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Voorwoord  
 
In het stap-voor-stapboek Ontdek Google Chrome, Gmail, Google Foto’s en 
Google Drive gaat u aan de slag met veelgebruikte programma’s van Google. De 
programma’s Google Chrome, Gmail, Google Foto’s en Google Drive zijn zowel op 
uw computer als tablet en smartphone gratis te gebruiken.  
Eerst leert u de mogelijkheden van de gebruiksvriendelijke internetbrowser Chrome 
kennen. Daarna komt Gmail aan de orde. U leert e-mail versturen, ontvangen, 
verzenden en ordenen. Google Foto’s is een programma waarmee u uw foto’s kunt 
uploaden, bewerken en delen met anderen. Tenslotte werkt u met Google Drive. 
Hiermee slaat u bestanden in de cloud op. Het voordeel hiervan is dat u het op elk 
gewenst apparaat kunt openen en u direct uw bestanden als reservekopie heeft 
opgeslagen. 
 
In dit cahier maakt u kennis met het e-mailprogramma Gmail. 
 
Wij wensen u veel plezier met het doorwerken van dit cahier. 
 
Studio Visual Steps 
 

PS. Uw opmerkingen en suggesties over dit cahier zijn van harte welkom.  
Het e-mailadres is: info@visualsteps.nl 
 
 
Nieuwsbrief 
 
Alle boeken van Visual Steps zijn volgens dezelfde methode geschreven: stap-voor-
stapinstructies met schermafbeeldingen.  
Een overzicht van alle boeken vindt u op www.visualsteps.nl  
Op die website kunt u zich ook met enkele muisklikken aanmelden voor de gratis 
Visual Steps Nieuwsbrief die per e-mail wordt verspreid. 
In deze Nieuwsbrief ontvangt u ongeveer twee keer per maand informatie over: 
- de nieuwste titels en eerder verschenen boeken; 
- speciale aanbiedingen en kortingsacties. 
Als abonnee van de Nieuwsbrief heeft u toegang tot de gratis cahiers op de 
webpagina www.visualsteps.nl/gratis.php 
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Hoe werkt u met dit cahier? 
 
Dit cahier is geschreven volgens de Visual Steps-methode. De werkwijze is 
eenvoudig: u legt het cahier naast uw computer en voert alle opdrachten stap voor 
stap direct op uw computer uit. Door de duidelijke instructies en de vele 
schermafbeeldingen weet u precies wat u moet doen. Door de opdrachten direct uit 
te voeren, leert u het snelste werken met het programma op de computer. 
 
In dit Visual Steps-cahier ziet u verschillende tekens. Die betekenen het volgende: 
 
Handelingen 
Dit zijn de tekens die een handeling aangeven: 
 

 De muis geeft aan dat u iets met de muis moet doen. 
 

 Het toetsenbord betekent dat u iets moet typen op het toetsenbord. 
 

 De hand geeft aan dat u hier iets anders moet doen, bijvoorbeeld een 
USB-stick in de USB-poort van de computer plaatsen. Ook wordt de hand 
gebruikt bij een handeling die u al eerder heeft geleerd. 

 
Naast deze handelingen wordt op sommige momenten extra hulp gegeven om met 
succes dit cahier door te werken. 
 
Hulp 
Extra hulp vindt u bij deze tekens:
 

 
De pijl waarschuwt u voor iets. 

 

 
Bij de pleister vindt u hulp mocht er iets fout zijn gegaan. 

 

1 Weet u niet meer hoe u een handeling uitvoert? Dan kunt u dit met behulp 
van het cijfer achter deze voetstapjes opzoeken achter in het cahier in de 
bijlage Hoe doe ik dat ook alweer?  

 
In aparte kaders vindt u algemene informatie en tips over computers en Windows. 
 

Extra informatie 
De kaders zijn aangeduid met de volgende tekens:
 

 
Bij het boekje krijgt u extra achtergrondinformatie die u op uw gemak kunt 
doorlezen. Deze extra informatie is echter niet noodzakelijk om het cahier 
door te kunnen werken.  

