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1 BASISVAARDIGHEDEN VAN WORD 

 WORD OPSTARTEN EN HET LINT WEERGEVEN EN VERBERGEN 

WORD opstarten kan via de Startknop , daarna zie je een overzicht van alle Apps en daar staat 
het bij. 

Om WORD af te sluiten klik je op het kruisje rechts bovenin het scherm. Ieder geopend WORD-do-
cument wordt apart afgesloten. Zie paragraaf 1.3 over het tabblad BESTAND voor het afsluiten van 
WORD in één keer. 

 

Het WORD scherm bestaat uit: 

 Tabbladen zoals BESTAND, INVOEGEN, ONTWERPEN ed. 

 Onder het tabblad BESTAND links op het lint, vind je Opslaan, Openen, Sluiten, Info en 
Opties  

 Het lint, dit is een brede strook bovenin het scherm die over de volle breedte gevuld is 
met namen en opdrachten 

 De Werkbalk Snelle toegang, is een kleine serie knoppen linksboven het lint. Hier staan 
de meest gebruikte knoppen en je kunt ook eigen, veel gebruikte opdrachten, toevoe-
gen 

 HET LINT 

 

In het lint vind je alle opdrachten die je in WORD kunt gebruiken. 

Het lint heeft in de bovenste regel tabbladen, zoals START, INVOEGEN, PAGINA-INDELING en 
BEELD. Elk tabblad is gevuld met knoppen voor acties. Al deze knoppen zijn verdeeld in groepen 
zoals Lettertype en Alinea. De namen van de groepen bevinden zich onderin het tabblad. 

Het tabblad START is op de afbeelding actief. 

WERKWIJZE 

1. Klik op het tabblad INVOEGEN 
2. Klik weer op het tabblad START 
3. Beweeg je muis over de knoppen en merk op dat ze van kleur veranderen 
4. Bekijk de verschillende tabbladen 

1.2.1 HET LINT MINIMALISEREN  

Het lint neemt ruimte in beslag. Je kunt het lint minimaliseren tot alleen de smalle strook met de 
namen van de tabbladen, door te klikken op het kleine pijltje rechtsboven in het scherm. 

Om vervolgens weer het lint terug te krijgen klik je op het pijltje dat omhoog wijst en kies je voor 
Tabbladen en opdrachten weergeven. 
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WERKWIJZE 

1. Minimaliseer het lint door te klikken op het pijltje rechts in het scherm  
2. Maximaliseer het lint door te kiezen voor Tabbladen en opdrachten weergeven 

1.2.2 EXTRA TABBLADEN 

Voor bepaalde functies wordt automatisch een extra tabblad aan het lint toegevoegd. Boven het 
lint, naast de naam van het document, verschijnt het label HULPMIDDELEN VOOR … (functie-
naam). Daaronder het extra tabblad. 

Als je een afbeelding invoegt, krijg je het extra tabblad HULPMIDDELEN VOOR AFBEELDINGEN te 
zien. 

 

WERKWIJZE 

1. Ga naar het tabblad INVOEGEN 

2. Klik op Afbeeldingen en selecteer een afbeelding en klik op Invoegen 

3. Je ziet nu dat rechtsboven het tabblad HULPMIDDELEN VOOR AFBEELDINGEN is verschenen  

4. Hierop staan alle opties wat je met een afbeelding kunt doen 

 HET TABBLAD BESTAND 

Het tabblad BESTAND, helemaal links in het lint, opent een venster met de basisopdrachten van 
WORD zoals Info, Nieuw, Openen, Opslaan, Opslaan als etc. Eerder geopende documenten worden 
hier ook weergegeven onder de knop Openen. Met de knop Nieuw heb je de keuze uit allerlei 
sjablonen.  

Ook staat in dit venster de knop Opties voor allerlei instellingen binnen WORD. 

WERKWIJZE 

1. Klik op het tabblad BESTAND 

2. Klik op Nieuw, klik op Brieven en kies Brief (zakelijk ontwerp) en klik op Maken 

3.  
4. Ga weer naar het tabblad BESTAND en klik op Sluiten  

5. Klik nu op Afsluiten. WORD sluit nu af 

6. Start WORD weer op  
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 DE WERKBALK SNELLE TOEGANG 

In de Werkbalk Snelle toegang zijn veel gebruikte opdrachten direct bij de hand. Standaard staan 
in deze werkbalk de knoppen Opslaan, Ongedaan maken en Herhalen. Met het pijltje rechts van 
de werkbalk kun je de werkbalk naar eigen wens inrichten. 

 

WERKWIJZE 

1. Klik op het pijltje helemaal rechts in de Werkbalk Snelle toegang 

2. Zet de vinkjes aan bij Nieuw, Openen, Snel afdrukken, Afdrukvoorbeeld en afdrukken 

3. Ga naar Meer Opdrachten om uit alle opdrachten die in WORD beschikbaar te kiezen 

4.  
5. Kies bij Kies opdrachten uit: voor Alle opdrachten 

6. Selecteer de knop Sluiten en kies voor Toevoegen en klik op OK 
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1.4.1 OFFICE-THEMA 

De versie Word 2013 heeft een witte kleur. Je kunt dit veranderen. 

WERKWIJZE 

1. Ga naar de tab Bestand en klik onderaan op Opties 
2. Kies bij Persoonlijke instellingen, bij Office-thema voor Donker of  Lichtgrijs 

3.  

 DOCUMENT OPENEN EN SLUITEN 

1.5.1 EEN NIEUW DOCUMENT OPENEN 

Om een nieuw, leeg document te openen klik je op het tabblad BESTAND en de knop Nieuw. In 
het volgende venster wordt keuze geboden uit verschillende sjablonen.  

 

Kies je voor Leeg document dan wordt deze direct gemaakt. Kies je voor een ander sjabloon dan 
moet je daarna nog op de knop Maken klikken. 

Een gewoon leeg document kun je echter sneller maken met de knop Nieuw in de Werkbalk Snelle 
toegang 

WERKWIJZE 

1. Klik op het tabblad BESTAND en klik op Rapport ontwerp (leeg)  

2. Klik op Maken, het sjabloon wordt nu gedownload 

3. Bekijk het document en sluit het document af met de knop Sluiten in de Werkbalk Snelle toe-
gang 

4. Open op een snelle manier een Leeg document door in de Werkbalk Snelle toegang te kiezen 
voor de knop Nieuw  

5. Sluit het document weer 

1.5.2 EEN BESTAAND DOCUMENT OPENEN 

Om een bestaand document te openen klik je op het tabblad BESTAND en dan de knop Openen, 
of klik op de knop Openen in de Werkbalk Snelle toegang. 
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Kies voor: 

 Recente Documenten om een onlangs geopend document weer opnieuw te openen 

 SkyDrive om eigen documenten in The Cloud te bewaren 

 Computer om documenten op je eigen computer te bewaren 

 Locatie toevoegen om bijvoorbeeld een locatie als SharePoint toe te voegen 
Als je kiest voor Computer krijg je rechts te zien Huidige map of Recente mappen. Indien de juiste 
map er niet bij staat kies dan voor Bladeren. Je krijgt dan het volgende scherm: 

 

Als het document niet in de map Documenten zit, navigeer dan in het linkerdeel van het venster 
naar de juiste map. De naam van de map die geselecteerd is, staat boven in het venster in de 
adresbalk.  

Vaak heb je in een organisatie de keuze uit meerdere schijven. Bijvoorbeeld: 

 De Groepsdata (G:), hier staan de mappen en documenten waar ieder groepslid bij kan 

 De Persoonlijke data (P:), hier kan de map Documenten staan waar anderen niet bij kun-
nen komen 

 De Tijdelijke data (T:), hier kun je grote bestanden tijdelijk opslaan. Na bijvoorbeeld een 
maand worden deze bestanden verwijderd 

Om een document te sluiten klik op het tabblad BESTAND en dan de knop Sluiten. Een document 
waarin niets gewijzigd is, sluit direct; anders volgt een vraag over het Opslaan; zie een volgende 
paragraaf. 

Je kunt ook het kruisje rechtsboven gebruiken of de knop Sluiten in de Werkbalk Snelle toegang, 
zoals we die toegevoegd hebben in paragraaf 1.4. 

