venster van Windows Live Mail.

werkbalk 
Snelle toegangknop 

Bestand

titelbalk
tabblad 

Start

berichtenlijst

mappen met berichten

leesvenster met
bericht
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3 
Een e-mailbericht sturen

Als u klikt op de knop E-mailbericht verschijnt het venster Nieuw bericht. U ziet in dit 
venster twee vakken:

Aan... het e-mailadres van de geadresseerde

Onderwerp het onderwerp van het bericht

Het grootste deel van het venster is uw schrijfblad. Daar typt u het bericht. U stuurt 
het bericht naar uzelf.

Opdracht

1  Klik linksbovenin op E-mailbericht.

Het venster Nieuw bericht verschijnt.
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2  Typ uw eigen e-mailadres in het vak naast Aan… 
U kunt hier ook meer dan één adres invoeren. Typ dan achter elk adres een ;  .

3  Klik in het vak naast Onderwerp en typ het onderwerp, bijvoorbeeld test  .
4  Klik in het vak voor het bericht en typ een bericht, bijvoorbeeld:

5  Klik op Verzenden.

Het bericht wordt verstuurd.
6  Vraag aan een paar mensen of ze u een bericht sturen zodat u kunt oefenen. 
7  Klik op Postvak IN. Daar kunt u zien welke berichten zijn binnengekomen.

Deze e-mail stuur ik naar mezelf om te kijken of het bericht aankomt.
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4 
Carbon Copy en Blind Carbon Copy gebruiken

In het venster Nieuw bericht, naast het vak bij Onderwerp, ziet u: Cc en Bcc weer geven. 
Als u hierop klikt verschijnen er onder Aan… twee nieuwe vakken: CC… en BCC… 
CC betekent Carbon Copy. In dit vak typt u de adressen van de personen die u een ko-
pie van het bericht wilt sturen. BCC betekent Blind Carbon Copy. Als u een bericht wilt 
sturen aan een groep mensen (die elkaar niet kennen) kunt u BCC (Blind Carbon Copy) 
gebruiken. De andere geadresseerden zijn dan voor de ontvangers van het bericht niet 
zichtbaar. Veel mensen vinden het niet prettig als hun e-mailadres zichtbaar is voor 
mensen die ze niet kennen.

Opdracht

1  Klik op E-mailbericht.
2  Typ een e-mailadres in het vak naast Aan…
3  Klik op Cc en Bcc weergeven.

U ziet de vakken CC… en BCC…

4  Typ uw eigen e-mailadres in het vak bij CC…
5  Typ ook een paar e-mailadressen in het vak bij BCC…
6  Typ in het vak naast Onderwerp CC en BCC gebruiken  .
7  Typ het bericht, bijvoorbeeld:

Verstuur het bericht nu niet.

Ik stuur een kopie van dit bericht naar mezelf en via BCC naar nog meer mensen.
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5 
Concepten

Soms wilt u een bericht nog niet meteen verzenden. Als u er later nog iets aan wilt wij-
zigen kunt u een bericht opslaan in de map Concepten. U gaat het bericht als concept 
opslaan.

Opdracht

1  Klik op Bestand. U ziet een menu.

2  Klik op Opslaan.
U ziet de boodschap dat het bericht is opgeslagen in de map Concepten.

3  Klik op OK.
4  Sluit het bericht.

Wilt u het bericht afmaken?
5  Klik op de map Concepten.

6  Dubbelklik op het bericht dat u zojuist hebt opgeslagen, maak het af en verstuur het.
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6 
Een bericht beantwoorden of doorsturen

U gaat controleren welke berichten u hebt ontvangen. Met een ontvangen bericht 
kunt u verschillende dingen doen. 

Beantwoorden Als u klikt op Beantwoorden, wordt de afzender de geadres-
seerde. Het onderwerp blijft staan. Er komt Re: voor te 
staan. Dit betekent reply (antwoord).

Allen beantwoorden Deze knop gebruikt u als u uw antwoord ook wilt sturen aan 
alle andere personen die het bericht hebben ontvangen.