 

 
Bij een lamp vindt u een extra tip voor het gebruik van het programma. 
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De schermafbeeldingen 
 
De schermafbeeldingen in dit cahier zijn bedoeld om aan te geven op welke knop, 
map, bestand of hyperlink u precies moet klikken op uw beeldscherm. In de 
vetgedrukte instructie ziet u het uitgeknipte vensteronderdeel waarop u moet klikken. 
Met de lijn wordt aangegeven waar dit onderdeel zich bevindt in het venster op uw 
beeldscherm.  
U zult begrijpen dat de informatie in de kleine schermafbeeldingen in het cahier niet 
altijd leesbaar is. Dat is ook niet nodig. U ziet immers het venster dat in het cahier is 
afgebeeld op groot formaat op uw eigen beeldscherm.  
 
Hier ziet u een voorbeeld van zo’n instructie plus het uitgeknipte vensteronderdeel 
waarop u moet klikken. De lijn geeft aan waar dit vensteronderdeel zich bevindt op 
uw beeldscherm: 
 

 Klik op 

 
 
 

 
In sommige gevallen wordt in de schermafbeelding een deel van het venster 
getoond. Hier ziet u daarvan een voorbeeld: 
 
Linksboven in het venster: 
 

 Klik op  
 
  

 
Het is dus nadrukkelijk niet de bedoeling dat u de informatie in de 
schermafbeeldingen in het cahier gaat lezen. Gebruik de schermafbeeldingen in het 
cahier altijd in samenhang met wat u op groot formaat op uw eigen 
computerbeeldscherm ziet. 
 



7 

Dit cahier is een deel van een hoofdstuk uit de Visual Steps-titel: Ontdek Google Chrome, Gmail, 
Google Foto’s en Google Drive (ISBN: 978 90 5905 464 6). ©Visual Steps - www.visualsteps.nl 

Ontdek Gmail 
 

 
Gmail is het e-mailprogramma van Google. U gebruikt dit gratis programma in een 
internetbrowser en hoeft dus geen apart programma op uw computer te hebben 
staan. Het is dus overal toegankelijk. Met het programma Gmail kunt u e-mail 
versturen, ontvangen en beheren. In dit hoofdstuk leert u Gmail gebruiken.  
 
In dit cahier leert u: 
 
• Gmail openen; 
• contactpersonen toevoegen; 
• e-mail verzenden, ontvangen en beantwoorden; 
• een bijlage meesturen en openen; 
• uitloggen bij Gmail. 
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Gmail openen 
 
Gmail is het e-mailprogramma van Google. Om het te gebruiken heeft u een Google-
account nodig. 
 

 HELP! Ik heb geen Google-account 
Indien u geen Google-account heeft, gaat u naar de webpagina 
https://accounts.google.com/signup waar u een account kunt maken. 
 
U gebruikt Gmail in de internetbrowser: 
 

 Open de webpagina www.gmail.com 2 
 
Op een tablet: 
 

 Tik op , ,  
 
Om toegang te krijgen tot uw e-mailaccount van Google logt u in met uw Google-
account: 
 

 Typ, indien nodig, uw 
e-mailadres 

 
 Klik, indien nodig, op 

 
 

 
 Typ uw wachtwoord 

 

 Klik op  
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Mogelijk ziet u een welkomstvenster. Deze sluit u: 
 

 Sluit, indien nodig, het welkomstvenster 1 
 
Mogelijk ziet u rechtsboven in het venster de vraag of uw wachtwoord moet worden 
opgeslagen. In dit voorbeeld wordt het wachtwoord niet opgeslagen: 
 

 Klik, indien nodig, op 

 
 

 
U ziet de Inbox. In de Inbox staan ontvangen e-mailberichten.  
 
In dit voorbeeld zijn dat drie 
e-mailberichten van Gmail: 
 
Links in het venster ziet u de 
in Gmail ingestelde mappen: 
 

 
In de volgende paragraaf voegt u gegevens van contactpersonen toe zodat u e-mails 
kunt versturen naar uw contactpersonen. 
 