WERKWIJZE 

1. Klik op het tabblad BESTAND en op Openen 

2. Klik op Computer en klik op Mijn documenten 

3. Dubbelklik op de map WORD DEEL 1 en dubbelklik op het bestand TOENDRA 

4. Breng geen wijzigingen aan in de tekst 

5. Sluit het document met de knop Sluiten in de Werkbalk Snelle toegang 

Adresbalk 

Navigatie deel-
venster Overzicht van 

documenten 
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 TEKST INVOEREN EN OPSLAAN 

Tekst wordt ingevoerd op de plek waar het invoegpunt, een rechtopstaand knipperend streepje, 
staat. Om het invoegpunt te verplaatsen zet je de cursor op de plek waar de tekst ingevoerd moet 
worden en klik je eenmaal met de linker muisknop. Wil je tekst invoegen op een leeg stuk onder 
de bestaande tekst dan klik je dubbel op de plek waar je de tekst wilt hebben. 

Lange zinnen lopen automatisch door op een volgende regel; de Enter-toets wordt alleen aan het 
eind van een alinea gebruikt. 

Tekst weghalen doe je d.m.v. Backspace-toets (tekst links van het invoegpunt wordt verwijderd) 
of Del(ete)-toets (tekst rechts van het invoegpunt wordt verwijderd). 
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WERKWIJZE 

1. Open een NIEUW document 

2. Typ het onderstaand stuk tekst in, je mag typefouten maken en neem de fouten die er al staan 
over! De regeleinden in de zelf getypte tekst hoeven niet gelijk te zijn aan die in het voorbeeld 

 
3. Verbeter de typefouten door met de muis het invoegpunt in een fout woord te zetten. Gebruik 

de Backspace-toets en de Delete-toets om te fouten te verbeteren 

4. Laat het document op het scherm staan 

Document opslaan 

Om een document op te slaan biedt WORD twee mogelijkheden: Opslaan en Opslaan als. 

Als een nieuw document gemaakt wordt, is het effect van beide opdrachten gelijk. Het venster 
Opslaan als wordt geopend om het document een naam te geven en een plek om het te bewaren. 

De opdracht Opslaan, of de knop , zal wijzigingen in een document dat al een naam en plek 
heeft, direct definitief maken. Het oorspronkelijke document wordt vervangen door het gewijzigde 
document. 

De opdracht Opslaan als, opent altijd het venster waarin naam en plek opgegeven moeten worden. 
Het oorspronkelijke document en het gewijzigde document kunnen dan beiden bewaard worden, 
ieder onder een eigen naam en/of in een aparte map. 

Bij BESTAND, Opslaan als geef je de Bestandsnaam en kun je ook aangeven of je het document 
onder de oude versie, als een WORD 97-2003 document (.doc) of als WORD document in de nieuwe 
versie (.docx) wilt opslaan. Denk er wel aan dat iemand die een oudere versie heeft dan 2007 zon-
der de juiste plug-in een .docx NIET kan openen. 

Je hebt hier ook de mogelijkheid om het document als een PDF op te slaan. 

 

WERKWIJZE 

1. Het document staat nog op het scherm 

2. Klik op het tabblad BESTAND, Opslaan als 

3. Sla het document op onder de naam VINCENT in de map DOCUMENTEN 

4. Typ daarna JE EIGEN NAAM onderaan het document en kies nu voor Opslaan. De veranderin-
gen worden nu opgeslagen onder VINCENT. 

5. Typ vervolgens boven aan het document VINCENT 

6. Sla het document nu op met Opslaan als 

7. Geef als Bestandsnaam VINCENT2 

8. Sluit het document  

Als het goed is heb je nu in de map DOCUMENTEN twee bestanden staan die je net hebt gemaakt. 
Eén onder de naam VINCENT en één onder de naam VINCENT 2. 
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 NIEUWE MAP MAKEN 

Als je veel documenten gebruikt is het handig om één of meerdere nieuwe mappen te maken zodat 
je de documenten snel kunt terugvinden. Dit kun je doen in het venster Opslaan als. Klik op de 
knop Nieuwe map. 

WERKWIJZE 

1. Open een NIEUW document 

2. Typ in het document DIT IS EEN BRIEF AAN KLANT X 

3. Klik op het tabblad BESTAND, Opslaan als 

4. Controleer in de adresbalk van het venster of de map die geopend is, ook de map is waarin je 
een nieuwe map wilt maken, vaak Documenten. Selecteer eventueel een andere map in het 
linkerdeel van het venster 

5. Zorg nu dat de map DOCUMENTEN geopend is 

6. Klik op de knop Nieuwe map  

7. Typ direct een naam in. Noem de nieuwe map KLANTEN  

8. Sluit het invoeren van de naam af met de Enter toets en gebruik nogmaals de Enter toets om 
de nieuwe map te openen 

9. Sla je document op met de naam OFFERTE JANSEN 

10. Sluit het document 

11. Open een NIEUW document 

12. Typ in het document OFFERTE VAN DIJK 

13. Kies voor Opslaan als in de map KLANTEN (die je net gemaakt hebt) 

14. Sla je brief op met als Bestandsnaam OFFERTE VAN DIJK 

 VERPLAATSEN VAN HET INVOEGPUNT MET HET TOETSENBORD  

De invoegpunt kan op verschillende manieren verplaatst worden met het toetsenbord (in plaats 
van met de muisaanwijzer). 

  regel naar boven 

  regel naar beneden 

  teken naar links 

  teken naar rechts 

 PGDN bladzijde naar beneden 

 PGUP bladzijde naar boven 

 CTRL  alinea naar boven 

 CTRL  alinea naar beneden 

 CTRL  woord naar links 

 CTRL  woord naar rechts 

 HOME begin van de regel 

 END einde van de regel 

 CTRL-HOME begin van het document 

 CTRL-END einde van het document  

WERKWIJZE 

1. Open het document TSUNAMI 

2. Verplaats het invoegpunt met bovenstaande toets combinaties 

3. Sluit het document  
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 SELECTEREN EN VERWIJDEREN VAN TEKST 

Het selecteren van teksten kan op allerlei verschillende manieren. Een veel gebruikte methode is 
het slepen van de cursor over een tekst met de linkermuisknop ingedrukt. Selecteren van woorden 
of teksten is nodig om iets met die tekst te kunnen doen, bijvoorbeeld verwijderen, kopiëren of de 
opmaak wijzigen. 

 Willekeurig deel met de linkermuisknop ingedrukt de cursor over de tekst slepen 

 Woord zet de cursor in het woord en dubbelklik 

 Zin houdt de CTRL-toets ingedrukt, zet de cursor in de zin en klik 

 Regel zet de cursor vóór de tekst in de kantlijn (cursor wordt een open 
pijl die naar rechts wijst) en klik 

 Alinea zet de cursor vóór de tekst in de kantlijn en dubbelklik  

 Heel document CTRL-toets indrukken + A 

 Lang fragment Selecteer het eerste woord, druk SHIFT-toets in en klik achter het 
laatste woord 

 Meer fragmenten Selecteer het eerste fragment. Druk de CTRL-toets in en selecteer 
een volgend fragment 

 

Om tekst te verwijderen selecteer de tekst en druk op de Delete-toets of op de Backspace-toets 

WERKWIJZE 

1. Open het Bestand VLINDERS 

2. Verwijder de rood doorgestreepte tekst 

3. Sluit het bestand 

 KNIPPEN, KOPIËREN EN PLAKKEN 

Teksten verplaatsen of kopiëren doe je met de knoppen  of  en , in het lint 
op het tabblad Start, helemaal links. Selecteer de tekst die verplaatst of gekopieerd moet worden, 
klik op de knop Knippen of de knop Kopiëren. Zet het invoegpunt op de plek waar je het stuk tekst 
wilt hebben en klik op de knop Plakken. 

WERKWIJZE 

1. Open een NIEUW document 

2. Typ: “Dit is regel 1” en geef een Enter 

3. Selecteer de regel. Maak gebruik van de CTRL-toets voor een meervoudige selectie (losse stuk-
ken tekst) 

4. Kopieer de regel 

5. Klik met je muis onder de tekst en klik op Plakken  

6. Plak deze regel vijf keer. Pas de nummering handmatig aan 

7. Knip “Dit is regel 5” en zet die bovenaan 

8. Knip “Dit is regel 4” en zet die onder “Dit is regel 5” 

9. Zet de regels in de hiernaast aangegeven volgorde met behulp van Knippen en Plakken. Dus 
niet door middel van typen! 

10. Sla het bestand op onder de naam DIT IS REGEL 1 en laat het op het scherm staan 

1.10.1 TEKST VERSLEPEN 

Teksten kunnen ook verplaatst worden door middel van verslepen. Selecteer de tekst, zet de cursor 
in het geselecteerde gedeelte, de cursor wordt een witte pijl. Houdt de linker muisknop ingedrukt 
en sleep de selectie naar zijn nieuwe bestemming. 
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Om een woord te kopiëren naar een andere positie versleep je het woord met de CTRL-toets inge-
drukt. 

