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Hoe vaardig en efficiënt ben jij met de elektronische agenda? 
 
Test                   Ja      Nee     Soms   Weet  

           niet   
 
1. Ik weet hoe ik afspraken moet maken in de   
    elektronische agenda.      0 0 0 0  
 
2. Ik weet hoe ik een taak uit de takenbalk naar de 
    agenda kan slepen en er een afspraak van kan  
    maken.        0 0 0 0 
 
3. Ik weet hoe ik de reminder standaard uit kan 
    zetten in de agenda.      0 0 0 0 
 
4. Ik weet hoe ik een e-mailbericht naar de agenda kan 
    verplaatsen om er een afspraak van te maken.   0 0 0 0
  
5. Ik weet hoe ik een e-mailbericht naar de takenlijst 
    kan slepen.        0 0 0 0 
 
6. Ik weet hoe ik een terugkerende afspraak in de 
    agenda kan zetten.       0 0 0 0 
 
7. Ik weet hoe ik in de agenda kan knippen, plakken 
    en kopiëren.       0 0 0 0 
 
8. Ik weet hoe ik vanuit een afspraak in de agenda 
    bijlagen uit �Postvak In� kan toevoegen.    0 0 0 0 
 
9. Ik weet hoe ik vanuit een afspraak in de agenda 
    documenten op de server rechtstreeks kan invoegen.  0 0 0 0 
 
10. Ik weet hoe ik in de agenda een overzicht van 
      alle afspraken over een bepaald onderwerp of van een  
      bepaalde commissie kan opvragen.    0 0 0 0 
 
11. Ik weet hoe ik in de weergave kan wijzigen.   0 0 0 0 
 
12. Ik weet waarom dat soms handig is.    0 0 0 0 
 
 
 
Uitslag 
Tussen de 8 en 12 maal �ja�: dan heb je behoorlijk wat basisvaardigheden. 
Zorg dat je ze op peil houdt. 
 
Tussen de 4 en maximaal 7 maal �ja�, dan kun je wel een steuntje in de rug gebruiken. 
Wellicht is er een leuke training die je kunt volgen? 
 
Tussen de 0 en maximaal 3 maal �ja�: hoogste tijd om een training of opleiding serieus te  
gaan nemen als je jezelf als een serieuze vakvrouw wilt beschouwen. 