 
Contactpersonen toevoegen 
 
Personen of bedrijven waarmee u regelmatig contact heeft, kunt u als 
contactpersoon opslaan. U hoeft de gegevens dan niet steeds in te typen als u een 
bericht maakt. Om contactpersonen toe te voegen, doet u het volgende op de 
computer: 
 
Linksboven in het venster: 
 

 Klik op  
 

 Klik op  
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 Let op! 
Op een tablet voegt u in de app Contacten contactpersonen toe.  
 
Een nieuw tabblad wordt geopend. Mogelijk ziet u onderstaand venster: 
 

 Klik, indien nodig, drie 

keer op  
 

 
In het laatste venster met informatie: 
 

 Klik, indien nodig, op  
 
In Google Contactpersonen voegt u gegevens toe. In dit voorbeeld zijn nog geen 
contactpersonen toegevoegd. Mogelijk ziet u wel gegevens van contactpersonen. 
U voegt als volgt een contactpersoon toe: 
 
Rechtsonder in het venster: 
 

 Klik op  
 
 
Het venster Contact maken verschijnt. Hier vult u de gegevens in: 
 

 Typ de naam 
 

 Typ het e-mailadres 
 
Indien gewenst, vult u de 
andere gegevens ook in. 
 

 Klik op  

 
Het nieuwe contact is toegevoegd. U ziet dit in een apart venster, maar dit venster 
kunt u direct sluiten: 
 

 Klik op  
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 Voeg, indien gewenst, nog meer contactpersonen toe 4 
 
Als u klaar bent, sluit u Google Contactpersonen: 
 

 Klik op het tabblad 
 op 

 

 
In de volgende paragraaf verstuurt u een e-mailbericht met Gmail. 
 
 
E-mail verzenden en ontvangen 
 
U ziet weer het venster van Gmail met uw Inbox. Als oefening stuurt u een bericht 
naar uzelf. Op die manier ziet u hoe u e-mail verstuurt. Bovendien heeft dit het 
voordeel dat u het bericht direct teruggestuurd krijgt en zo ziet hoe u e-mail ontvangt. 
U maakt als volgt een nieuw e-mailbericht: 
 

 Klik op 

 
 
Op een tablet: 
 

 Tik op  
 
Het venster Nieuw bericht wordt rechtsonder in het venster geopend. U geeft het 
venster groter weer: 
 

 Klik op  
 

 
Mogelijk ziet u een klein venster met informatie: 
 

 Klik, indien nodig, op 
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U voegt de geadresseerde toe: 
 

 Typ bij  uw eigen 
e-mailadres 

 
 

 

 Tip 
Contactpersoon als geadresseerde toevoegen 
Indien u de eerste letters van een contactpersoon typt, verschijnt het e-mailadres in 
een klein venster. U klikt dan op het e-mailadres om de geadresseerde toe te 
voegen. 
 

 Tip 
Meerdere e-mailadressen toevoegen 
Een e-mail kan naar meerdere adressen worden gestuurd. Als u een e-mail naar 
meer dan één persoon wilt sturen, typt u het volgende e-mailadres naast het vorige 
e-mailadres. Typ er wel een spatie tussen als u geen gebruikmaakt van het kleine 
venster dat verschijnt. 
 
Uw e-mailadres is toegevoegd. Ieder e-mailbericht krijgt ook een onderwerp: 
 

 Klik op  
 

 Typ: Vakantie 
 
De tekst voor het e-mailbericht typt u in het tekstvak: 
 

 Klik in het tekstvak 
 

 Typ: Ik ben weg van 
10 tot en met 24 
juni. 

 
Bij het opstellen van een e-mail kunt u gebruikmaken van de knoppen die onder in 

het venster staan . 
De meeste knoppen herkent u uit andere e-mail- of tekstverwerkingsprogramma’s. 
Op een tablet zijn deze knoppen niet aanwezig. 
 