Als bij het slepen de rechter muisknop wordt gebruikt in plaats van de linker, dan verschijnt na het 
loslaten van de muisknop een keuzemenu waarin je kunt kiezen tussen Hierheen verplaatsen, 
Hierheen kopiëren, Hier koppeling maken en Hier hyperlink maken 

WERKWIJZE 

1. Het document DIT IS REGEL 1 staat nog op het scherm 

2. Herstel door middel van verslepen de oplopende volgorde 

3. Sluit het document en sla de wijzigingen op 

1.10.2 OFFICE KLEMBORD 

Om meerdere stukken tekst vaker te kopiëren of te verplaatsen werk je met het Klembord. Op het 
Klembord vind je de laatste geknipte of gekopieerde teksten of afbeeldingen (max. 24). 

Het Klembord vind je helemaal links op het tabblad START. 

Met de kleine pijl rechts wordt het Klembord geopend. 

Als de cursor over een item op het Klembord gaat, verschijnt rechts een keuzepijl die twee opties 
biedt: het item van het Klembord Verwijderen of Plakken in de tekst op de plaats waar het invoeg-
punt staat. Eén klik direct op het item is genoeg om het te plakken. Het eerst gekopieerde of ge-
knipte item staat onderaan. 

WERKWIJZE 

1. Open de twee documenten JUFFROUW en JANTJE 

2. Selecteer de eerste regel en kopieer de regel naar het Klembord 

3. Doe dit ook voor de overige regels 

4. Open een NIEUW document 

5. Plak de twee gekopieerde teksten via het Klembord in de goede volgorde 

6. Sla het nieuwe document op onder de naam MOP  

7. Sluit het document 

 BEWERKEN ONGEDAAN MAKEN 

Er kan naar een vorige situatie teruggegaan worden met de knop Ongedaan maken. Deze knop 
gebruik je als er iets gebeurd is wat je niet wilt. Met het pijltje ernaast kun je meerdere handelingen 
ongedaan maken. 

Wil je de handeling toch weer opnieuw doen dan gebruik je de knop Herhalen. Beide knoppen 
staan standaard in de Werkbalk Snelle toegang. 

WERKWIJZE 

1. Open het document TSUNAMI 

2. Druk op de toets-combinatie CTRL+A, met deze toets-combinatie wordt alles geselecteerd 

3. Druk nu op de spatiebalk 

4. Hierdoor ben je alle tekst kwijt, het is vervangen door één spatie 

5. Druk nu op de knop Ongedaan maken om de tekst weer terug te krijgen 

6. Sluit het document 
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 AFDRUKKEN EN AFDRUKVOORBEELD 

Om een document direct af te drukken kun je de knop Snel afdrukken in de Werkbalk Snelle toe-
gang gebruiken, als die knop daar geactiveerd is. Het hele document wordt direct en in zijn geheel 
afgedrukt. Voor meer mogelijkheden bij het afdrukken kies je onder het tabblad BESTAND voor 
Afdrukken of klik op de knop Afdrukvoorbeeld en afdrukken in de Werkbalk Snelle toegang. Het 
volgende venster verschijnt: 

 

WERKWIJZE 

1. Open het document TSUNAMI 

2. Ga naar het Afdrukvoorbeeld en breng 3 pagina’s in beeld door In-/uit zoomen te gebruiken  

3. Kies voor 4 pagina’s per vel 

4. Sluit het Afdrukvoorbeeld door op het pijltje terug te klikken links bovenin 

5. Sluit het document  

  

Aantal exemplaren 
 
 
 
 

Welke printer 

 

 

Welke pagina’s 

 

Enkelzijdig of dubbelzijdig 

Sorteren 

 

Staand of liggend 

Papierformaat 

Marges 

Aantal pagina’s per vel 
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 SPELLINGSCONTROLE 

Onder fout gespelde woorden komt een rood golfje te staan. Door een klik met de rechtermuis-
knop op een fout gespeld woord verschijnt er een keuzemenu met diverse goed gespelde alterna-
tieven. Klik met de linker muisknop op de juiste optie in het keuzemenu. 

WERKWIJZE 

1. Open het document SPELLING 

2. Verbeter de fouten door met de rechter muisknop op een woord te klikken waar een rood 
golfje onder staat en vervolgens op het juiste woord te klikken 

3. Sluit het document en open het vervolgens weer 

4. Ga naar het tabblad CONTROLEREN en klik links op de knop Spelling en grammaticacontrole 

5. Rechts wordt het scherm Spelling geopend, verbeter de fouten met dit scherm 

6. Onderin het scherm krijg je ook synoniemen voor het woord 

7. Sluit het document 

Let op!  Als er geen rode golflijntjes onder fout gespelde woorden verschijnt, dan staat de functie 
Spelling controleren tijdens het typen niet aan. Klik op het tabblad BESTAND, de knop Opties en 
op Controle, plaats een vinkje bij Spelling controleren tijdens typen. 

 SNELTOETSEN 

Alle opdrachten zijn ook met een paar toetsaanslagen uit te voeren. 

Met behulp van toegangstoetsen kun je snel een opdracht uitvoeren, waar je je op dat moment 
ook in het programma bevindt. Je kunt elke opdracht in een lintprogramma via een toegangstoets 
starten. Voor de meeste opdrachten heb je tussen de twee en vier toetsaanslagen nodig. 

 

WERKWIJZE 

1. Het document SPELLING staat nog op het scherm 

2. Druk op de ALT-toets en laat deze los. Bij ieder tabblad verschijnt nu een letter 

3. Druk op de P, je hebt nu het tabblad Pagina-indeling geactiveerd; alle opdrachten in het ven-
ster van de Office knop hebben nu ook cijfers en letters 

4. Ga naar Afdrukstand (R) 

5. Druk op de ESC-toets om terug te keren naar het document zonder een actie uit te voeren. 

6. Sluit het document 

 DE LINIAAL 

Voor het wijzigen van verschillende opmaak-instellingen is de liniaal een handig hulpmiddel. De 
liniaal zit tussen lint en document en langs de linkerkant van het WORD -venster. 

 

Als de liniaal niet getoond wordt, ga naar tabblad BEELD, groep Weergeven en zet het vinkje voor 
liniaal aan. 
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2 OPMAAK 

Veel opmaakacties kunnen via het tabblad START in het lint worden uitgevoerd. Tekstkleur, letter-
grootte of -type in de groep Lettertype. Regelafstand, inspringen, uitlijnen in de groep Alinea. Op-
maak die op het hele document betrekking heeft, zoals papierformaat of marges, vind je op het 
tabblad Pagina-indeling. 

Als een tekstdeel wordt geselecteerd wordt direct bij de cursor een Miniwerkbalk met de meest 
voorkomende opmaakmogelijkheden aangeboden. De miniwerkbalk is transparant, totdat je de 
cursor er naar toe beweegt. 

 LETTERTYPE 

Met de knoppen in de groep Lettertype kan de opmaak van de tekens worden aangegeven, zoals: 

 

Lettertype  

 

Lettergrootte 

 

Tekenstijl Vet, Cursief of Onderstreept 

 

Doorhalen  

 

Subscript en superscript 

 

Teksteffecten  

 

Achtergrond of Tekstkleur kan een andere kleur krijgen  

 

Lettertype vergroten of verkleinen  

 

Hoofdlettergebruik  

 

Opmaak wissen  

 

Als je de cursor op een knop zet zonder te klikken, verschijnt een schermpje met de naam van de 
functie én een korte beschrijving. 

WERKWIJZE 

1. Open het document DVD 

2. Geef het document de volgende opmaak met behulp van de volgende instructies: 
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3. Selecteer het woord, de zin of ander tekstdeel dat je wilt opmaken 

4. Klik op de desbetreffende knop in het tabblad START, Lettertype; de knop kleurt blauw 

5. Om de opmaak later weer ongedaan te maken, selecteer de tekst opnieuw en klik weer op de 
betreffende opmaak knop; de knop kleurt neutraal, de opmaak is hersteld 

6. Of klik op de knop Opmaak wissen  

7. De opmaak kan per letter (of ander teken) verschillen 

8. Sla de wijzigingen niet op en sluit het document 

2.1.1 LETTERTYPE, MEER MOGELIJKHEDEN 

Voor tekenopmaak die niet in de groep Lettertype te vinden is, klik op het kleine pijltje rechts van 
de groepsnaam. Het venster Lettertype verschijnt. Ga in dit venster naar het tabblad Lettertype.  