Doorsturen U stuurt een kopie van het bericht naar een ander e-mail-
adres. Voor het onderwerp komt nu te staan: Fw:. Dit bete-
kent forwarded (doorgestuurd).

Opdracht

1  Klik op Postvak IN.
2  Klik in de lijst op een bericht dat iemand anders aan u heeft gestuurd, dus niet op een be-

richt van uzelf. U ziet het bericht in het leesvenster.
3  Klik op Beantwoorden.

De afzender is veranderd in de geadresseerde.
4  Typ een antwoord op het bericht. 
5  Klik op Verzenden.
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6  Kies een ander bericht en klik op Doorsturen om het naar iemand anders door te sturen. 

Let op: klik op de bovenste helft van de knop.
7  Typ een e-mailadres in het vak bij Aan… en klik op Verzenden.
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7 
Een bericht verwijderen

Berichten die u niet meer nodig hebt, kunt u beter direct verwijderen. Een bericht dat 
u verwijdert, komt terecht in de map Verwijderde items. U kunt het nog terughalen. 
Het is pas echt weg als u het verwijdert uit de map Verwijderde items.

Opdracht

1  Ga naar de map Postvak IN of Verzonden items en klik op een bericht dat u wilt 
 verwijderen.

2  Klik op Verwijderen.

3  Klik aan de linkerkant op de map Verwijderde items.

4  Klik op het bericht en daarna op Verwijderen. U ziet een waarschuwing.

5  Klik op Ja. Het bericht is verwijderd uit de map Verwijderde items.
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8 
Een bericht afdrukken

U kunt een bericht ook afdrukken.

Opdracht

1  Klik op een bericht dat u wilt afdrukken.
2  Klik op Bestand.
3  Klik op Afdrukken.

Het venster Afdrukken verschijnt.
4  Klik op Afdrukken als u het bericht wilt afdrukken en klik anders op Annuleren.
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9 
Een bijlage meesturen

Met een e-mailbericht kunt u een bestand, een bijlage, meesturen. Een bijlage kan 
een tekst, een foto, een filmpje of een stukje muziek zijn. In deze opdracht gaat u een 
bij lage, bijvoorbeeld het boodschappenlijstje uit les 1 van het boek Wegwijs in Win-
dows 8, meesturen met een e-mailbericht.

Opdracht

1  Klik op E-mailbericht.
2  Vul uw eigen e-mailadres in achter Aan…
3  Typ bij Onderwerp Boodschappen  .
4  Typ het bericht, bijvoorbeeld:

5  Klik op het tabblad Invoegen.
6  Klik in de groep Opnemen op Bestand invoegen.

Het venster Openen verschijnt.
7  Klik aan de linkerkant op Documenten.

Hierbij stuur ik het boodschappenlijstje als bijlage.
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8  Klik op het document Boodschappen of kies een ander document. Het document is 
 geselecteerd.

9  Klik op Openen. Het document wordt aan het bericht toegevoegd. Onder Onderwerp 
staat een paperclip. Achter de paperclip staat de naam van het bestand.

10  Klik op Verzenden.
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10 
Een bijlage openen

Als u een bericht met een bijlage hebt ontvangen, ziet u naast het bericht een klein 
 paperclipje. Om een bijlage te bekijken hebt u hetzelfde soort programma nodig waar-
in die bijlage is gemaakt. Dat programma wordt vanzelf gestart als u de bijlage opent.

Opdracht 

1  Bekijk het nieuwe bericht Boodschappen. Ziet u het paperclipje?

2  Klik op het bericht. U ziet het bericht in het leesvenster.
3  Dubbelklik op de naam van de bijlage.
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Er wordt gevraagd of u zeker weet dat u het bestand wilt openen.

4  Klik op Openen. De bijlage wordt geopend. Het programma Word of WordPad start van-
zelf. Het boodschappenlijstje staat op het scherm. U kunt de bijlage afdrukken of opslaan.

Tip

Als u de bijlage niet meteen wilt openen, kunt u de bijlage opslaan op uw computer en 
later bekijken. Klik met de rechtermuisknop op de bijlage en daarna op Opslaan als… 
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11 
Een foto meesturen

U kunt ook een foto toevoegen aan een bericht. U moet de foto eerst selecteren. Dan 
komt de foto in het bericht te staan.