 HELP! Ik zie geen opmaakopties 

Wanneer u geen opmaakopties ziet onder in het venster klikt u op . 
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U voegt aan deze e-mail een emoticon toe. Hiermee geeft u stemmingen, emoties of 
reacties weer.  
 

 Klik op  
 

 
U voegt een passende emoticon toe: 
 

 Klik op  
 

 Klik op  
 
De emoticon is ingevoegd op 
de plaats van de aanwijzer: 
 
Om het venster met 
emoticons te verbergen: 
 

 Klik op  

 
Voor u het bericht verzendt, controleert u de spelling. Daarvoor maakt u eerst een 
typfout: 
 

 Druk twee keer op 

 
 

 Typ: Greoten, Uw 
Naam 

 
 Klik op  

 
 Klik op 

 

 
 Let op! 

Op een tablet wordt deze fout direct gecorrigeerd als u automatische 
spellingcontrole aan heeft staan. 
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Onbekende of 
foutgeschreven woorden 
worden geel gemarkeerd: 
 

 Klik op  
 

 Klik op  
 
 
 
De gele markering is weg. U bent klaar om het bericht te versturen: 
 
Linksonder in het venster: 
 

 Klik op  
 
Op een tablet: 
 

 Tik op  

 
Het bericht wordt verzonden. De e-mail wordt binnengehaald. Alle e-mailberichten 
die u ontvangt worden in de Inbox geplaatst.  
 
U ziet uw zojuist verzonden 
e-mail in de berichtenlijst: 
 

 Klik op het 
e-mailbericht 

 

 

 HELP! Geen post 
Ziet u geen bericht in de Inbox, dan is de e-mail nog niet binnengekomen. Het kan 
even duren voordat het bericht is verwerkt. U kunt het volgende proberen: 
 

 Klik op  
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U ziet het bericht: 
 

 
U heeft een e-mail gemaakt, verzonden en ontvangen. In de volgende paragraaf 
beantwoordt u de e-mail. 
 
 
Een e-mail beantwoorden 
 
Als u een e-mailbericht heeft ontvangen en dat wilt beantwoorden, hoeft u niet 
opnieuw een e-mailadres te typen als u het wilt beantwoorden. Dat doet u als volgt: 
 

 Klik op  
 
 

 
U ziet dit venster: 
 
De geadresseerde is al 
ingevuld en staat op de juiste 
plaats. Uw eigen e-mailadres 
is weer ingevuld: 
 
 

 
De tekst van het originele bericht wordt automatisch in het bericht opgenomen. Op 
zich is dit een handige functie. De persoon die uw antwoord ontvangt, ziet meteen 
waar het bericht over ging. Daar staat tegenover dat bij een uitgebreide 
correspondentie het bericht steeds maar langer wordt. 
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U typt een antwoord in het 
tekstvak: 
 

 Typ: Veel plezier! 
 

 Klik op  
 
Het bericht is verzonden. U gaat terug naar de Inbox: 
 

 Klik op  
 
Op een tablet: 
 

 Tik op  of  
 
Achter uw bericht staat  
als teken dat het een 
conversatie van meerdere 
berichten is: 
 

 Klik op het bericht 
 
In Gmail worden bij elkaar horende berichten automatisch bij elkaar bewaard in een 
conversatie. Zo kunt u de conversatie over een onderwerp gemakkelijk volgen. Hier 
worden het oorspronkelijke bericht en het antwoord bij elkaar getoond:  
 
U ziet het laatste bericht en 
de titel van het eerste bericht. 
 
Wilt u het eerste bericht 
lezen, dan opent u het: 
 

 Klik op het eerste 
bericht 

 
Het bericht is geopend: 
 
Door weer op de titel te 
klikken, wordt het bericht 
gesloten. 
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U heeft gezien dat Gmail met behulp van een conversatie berichten bij elkaar 
bewaart. Dit kan bijvoorbeeld ook handig zijn als u een bericht naar meerdere 
personen tegelijk stuurt en deze personen het bericht allemaal beantwoorden. U 
vindt de berichten dan allemaal terug in de conversatie.  
 