Onder het kopje Effecten kan bijvoorbeeld ook schaduw of reliëf aan tekst worden gegeven. Daar-
onder is het Voorbeeld zichtbaar van de gegeven effecten. 

 

WERKWIJZE 

1. Open het document LETTERTYPE-OPMAAK 

2. Ga naar het tabblad START 

3. Geef iedere zin de opmaak zoals beschreven in de zin. Gebruik hiervoor het Lettertype dia-
loogvenster zoals in deze paragraaf beschreven 

4. Sluit het document 

 BIJZONDERE TEKENS INVOEGEN 

Onder bijzondere tekens worden letters als ë, ô, ú verstaan, maar ook allerlei icoontjes en figuur-
tjes zoals een telefoontje of een schaartje kan je invoegen. Veel letters kunnen ook met sneltoet-
sen ingevoegd worden. De sneltoetsen staan ook in het scherm waar je de tekens invoegt.  

Tekens invoegen doe je op tabblad INVOEGEN, Symbolen en als het gewenste teken er niet bij 
staat kies dan Meer symbolen. Het venster Symbool verschijnt. 

Kies in dit venster het tabblad Symbolen. Naast Lettertype staat de vermelding “(normale tekst)”. 
Met de schuifbalk aan de rechterkant zie je alle tekens binnen een lettertype, de standaard lees-
tekens, cijfers en letters staan bovenaan. 

WERKWIJZE 

1. Open een NIEUW document  

2.  
3. De volgende woorden moeten getypt worden: Café, tweeën, € 45,00, Çakýr.  

4. Ga hiervoor naar het tabblad INVOEGEN, groep Symbolen, en klik op de knop Symbool en 
vervolgens op meer symbolen 
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5. Kies bij Lettertype voor Wingdings of Webdings voor figuurtjes, smiley’s, e.d. 

6. Voeg deze tekens in: , , ,  

7. Je laatst gekozen symbolen staan nu direct onder het pijltje van Symbool 

8. Sommige speciale tekens hebben een sneltoets. Deze wordt weergegeven zodra het betref-
fende teken geselecteerd is in het Symbool dialoogvenster 

9. Wat is de sneltoets voor ë? Voeg deze letter in door middel van de sneltoets 

10. Sluit het document  
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3 PAGINA-INDELING  

Op tabblad PAGINA-INDELING, in de groep Pagina-instelling kun je Marges, Afdrukstand, Formaat 
en Kolommen instellen. Ook kun je onder Eindemarkeringen een nieuwe Pagina invoegen. 

Bij Regelnummers kun je de regelnummer in de kantlijn weer geven en bij Afbreken kan je woor-
den in een document Automatisch af laten breken. 

In de groep Alinea kunnen de witruimtes onder, boven, links en rechts van een alinea worden 
ingesteld maar dit kan ook bij het tabblad START in de groep Alinea. 

Pagina-instellingen gelden voor een heel document. Afwijkende pagina-instellingen binnen één 
document zijn mogelijk wanneer een document gesplitst wordt in zogenaamde Secties. Dit wordt 
behandeld in Word deel 2. 

 MARGES WIJZIGEN MET DE KNOP 

De knop Marges biedt een beperkte keuze uit een aantal vooraf ingestelde combinaties van mar-
ges, zoals Laatste aangepaste instelling, Normaal, Smal, Gemiddeld, Breed en Gespiegeld met 
daarbij de maten en een illustratie.  

WERKWIJZE 

1. Open het document MARGES 

2. Hoeveel bladzijden heeft dit document? 

3. Kies tabblad PAGINA-INDELING, groep Pagina-instelling, klik knop Marges 

4. Verander de marges in de instellingen van optie Smal 

5. Hoeveel bladzijden heeft het document nu? 

6. Laat het document op het scherm staan 

 MARGES WIJZIGEN NAAR EIGEN INZICHT 

In het venster Pagina-instelling kan je de marges naar eigen inzicht instellen. Bovendien heb je hier 
de mogelijkheid om verschillende pagina's een andere marge te geven.  

 

WERKWIJZE 

1. Het document MARGES staat nog op het scherm, Zorg dat je in bladzijde 1 staat 

2. Ga naar het tabblad PAGINA-INDELING, groep Pagina-instelling, klik op Marges 

3. Kies voor de laatste optie Aangepaste marges  

4. Het venster Pagina-instelling wordt geopend  

5. Zet alle marges via het venster Aangepaste marges op 5 cm 

6. Klik op OK 

7. Laat het document op het scherm staan 
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3.2.1 VERSCHILLENDE MARGE-INSTELLINGEN IN ÉÉN DOCUMENT 

WERKWIJZE  

1. Het document van de vorige opdracht staat nog op het scherm 

2. Zorg dat je bovenaan bladzijde 2 staat 

3. Ga naar het tabblad PAGINA-INDELING, groep Pagina-instellingen klik op het kleine pijltje 
rechts onderin de groep  

4. Zet alle marges op 2 cm 

5. Ga onder in het venster naar Toepassen op en kies voor: Vanaf dit punt 

6. Bekijk het resultaat in het Afdrukvoorbeeld 

7. Ga terug naar de gewone weergave 

3.2.2 MARGES SNEL WIJZIGEN MET DE LINIAAL 

In de liniaal kan je de marges snel veranderen door de grens tussen grijs en wit te verslepen. Het 
verslepen vereist enige handigheid met de muis.  

Op de met de rode pijlen aangegeven plaatsen kunnen de marges worden versleept. De aanwijzer 

verandert dan in   of . 

WERKWIJZE 

1. Om de Bovenmarge te veranderen: Ga met de muis naar de grens tussen grijs en wit in de 
linker liniaal 

2. De cursor krijgt de vorm van een dubbele pijl en verschijnt er een venstertje met Bovenmarge 

3. Klik en versleep het naar boven of naar beneden 

4. Om de Linkermarge te veranderen: Ga met de muis naar de grens tussen grijs en wit in de 
boven liniaal. Let op, als driehoekjes en vierkantje de grens afdekken dan krijgt de cursor pre-
cies op het smalste punt van de ‘zandloper’ de vorm van een dubbele pijl en verschijnt er een 
venstertje met Linkermarge  

5. Druk de linker muisknop in en versleep de grens tussen grijs en wit naar rechts of naar links 

6. Sluit het document 

 AFDRUKSTAND 

Om de afdrukstand van een document te wijzigen van staand naar liggend of andersom ga je naar 
het tabblad PAGINA-INDELING, groep Pagina-instelling, de knop Afdrukstand. 

WERKWIJZE 

1. Open het document TSUNAMI 

2. Ga naar tabblad Pagina-indeling, groep Pagina-instelling 

3. Klik op de knop Afdrukstand 

4. Zet het hele document op Liggend afdrukken 

5. Bekijk het document in het Afdrukvoorbeeld 

6. Zet voor het hele document weer de Afdrukstand op Staand 

7. Laat het document op het scherm staan 

Indien alleen een tabel of een bepaald deel van de tekst liggend afgedrukt moet worden terwijl de 
rest van het document staand afgedrukt moet worden, stel dan de afdrukstand via Pagina-indeling 
in. 

WERKWIJZE 

1. Het document TSUNAMI staat nog op het scherm 

2. Selecteer de tabel 

3. Klik op het kleine pijltje rechtsonder in de groep Pagina-instelling 

4. Zet de afdrukstand op Liggend  

5. Kies bij Toepassen op voor Geselecteerde tekst en sluit het venster met OK 

6. Bekijk het resultaat in het Afdrukvoorbeeld en sluit het document 
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 PAGINA-EINDE 

Als een pagina vol is maakt WORD automatisch een nieuwe pagina aan. Soms wil je tekst op een 
nieuwe pagina zetten terwijl de vorige pagina nog niet vol is. In dat geval moet je zelf een pagina-
einde invoegen. 