Opdracht

1  Klik op Fotobericht.

Het venster Foto’s toevoegen verschijnt.

2  Selecteer een foto die u wilt versturen. Als u meerdere foto’s wilt versturen, houdt u de 
Ctrl-toets ingedrukt terwijl u op de foto’s klikt.

3  Klik op Openen.
4  Typ uw eigen e-mailadres in het vak bij Aan…
5  Typ bij Onderwerp foto  .
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6  Klik op Voer hier de naam van het album in om een naam aan de foto of foto’s te geven.

7  Klik op Verzenden.

Tip

Als de foto’s in het bericht staan, is er een nieuw tabblad bij gekomen: Indeling. Hier vindt 
u allerlei mogelijkheden om de foto’s op een andere manier weer te geven, bijvoorbeeld 
met randen. Ook kunt u hier de foto’s verkleinen. Dat is handig, want originele foto’s van 
uw camera zijn vaak erg groot, en de beschikbare ruimte voor bijlagen in een mail is be-
perkt.
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12 
Een handtekening invoegen

U kunt elk bericht dat u stuurt in Windows Live Mail automatisch een handtekening 
geven met bijvoorbeeld uw naam, adres en telefoonnummer. U kunt voor verschillen-
de soorten berichten ook verschillende handtekeningen maken. 

Opdracht

1  Klik op Bestand en daarna op Opties.
2  Klik op Mail…

Het venster Opties verschijnt.
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3  Klik op het tabblad Handtekeningen.

4  Klik op Nieuw.
5  Typ uw handtekening in het vak bij Tekst.

Deze handtekening is uw standaardhandtekening.
6  Klik in het vakje bij Handtekening aan alle uitgaande berichten toevoegen.

Wilt u de handtekening verwijderen? Dan klikt u in dit venster op Verwijderen. Wilt u nog 
een andere handtekening toevoegen? Klik dan op Nieuw en maak nog een andere hand-
tekening.

7  Klik op OK.
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8  Klik op E-mailbericht.
Als u bij stap 6 het vakje niet hebt aangevinkt, dan staat er geen handtekening in het be-
richt. U kunt dan alsnog een handtekening aan het bericht toevoegen. Klik op het tabblad 
Invoegen en daarna op Handtekening. Als er meer handtekeningen zijn, kunt u hier uw 
handtekening kiezen.

9  Stuur een bericht aan uzelf om te controleren of de handtekening wordt opgenomen.
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13 
Windows Live Mail afsluiten

U gaat Windows Live Mail afsluiten.

Opdracht

1  Klik op de knop Sluiten in de rechterbovenhoek  .
Het programma Windows Live Mail wordt afgesloten.
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Oefenen

I  Concept

Maak een nieuw e-mailbericht en bewaar het in de map Concepten. Sluit Windows Live 
Mail af. Start Windows Live Mail weer. Open het bericht dat u zojuist hebt gemaakt. Ver-
ander er iets aan en verstuur het. Verwijder het bericht uit de map Verzonden items. 

II  Uitnodiging 

Stuur een bericht met enkele foto’s naar uzelf. Controleer of het bericht met de foto’s is 
aangekomen. Verwijder daarna het bericht uit de map Postvak IN en uit de map Verzon-
den items. 
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Vragen

1 Wat betekenen CC en BCC en wanneer gebruikt u ze?

2 Wat betekent
 

 ?

 ga naar het volgende bericht
 een bericht doorsturen
 een bericht beantwoorden
 een bericht verwijderen

3 Wat betekent ‘Concepten’?

4 Een bijlage is altijd een foto.

 waar
 niet waar   

5  Welke opdrachten vindt u onder de knop Bestand?

 Nieuw, Beantwoorden, Alles bijwerken
 Nieuw, Opslaan, Afdrukken
 Beantwoorden, Allen beantwoorden, Doorsturen, 
 Postvak IN, Verzonden items, Verwijderde items

De antwoorden vindt u in het document ‘Antwoorden op de vragen’ dat op de webpagina van 
Wegwijs in Windows 8 staat.
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