 
Een bijlage sturen 
 
Een handige mogelijkheid van e-mail is dat u van alles met een e-mailbericht kunt 
meesturen. Zo kunt u bijvoorbeeld een foto, tekstbestand of hyperlink meesturen. Dit 
wordt dan een bijlage genoemd. U oefent het meesturen van een bijlage door een 
e-mail naar uzelf te sturen: 
 

 Maak een nieuwe e-mail 5 
 

 Adresseer de e-mail aan uzelf 6 
 

 Voeg als onderwerp Test met bijlage toe 7 
 

 Klik in het tekstvak 
 

 Typ: Dit is een 
mooie foto! 

 
U voegt een bijlage toe. In dit voorbeeld wordt een afbeelding gebruikt. U kunt een 
eigen afbeelding of bestand kiezen: 
 
Onder in het venster: 
 

 Klik op  
 
Op een tablet: 
 

 Tik op ,  
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U ziet het venster Openen en selecteert het gewenste bestand: 
 

 Klik op de gewenste 
map, bijvoorbeeld 

 
 

 Klik op het gewenste 
bestand 

 
 Klik op 

 
 
 

 
 Let op! 

Op een tablet selecteert u het gewenste bestand in het venster dat verschijnt. 
 
De bijlage wordt toegevoegd. U voegt ook een hyperlink toe aan deze e-mail. Op een 
tablet is dit niet mogelijk, op een computer doet u dat zo: 
 

 Druk op  
 
Onder in het venster: 
 

 Klik op  
 
U ziet het venster Link bewerken. In dit venster voegt u de link toe: 
 

 Klik, indien nodig, een 
rondje  bij  

 
 Typ het webadres, 
bijvoorbeeld: 
www.visualsteps.nl 

 

 Klik op  
 
Ook de link is in het e-mailbericht toegevoegd.  
 

 Verzend het bericht 8 
 
Het e-mailbericht met de afbeelding en de hyperlink wordt verzonden.  
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Een bijlage openen en opslaan 
 
Het bericht met de bijlage komt terecht in uw Inbox:  
 

 Open het bericht 9 
 
U ziet de foto in het klein en 
ook de link ziet u in het 
bericht: 
 
Merk op dat u hier ziet 
hoeveel GB u van de 15 heeft 
gebruikt. U mag namelijk 
gratis 15 GB gebruiken voor 
het verzenden en ontvangen 
van e-mailberichten. Wilt u 
hier meer informatie over 
lezen, klik dan op . 

 
Bij het bericht staat een 
paperclip  als teken dat er 
een bijlage is bijgevoegd: 
 
Meestal ziet u direct al een 
paperclip  bij het  
e-mailbericht als deze 
binnenkomt. 
 
Om de foto groter te tonen: 
 

 Klik op de foto 

 
De foto wordt geopend. 
Indien gewenst, kunt u de 

foto afdrukken . 
 
Nadat u de foto heeft 
bekeken, gaat u terug: 
 

 Klik op  
 
Een bijlage die meegestuurd wordt met een e-mail kunt u opslaan op de harde schijf 
van uw computer. Daarna kunt u deze bijlage zelf gebruiken, bijvoorbeeld in een 
fotobewerkingsprogramma.  
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U slaat de bijlage als volgt op: 
 

 Plaats de aanwijzer op 
de foto 

 

 Klik op  

 
Linksonder in het venster ziet 
u de naam van het bestand: 
 
Om deze te openen: 
 

 Klik bij de bijlage op  
 

 Klik op 
 

 
Op een tablet: 
 

 Tik op  
 

 Tik op het bestand 
 
De map Downloads wordt in Verkenner geopend. U ziet de bijlage: 
 
Indien gewenst, kunt u het 
bestand naar de gewenste 
map slepen: 
 
In dit geval is het niet nodig 
om de foto te behouden. 
Deze staat immers als op de 
harde schijf van uw computer. 
U verwijdert in dit voorbeeld 
het bestand uit de map 
Downloads: 
 

 Klik op het bestand 
 

 Klik op  
 

 Sluit Verkenner 1 
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De hyperlink uit het e-mailbericht opent u als volgt: 
 

 Klik op de hyperlink 
 
 

 
De webpagina wordt in een nieuw tabblad geopend.  
 