Om een handmatige pagina-einde in te voegen gebruik je de toets combinatie CTRL+Enter 

WERKWIJZE 

1. Open het document VISSEN 

2. Zet de cursor voor het woord “Consumptie” 

3. Druk de CTRL-toets tegelijk in met de Enter-toets  

4. Of ga naar het tabblad PAGINA-INDELING, kies in de groep Pagina-instelling voor Eindemar-
keringen  

5. Kies voor Pagina 

Een pagina-einde is op verschillende manieren zichtbaar te maken. Het makkelijkst is het gebruik 
van de knop Alles weergeven op het tabblad Start, in de groep Alinea. De pagina-einden worden 
zichtbaar als een stippellijn met in het midden het woord Pagina-einde. 

WERKWIJZE 

1. Ga naar het tabblad START, in de groep Alinea 

2. Klik op de knop Alles weergeven 

3. De knop wordt blauw en de verborgen opmaaksymbolen worden zichtbaar 

4. Bekijk de pagina-einde 

5. Klik opnieuw op de knop en de opmaaksymbolen worden weer onzichtbaar 

Om een pagina-einde te verwijderen klik je op het symbool en gebruik je de Delete-toets. 

WERKWIJZE 

1. Het document VISSEN staat nog open 

2. Maak een Pagina-einde vóór Commerciële visserij” op bladzijde 2 

3. Doe dit ook voor “Aquarium” 

4. Bekijk het geheel in het Afdrukvoorbeeld. Als het goed is heb je nu 5 pagina's 

5. Verwijder vervolgens alle handmatige Pagina-einden door per stuk op Pagina-einde te klikken 
en vervolgens de Delete-toets te gebruiken 

6. Sluit het document  
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4 ALINEA'S 

Een alinea is een stukje tekst dat wordt afgesloten met een Enter, de handmatige overgang naar 
een volgende regel en dus een nieuwe alinea. 

De opdrachten voor alinea-opmaak vind je in het tabblad START, groep Alinea. Een klein pijltje 
rechts van de groepsnaam Alinea opent het uitgebreide venster Alinea-opmaak. 

  

Veranderingen in de alinea-opmaak gelden alleen voor de alinea waarin de cursor staat en de ali-
nea’s die aansluitend getypt worden. Om meerdere alinea’s dezelfde opmaak te geven, moeten 
deze eerst geselecteerd worden. 

Het opmaaksymbool voor de alineamarkering is . Opmaaksymbolen worden zichtbaar met de 
knop Weergeven/verbergen. 

Als je niet wilt dat WORD de volgende regel als nieuwe alinea behandeld, gebruik dan de combinatie 

SHIFT-Enter. Dit wordt ook wel een Zachte Return genoemd met het opmaaksymbool . Voor 
WORD blijft het dan één alinea totdat er een Harde Return volgt. 

 ALINEA’S UITLIJNEN 

Uitlijnen is het bepalen vanaf welke kantlijn regels worden opgebouwd, Links uitlijnen vanaf de 
linker kantlijn, Rechts vanuit de rechter kantlijn. Centreren vanuit een denkbeeldige lijn in het 
midden van de pagina. Uitvullen betekent dat er geen ruimte open blijft tussen tekst en kantlijn, 
zowel links als rechts. Dit komt voor in formele stukken die bijvoorbeeld door de notaris worden 
opgesteld. 

WERKWIJZE 

1. Open het document ALINEA OPMAAK 

2. Zet het invoegpunt ergens in NATIONAAL PARK DE HOGE VELUWE en klik op Centreren 

3. Laat op dezelfde manier het woord BEZIENSWAARDIGHEDEN Rechts Uitlijnen 

4. Laat alle niet vette teksten Uitvullen. Je kunt meerdere stukken tekst selecteren door tijdens 
het selecteren de CTRL-toets ingedrukt te houden 

5. Sla de wijzigingen op en laat het document op het scherm staan 

 WOORDAFBREKING 

Als een tekst is uitgevuld dan worden de woorden soms ver uit elkaar geplaatst, dit geeft niet altijd 
een mooi beeld. Om dat te voorkomen kan er gekozen worden voor Woordafbreking. Dit kun je 
vinden bij op het tabblad Pagina-indeling, groep Pagina-instelling, knop Afbreken  

WERKWIJZE 

1. Het document ALINEA OPMAAK staat nog op het scherm 

2. Selecteer de teksten 

3. Ga naar Pagina-indeling, Pagina-instelling, Afbreken  

4. Zet een vinkje bij Automatisch 

5. Klik op OK 

6. Laat het document op het scherm staan  

  



Word 2013 deel 1 

26  Bakker Computer Opleidingen 

 REGELAFSTAND 

De regelafstand in een tekst kan je veranderen met de knop Regel- en alinea-afstand in de groep 
Alinea van het tabblad START. Vervolgens kies je voor enkel (1,0) of anderhalf (1,5) etc.  

De regelafstand kan ook ingesteld worden via Opties voor regelafstand. 
Bij Regelafstand kan worden gekozen voor Enkel, Anderhalf, Dubbel, een 
minimale afstand of een exacte, onafhankelijk van de lettergrootte. 

WERKWIJZE 

1. Het document ALINEA OPMAAK staat nog op het scherm 

2. Selecteer de niet vette teksten 

3. Klik op de knop  

4. Selecteer de gewenste regelafstand of klik op Opties voor regelafstand, en stel bij het onder-
deel Afstand de gewenste Regelafstand in: 

5. Geef een Regelafstand van 1,5 

 AFSTAND TUSSEN ALINEA'S 

Om de afstand tussen twee alinea’s te vergroten wordt vaak een extra Enter gegeven. Het nadeel 
daarvan is dat, als je het achteraf wilt veranderen, je overal de extra Enters moet verwijderen of 
aanpassen. Eenvoudiger is het om de ruimte boven of onder een alinea standaard groter te maken. 
In het venster Alinea (tabblad Start, pijltje naast de groepsnaam Alinea) kan de Afstand Voor of 
Na worden vergroot met 6 pt of een veelvoud daarvan, d.w.z. per halve regel. 

WERKWIJZE 

1. Het document ALINEA OPMAAK staat nog op het scherm 

2. Zet de knop Weergeven/Verbergen  aan 

3. Verwijder bij de dubbele Enters één Enter teken  

4. Selecteer alle tekst 

5. Ga naar het venster Alinea, via tabblad Start, Alinea, pijltje 

6. Zet de Afstand Na op 6 pt en klik op OK 

7. Verander het nu weer in 12 pt 

 ALINEA’S BIJ ELKAAR HOUDEN 

Een stuk tekst en een kop daarboven horen bij elkaar. Het kopje mag niet onderaan een pagina 
staan terwijl de tekst pas op de volgende pagina staat.  

Omdat kop en tekst aparte alinea’s zijn, kun je de kop bij de tekst houden met de opdracht Bij 
volgende alinea houden. Let op! Als tussen kop en tekst een tweede Harde Return gegeven is, dan 
moet die extra alinea samen met de kop geselecteerd worden. De opdracht Bij volgende alinea 
houden staat in het venster Alinea, onder de tab Tekstdoorloop. 

WERKWIJZE 

1. Selecteer de alinea “De Beeldentuin”  

2. Ga naar het venster Alinea, tab Tekstdoorloop  

3. Zet een vinkje voor de optie Bij volgende alinea houden 

4. Sluit af met OK 
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5 TAB-INSTELLINGEN 

De tabs zijn alleen zichtbaar als de liniaal aan staat. Standaard staat deze niet aan. Om de liniaal 
aan te zetten ga je naar het tabblad BEELD en vink je de Liniaal aan. 

Met de TAB-toets kun je het invoegpunt laten verspringen naar de eerstvolgende tabstop, vaak 
afgekort tot ‘tab’, een vast punt op de horizontale liniaal. 

Er zijn 5 soorten tabstops: 

 Links uitlijnende tab 

 
Centreer tab 

 Rechts uitlijnende tab 

 
Decimale tab 

 
Lijntab 

 

Op de liniaal kun je de tabstops zien, mits er tabstops zijn ingesteld. 

 

Als er geen tabstops zijn ingesteld dan verspringt het invoegpunt met de TAB-toets naar de eerst-
volgende standaard tabstops (1,25 cm). 

Tabstops kunnen worden ingesteld en gewijzigd met behulp van de liniaal of met venster Tabs. 

WERKWIJZE 

Tab instellen 

1. Open een NIEUW document 

2. Klik een aantal keer op de knop  links van de liniaal om de verschillende tabstops te zien 

3. Kies uiteindelijk weer voor de linksuitlijnende  

4. Stel een links uitlijnende tab in op 4, 6, 8 en 10 cm, door in de liniaal te klikken 

5. Let op: een tab werkt alleen in de alinea waarin het invoegpunt staat en in de alinea’s die 
daaropvolgend getypt worden. Om een tab voor meerdere alinea’s te gebruiken moeten die 
alinea’s eerst geselecteerd worden. 

6. Maak het volgende overzicht 

 
Tab verwijderen 

1. Ga naar het einde van het document met de toets combinatie CTRL+End 

2. Verwijder alle tabs door alles te selecteren en op CTRL+Q te drukken 

3. Maak daaronder het volgende overzicht: 

4. Stel een lijn tab in op 1 cm 

5. Stel een links uitlijnende tab in op 2 cm 

6. Stel een centreer tab in op 5 cm 

7. Stel een rechts uitlijnende tab in op 8 cm 

8. Stel een links uitlijnende tab in op 11 cm 

9. Stel een decimale uitlijnende tab in op 12 cm 
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10. Verwijder de centreer tab van 5 cm, zorg wel dat alle regels in de tabel geselecteerd zijn  

11. Plaats een nieuwe links uitlijnende tab op 5 cm 

12. Vervang de rechts uitlijnende tab van 8 cm door een links uitlijnende tab op 7,5 cm 

Tab verplaatsen 

1. Versleep de links uitlijnende tab van 11 cm naar 10,5 cm, let erop dat alle regels geselecteerd 
zijn. TIP: Als je tijdens het slepen de ALT-toets ingedrukt houdt kan je de tab preciezer plaatsen. 

2. Sla de wijzigingen op onder de naam OMZETCIJFERS en laat het document op het scherm staan 

 TAB INSTELLEN VIA HET VENSTER 

Als je tabs instelt via het venster zijn er extra mogelijkheden zoals alle tabs in één keer wissen en 
je kunt er een Opvulteken instellen. Hier kunnen tabs ook heel nauwkeurig ingesteld worden (tot 
op de mm), erg handig bij voorbedrukte formulieren. 

 

WERKWIJZE 

1. Het document OMZETCIJFERS staat nog op het scherm 

2. Ga naar het einde van het document met de toets combinatie CTRL+End 

3. Ga naar het tabblad START en klik op het pijltje onderin de groep Alinea  en klik links onder  
in het scherm op de knop Tabs. Het venster van de Tabs verschijnt. Of dubbelklik in de liniaal. 

4. Kies voor Alles wissen om de huidige tab instellingen te verwijderen 

5. Stel een links uitlijnende tab op 1 en op 2 cm in, klik op Instellen 

6. Stel een links uitlijnende tab in op 6 cm met Opvulteken, klik op Instellen 

7. Stel een decimale tab in op 7 cm klik op Instellen 

8. Klik op OK 

9. Maak nu onderstaande voorbeeld na 

 
10. Sla de wijzigingen op en sluit het document 
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6 INSPRINGEN 

 INSPRINGEN VIA DE LINIAAL 

Inspringen betekent dat in een deel van de tekst de kantlijn niet gelijk is aan de pagina-marge. 
Bijvoorbeeld om een citaat duidelijk te markeren of om de eerste regel van een alinea extra op te 
laten vallen. 

Inspring-instellingen gelden voor een hele alinea. Maar er zijn twee varianten op: het inspringen 
geldt steeds alleen voor de eerste regel van de alinea of juist het tegenovergestelde, het inspringen 
geldt voor alle regels behalve de eerste regel (Verkeerd-om inspringen). 

De snelste manier om een alinea te laten inspringen is door het verplaatsen van de blokjes in de 
liniaal. 

Bij het verslepen van het onderste blokje  worden de driehoekjes mee verplaatst en springt de 
hele alinea in.(Links inspringen) 

 

Bij het verslepen van het bovenste driehoekje  (Eerste regel inspringen) springt alleen de eerste 
regel van een alinea in. 

 

Bij het verslepen van het onderste driehoekje  (Verkeerd-om inspringen) springt de rest van 
een alinea in. 

 

WERKWIJZE 

1. Open het document ELAND 

2. Laat de Eerste regel inspringen met 2 cm door het bovenste driehoekje te verschuiven en 
maak de inspring weer ongedaan 

3. Maak vervolgens een Verkeerd-om inspring van 2 cm door het onderste driehoekje te ver-
schuiven en maak de inspring weer ongedaan 

4. Laat daarna de hele alinea met 2 cm inspringen door het onderste blokje te verschuiven 

5. Maak de inspring weer ongedaan 

6. Laat het document op het scherm staan 

 

Let op! De instellingen gelden alleen voor de alinea’s die van te voren geselecteerd zijn of alinea 
waar je op dat moment in staat. 
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 INSPRINGEN VIA HET VENSTER 

Om nauwkeurige waarden aan te brengen kun je het inspringen instellen in het venster Alinea (via 
het tabblad START, groep Alinea, en het kleine pijltje naast de groepsnaam). 

Onder Inspringen, geef je bij Links de afstand aan tussen marge en tekst, alle regels van de alinea. 
Bij Rechts hetzelfde maar dan de afstand tussen tekst en rechtermarge. 

 

Eerste regel inspringen en Verkeerd-om inspringen stel je in onder Speciaal en bij Met stel je de 
afstand in. 

WERKWIJZE 

1. Het document ELAND staat nog op het scherm 

2. Zet je cursor in de eerste regel 

3. Open het venster Alinea, via tabblad Start, Alinea, kleine pijl 

4. Laat de Eerste regel inspringen met 2 cm en maak de inspring weer ongedaan 

5. Maak vervolgens een Verkeerd-om inspring van 2 cm 

6. Sluit het document en sla de wijzigingen niet op 

 OPSOMMINGSTEKENS EN NUMMERING 

6.3.1 OPSOMMINGSTEKENS 

De opsommingstekens kunnen geactiveerd worden voordat er getypt wordt of juist achteraf aan-
gegeven worden. In dat laatste geval moet je eerst de tekst selecteren en dan de opsomming aan-
zetten. Iedere nieuwe alinea krijgt een opsommingsteken. 

Een opsomming start je met de knop Opsommingstekens in de groep Alinea. Met het pijltje er-
naast kan gekozen worden tussen verschillende soorten tekens voor de opsomming. 

WERKWIJZE 

1. Open een NIEUW document 

2. Selecteer alle genummerde items en klik op de knop Opsommingstekens 

3. Sla de wijzigingen op onder de naam TEKENS 

Regel toevoegen zonder opsommingsteken 

 Gebruik niet de Enter-toets voor de volgende regel maar een SHIFT+Enter. Je krijgt een 
nieuwe regel, maar de alinea wordt niet afgesloten en er komt dus ook geen nieuw op-
sommingsteken 

 Wil je wél weer een opsommingsteken, geef dan weer een gewone Enter 

6.3.2 NUMMERING 

Een nummering kan geactiveerd worden voordat er getypt wordt maar kan ook achteraf aangege-
ven worden. In dat geval moet je de tekst selecteren en vervolgens kiezen voor een nummering. 
Ieder nieuwe alinea krijgt een nummer. 

Een nummering geef je aan met de knop Nummering in de groep Alinea. Met het pijltje ernaast 
kan gekozen worden tussen verschillende soorten tekens voor de nummering. 

Regel toevoegen zonder nummering 

 Gebruik niet de Enter-toets voor de volgende regel maar een SHIFT+Enter. Je krijgt een 
nieuwe regel, maar de alinea wordt niet afgesloten en er komt dus ook geen nieuw 
nummer 

 Typ de tekst in 

 Wil je wél weer een nummer geef dan weer een gewone Enter 
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WERKWIJZE 

1. Het document TEKENS staat nog op het scherm 

2. Klik op de knop Nummering om de nummering aan te zetten 

3. Typ in: NEDERLAND 

4. Geef een SHIFT+Enter 

5. Typ in: AMSTERDAM 

6. Geef een Enter 

7. Typ in: FRANKRIJK 

8. Geef een Enter 

9. Typ in: SPANJE 

10. Geef twee keer een Enter, de nummering is nu voor de volgende alinea uitgeschakeld. Je kunt 
dit ook doen door nogmaals op de knop Nummering te klikken 

11. Sla de wijzigingen op en laat het document op het scherm staan 

 

Om in een genummerde lijst een nieuw nummer tussen te voegen, bijvoorbeeld tussen Frankrijk 
en Spanje  

WERKWIJZE 

1. Ga achter Frankrijk staan  

2. Geef een Enter 

3. Er verschijnt een nieuw nummer en de rest van de nummers wordt aangepast 

6.3.3 OPSOMMINGSTEKENS EN NUMMERING OP MEERDERE NIVEAUS 

Bij een opsomming op meerdere niveaus heb je de mogelijkheid om een onderverdeling te maken 
in de tekens en/of nummering. Voor elk niveau kun je een ander nummer of teken aangeven. 