 Sluit het tweede tabblad 3 
 
 
Uitloggen 
 
Het is belangrijk dat u uitlogt als u stopt met Gmail, zodat anderen niet uw 
e-mailaccount kunnen benaderen. U logt als volgt uit in Gmail op uw computer: 
 
Rechtsboven in het venster: 
 

 Klik op  
 

 Klik op  

 
U bent uitgelogd. 
 

 Sluit Google Chrome 1 
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In dit cahier heeft u kennis gemaakt met Gmail. Wilt u ook graag aan de slag met 
andere programma’s van Google, zoals Google Chrome, Google Foto’s en Google 
Drive, dan is onderstaande titel interessant voor u. 
 
In deze stap-voor-stapuitgave gaat u aan de slag met veelgebruikte programma's 
van Google: Google Chrome, Gmail, Google Foto's en Google Drive. Deze 
programma's zijn zowel op uw computer als tablet of smartphone gratis te 
gebruiken. 
Eerst leert u de mogelijkheden van de gebruiksvriendelijke internetbrowser Chrome 
kennen. Daarna komt Gmail aan de orde. U leert e-mail versturen, ontvangenen 
ordenen, al dan niet met bijlage. Google Foto's is een programma waarmee u uw 
foto's kunt uploaden, bewerken en delen met anderen. Tenslotte werkt u met Google 
Drive. Hiermee slaat u bestanden in de cloud op. Het voordeel hiervan is dat u het 
op elk gewenst apparaat kunt openen en direct uw bestanden als reservekopie heeft 
opgeslagen. 
Maak gebruik van de gebruiksvriendelijke diensten van Google en ontdek het 
gemak! 
 

 

Ontdek Google Chrome, Gmail, Google Foto’s en Google 
Drive 
Auteur: Studio Visual Steps 
Aantal pagina’s: 136 
Uitvoering: Paperback, full colour 
ISBN: 978 90 5905 464 6 
Prijs: €13,95 
 
Meer informatie: www.visualsteps.nl/ontdekgoogle 

 
Een greep uit de onderwerpen: 

• internetten met de internetbrowser Google Chrome 
• e-mail versturen, verzenden en ontvangen met Gmail 
• foto’s uploaden, bewerken en delen met Google Foto’s 
• bestanden opslaan in de cloud met Google Drive 
• synchroniseren en gebruiken op diverse apparaten 

 
Geschikt voor: Windows en MacOS 
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Bijlage A. Hoe doe ik dat ook 
alweer? 
 
In dit cahier zijn opdrachten en oefeningen voorzien van voetstapjes: 1 
In deze bijlage zoekt u aan de hand van het cijfer op hoe u een handeling uitvoert. 
 

1 Venster sluiten 
 

 Klik op  
 

2 Webpagina openen 
  Typ in de adresbalk het 

webadres 
  
 

 Druk op  
 

3 Tabblad sluiten 
  Klik op het gewenste tabblad 

op  
 

4 Contactpersoon toevoegen 
 

 Klik op  
  
  Typ de gegevens 
  
 

 Klik op  
  
  Klik op  
 

5 E-mail maken 
 

 Klik op  
  

Op een tablet: 
 

 Tik op  
 

6 E-mail adresseren 
  Typ bij  het e-mailadres 
 

7 E-mail onderwerp geven 
 

 Typ bij  een 
onderwerp 

 

8 E-mail verzenden 
 

 Klik op  
  

Op een tablet: 
 

 Tik op  
 

9 Bericht openen 
  Klik op het bericht 

 