 WERKWIJZE 

1. Open een NIEUW document  

2. Klik op het pijltje naast knop lijst met meerdere niveaus  en kies degene die begint met 
1) a) i) zoals in het plaatje hiernaast 

3. Typ in: NEDERLAND en geef een Enter 

4. Druk op de TAB-toets of klik op de knop Inspringen vergroten   

5. Typ in: AMSTERDAM en geef een Enter 

6. Typ in: ROTTERDAM en geef een Enter 

7. Druk op SHIFT+Tab of klik op de knop Inspringen verkleinen  

8. Typ in: FRANKRIJK en geef een Enter 

9. Typ onder FRANKRIJK, PARIJS en daaronder LYON en zorg dat deze plaatsen inspringen 

10. Maak het lijstje af zoals het er hiernaast uitziet: 

11. Sluit het document en sla het op onder de naam SPANJE 

 

Achteraf instellen 

 Selecteer het hele stuk tekst dat een nummering moet krijgen 

 Klik op het pijltje naast de knop Lijst met meerdere niveaus 
Maak dezelfde keuze als hierboven. 

 Geef nu met de knoppen Inspringen vergroten en Inspringen verkleinen het gewenste ni-
veau aan per regel (of natuurlijk weer met Tab en SHIFT-Tab) 
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7 STIJLEN 

De Stijlen die het meest gebruikt worden zijn de Koppen en Standaard. Voor een hoofdstuk titel 
gebruik je Kop 1 en voor een paragraaftitel gebruik je Kop 2 en als je de paragrafen weer onder 
verdeelt dan gebruik je Kop 3. Na het geven van een Enter na koptekst verandert de stijl automa-
tisch weer in de stijl Standaard. 

Het grote voordeel van het gebruik van Stijlen is dat als je achteraf iets wilt wijzigen je alleen de 
Stijl hoeft te wijzigen en alle teksten met de desbetreffende stijl worden automatisch mee veran-
derd. 

 

WERKWIJZE 

1. Open het document VISSEN 

2. Klik in het woord ALGEMEEN en kies voor de stijl Kop 1 

3. Klik in het woord CONSUMPTIE en kies weer Kop 1 

4. Ga naar het tabblad BEELD en zet een vinkje bij Navigatievenster. Je ziet nu aan de linkerkant 
een venster met de inhoudsopgave gebaseerd op KOP1 en KOP 2 

5. Klik in de zin FISH AND CHIPS en selecteer daar Kop 2 

6. Geef alle rode woorden een Kop1 en alle groen woorden een Kop2 

7. Je inhoudsopgave in het beeldscherm ziet er dan uit zoals hier rechts staat 

 EEN INHOUDSOPGAVE MAKEN 

Voordat je een inhoudsopgave maakt moeten er stijlen in het document aanwezig zijn. De inhouds-
opgave wordt gegenereerd op basis van de Kop-stijlen in het document. 

WERKWIJZE 

1. Plaats de invoegpositie op de plaats in het document waar de inhoudsopgave moet komen 

2. Ga naar het tabblad VERWIJZINGEN, groep Inhoudsopgave  

3. Klik op de knop Inhoudsopgave en kies Automatische inhoudsopgave 1 

 EEN INHOUDSOPGAVE BIJWERKEN 

Als er wijzigingen in een document zijn aangebracht, dan moet de inhoudsopgave worden bijge-
werkt. De Koppen worden dus niet automatisch bijgewerkt in de inhoudsopgave. 

WERKWIJZE 

1. Ga naar het einde van het document (Ctrl+End) 

2. Selecteer Kop 1 en typ TOEKOMST VAN DE VISSERIJ en geef een Enter 

3. Je ziet nu dat de Stijl automatisch na een Kop de stijl van Standaard krijgt 

4. Typ de zin: “Er moet nog veel onderzoek worden gedaan” en geef een Enter 

5. Selecteer Kop 2 en typ ONDERZOEK en geef een Enter 

6. Typ NU de zin: “Het onderzoek zal uitgevoerd worden door het ministerie van Visserij” en  geef 
een Enter 

7. Selecteer Kop 2 en typ UITVOERING en geef een Enter 

8. Ga terug naar het begin van het document naar de Inhoudsopgave 

9. Klik in het woord Inhoud en kies voor Bijwerken 

10. Kies voor Alleen paginanummers bijwerken, als er alleen tekst is toegevoegd en klik op OK 

Of 

11. Kies voor In zijn geheel bijwerken, als er ook koppen zijn gewijzigd of aan het document zijn 
toegevoegd en klik op OK 
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8 ZOEKEN EN VERVANGEN 

Om naar een bepaald woord te laten zoeken kun je gebruik maken van de functie Zoeken. Je kunt 
ook laten zoeken naar bepaalde opmaak of speciale tekens. Vervolgens kan het woord, de opmaak 
of het teken vervangen worden door een ander woord, een andere opmaak of een ander teken. 

Het kan stuk voor stuk of alles in één keer.  

De opdrachten Zoeken en Vervangen staan in tabblad START, groep Bewerken. Beide opdrachten 
openen hetzelfde venster met een ander tabblad.  

 

Als de onderste helft van het venster ontbreekt dan kun je die helft openen met de knop Meer. 
Dat is dezelfde knop als de omlijnde knop in de afbeelding met het woord Minder. 

 WOORDEN ZOEKEN EN VERVANGEN 

WERKWIJZE 

1. Open het document TULP 

2. Ga naar tabblad START, groep Bewerken, Vervangen 

3. Het venster Zoeken en Vervangen opent op tabblad Vervangen 

4. Zoek naar het woord KROKUS en laat dat vervangen door het woord TULP 

5. Bij Meer kunnen er voorwaarden worden aangegeven zoals: Identieke hoofdletters/kleine 
letters en Heel woord 

6. Zoek naar TULP (met hoofdletters) en laat dat vervangen door tulp (kleine letters) 

7. Laat het document op het scherm staan 
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 OPMAAK EN SPECIAAL ZOEKEN EN VERVANGEN 

Bij de knop Opmaak kun je woorden een opmaak meegeven of een opmaak vervangen. Bijvoor-
beeld Vet kan worden vervangen door Cursief 
Bij de knop Speciaal kun je alineamarkeringen, tabtekens, spaties en dergelijke vervangen. Bij-
voorbeeld twee alineatekens laten vervangen door één alineateken. Hierdoor verdwijnen extra 
witruimtes, zie onderstaand voorbeeld: 

WERKWIJZE 

1. Het document van de vorige opdracht staat nog open 

2. Klik op de knop Meer en zet een vinkje bij Identieke hoofdletters/kleine letters 

3. Laat het woord tulp vervangen door het woord Tulp en geef bij Lettertype als opmaak mee 
Vet en blauw 

4. Zet de knop Weergeven/verbergen  aan, de extra witruimtes tussen de alinea's zijn ge-
maakt door een extra Enter te geven. Verwijder de extra Enters met de knop Speciaal  

5. Kies vervolgens voor Alineamarkering, doe dit nogmaals; er staan nu twee Alinea-markerin-
gen 

6. Ga naar het vakje van Vervangen door en kies daar één keer voor Alineamarkering 

7. Klik op Sluiten 
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9 AUTOCORRECTIE 

De AutoCorrectie kan worden gebruikt voor veel gemaakte fouten. Vaak wordt bijvoorbeeld ‘asl’ 
getypt in plaats van ‘als’. Wordt dit woord in de AutoCorrectie gezet dan zal het woord ‘asl’ auto-
matisch veranderd worden in ‘als’. 

Ook voor veel voorkomende (lange) woorden kan de AutoCorrectie handig zijn. Adresgegevens 
kunnen in de AutoCorrectie worden gezet om in de juiste opmaak inclusief bedrijfslogo een sim-
pele code te vervangen. 

 VEEL GEMAAKTE FOUTEN VERBETEREN 

WERKWIJZE 

1. Open een NIEUW document 

2. Typ het woord ‘asl’ in en selecteer het 

3. Klik op het tabblad BESTAND en klik op Opties  

4.  
5. Klik op Controle en klik op AutoCorrectie-opties. 

6. Typ bij Door: de tekst ‘als’ in 

7. Check of het vinkje in de optie Tekst vervangen tijdens typen aan staat 
8. Check of de optie Tekst zonder opmaak aangevinkt staat 

9. Klik op Toevoegen en vervolgens op OK 

10. Test het door een zin met ‘asl’ erin te typen 

 LANGE WOORDEN 

WERKWIJZE 

1. Open het AutoCorrectie venster 

2. Typ bij Vervang: ‘bc’ 

3. Typ bij Door: ‘bedrijfscultuur’ 

4. Klik op Toevoegen 

5. Typ bij Vervang: je initialen 

6. Typ bij Door: je naam 

7. Klik op Toevoegen en vervolgens op OK 

8. Test het door een zin met ‘bc’ en je initialen erin te typen 

 ADRES GEGEVENS MET OPMAAK 

WERKWIJZE 

1. Typ je bedrijfsnaam en adresgegevens onder elkaar en maak de tekst op 

2. Zet er eventueel een plaatje onder of boven 

3. Selecteer de adresgegevens plus het eventuele plaatje 

4. Ga naar het AutoCorrectie-venster, bij Door: staan de adresgegevens er al in 

5. Typ bij Vervang: de afkorting van je bedrijfsnaam  

6. Check of de optie Tekst met opmaak aan staat 

7. Klik op Toevoegen en vervolgens op OK 

8. Test of het werkt en sluit het document 
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10 TABELLEN 

Om gegevens duidelijk onder elkaar te zetten kun je heel goed gebruik maken van tabellen. Een 
tabel bestaat uit kolommen en rijen. Een cel is het kruispunt tussen een kolom en een rij. 

 

 Kolom  

Rij Cel Rij 

 Kolom  

 Kolom  

 TABEL INVOEGEN EN INVULLEN  

Om een tabel in te voegen ga je naar het tabblad INVOEGEN, en klik op Tabel en selecteer je het 
aantal kolommen en rijen die je wilt. In de cel typ je de tekst en om naar de volgende cel te gaan 
druk je op de TAB-toets. Om naar de vorige cel te gaan druk je op SHIFT+Tab-toets. Als je bij de 
laatste cel bent en je drukt dan weer op de TAB-toets wordt er een nieuwe rij gemaakt. 

Als je een tabel hebt ingevoegd krijg je rechtsboven HULPMIDDELEN VOOR TABELLEN met twee 
tabbladen; Ontwerpen en Indeling. 

WERKWIJZE  

1. Open een NIEUW document  

2. Ga naar het tabblad INVOEGEN en klik op de knop Tabel en voeg een nieuwe tabel in van 3 
kolommen en 4 rijen 

3. Typ de tekst in zoals hieronder. Gebruik daarbij de TAB-toets om naar de volgende cel te gaan 
of gebruik de Pijltjestoetsen. Gebruik SHIFT-tab om naar de vorige cel te gaan of gebruik de 
Pijltjestoetsen 

4.   
5. Sla het document op onder de naam TABEL en laat het op het scherm staan 

 TABEL VERPLAATSEN EN HET FORMAAT VAN DE TABEL VERANDEREN 

Als je de muisaanwijzer over de tabel beweegt, verschijnt links bovenaan de tabel een zogenaamde 
verplaatsingsgreep . Hiermee kun je de tabel direct naar een andere plaats in het document 

slepen.  

Daarnaast bevindt zich in de rechter benedenhoek van de tabel de zogenaamde formaatgreep . 
Door deze te verslepen kun je de afmetingen van de tabel wijzigen terwijl de verhoudingen gelijk 
blijven. 

WERKWIJZE 

Tabel verplaatsen 

1. Het document TABEL staat nog op het scherm  

2. Beweeg de muis over de tabel, linksboven de tabel verschijnt nu een kruis  

3. Klik op het kruis, houdt de muis ingedrukt en verplaats de tabel 

 

Formaat van de tabel veranderen 

1. Beweeg de muis over de tabel, rechtsonder de tabel verschijnt nu een blokje (de formaat-
greep) 

2. Ga op het blokje staan, een dubbele zwarte pijl verschijnt nu. Maak hiermee de tabel kleiner 
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 KOLOMMEN EN RIJEN INVOEGEN EN VERWIJDEREN 

De kolommen kunnen links of rechts van de geselecteerde cel ingevoegd worden. De rijen kunnen 
boven of onder de geselecteerde cel ingevoegd worden.  

Op het tabblad INDELING kun je kolommen en rijen invoegen. 

  

WERKWIJZE 

Kolommen en rijen invoegen 

1. Het document TABEL staat nog op het scherm  

2. Ga in de tabel staan 

3. Ga naar het tabblad INDELING, onder het tabblad HULPMIDDELEN VOOR TABELLEN  

4. Ga naar de groep Rijen en kolommen 

5. Voeg links van het 2e kwartaal een kolom in en noem die 1e KWARTAAL 

6. Voeg rechts een kolom in en noem die 4e KWARTAAL 

7. Voeg nog een kolom rechts en noem die TOTAAL 

8. Voeg een rij in tussen OOST en ZUID en noem die WEST 

9. Voeg nog een rij in en noem die TOTAAL 

10. Vul de tabel in zodat het er als volgt uitziet (tekst centreren doe je met de knop ) 

  
Kolommen en rijen verwijderen 

1. Klik in een cel van de kolom TOTAAL 

2. Kies de tab Hulpmiddelen voor tabellen en kies voor het tabblad Indeling 

3. Ga naar de groep Rijen en kolommen 

4. Klik op Verwijderen en kies Kolommen verwijderen 

5. Laat het document op het scherm staan  

 HOOGTE EN BREEDTE VAN DE KOLOMMEN EN RIJEN VERANDEREN 

De breedte en hoogte van rijen en kolommen kan op diverse manieren worden veranderd. Bij 
Hulpmiddelen voor tabellen, Indeling, groep Celformaat kun je kiezen uit Inhoud van AutoAan-
passen. Hiermee worden de kolommen zo aangepast dat de breedste inhoud er precies in past. 

 

Bij Venster AutoAanpassen wordt de tabel automatisch aan de breedte van het venster aangepast.  
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Bij Vaste kolombreedte wordt de tabel niet automatisch breder wanneer de tekst langer wordt 
dan de breedte van de kolom. In plaats daarvan gaat de tekst verder op de volgende regel binnen 
de cel.  

Je kunt ook de rijhoogte en kolombreedte veranderen door de celgrenzen te verslepen (die gren-
zen zijn ook zichtbaar op de liniaal). Een derde andere manier is om bij Hulpmiddelen voor tabel-
len, Indeling, groep Celformaat de rijhoogte en kolombreedte op te geven in centimeters.  

WERKWIJZE 

AutoAanpassen 

1. Het document TABEL staat nog op het scherm 

2. Klik ergens in de tabel 

3. Ga naar Hulpmiddelen voor tabellen, Indeling, groep Celformaat,  

4. Kies voor AutoAanpassen en vervolgens Inhoud van AutoAanpassen 

 

Kolombreedte verslepen 

1. Ga op een kolomrand staan, je muis verandert nu in een dubbele lijn met pijltjes naar links en 
rechts 

2. Klik met je muis en versleep de kolomrand 

3. Je kunt ook de kolombreedte verslepen door op het grijze gedeelte te gaan staan in de liniaal, 
je muis verandert nu in een dubbele zwarte pijl. je kan nu de kolombreedte verslepen 

4. Maak de kolombreedtes ongeveer zoals in de afbeelding hieronder 

 
Rijhoogte verslepen 

1. Ga op een rij-rand staan, je muis verandert nu in een dubbele lijn met pijltjes omhoog en om-
laag 

2. Klik met je muis en versleep de rij-rand 

3. Je kunt ook de rijhoogte verslepen door op het grijze gedeelte te gaan staan in de verticale 
liniaal 

4. Maak de rijhoogtes ongeveer zoals in de afbeelding hiernaast 

 

Rijhoogte en kolombreedte instellen via het menu 

1. Ga naar HULPMIDDELEN VOOR TABELLEN, Indeling, groep Celformaat 

2. Stel de hoogte en/of breedte in zoals hiernaast 

 

Alle geselecteerde kolommen even breed maken 

1. Selecteer alle kolommen en druk op de knop Kolommen verdelen  

2. Sluit het document 

 


