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1 GROTE DOCUMENTEN 

WORD 2013 heeft allerlei mogelijkheden die het maken en bewerken van grote documenten mak-
kelijker maakt. Met een voorblad, inhoudsopgave, thema en stijlen krijgt een groot document 
een professioneel karakter.  

1.1 THEMA’S 

Met een Thema geef je een document een professionele uitstraling. Een thema is een set op-
maakopties die bestaat uit Kleuren, een set Fonts en een set Effecten (waaronder lijnen en opvul-
effecten). 
1. Open het document GEVAARLIJKE DIEREN 

2. Ga naar het tabblad ONTWERPEN en klik op de verschillende Stijlreeksen (Documentopmaak) 
om de verschillen in opmaak te zien en kies ARCERING 

3. Ga nu terug naar het tabblad START je ziet nu dat de Stijlen Kop1 en ook de andere koppen 
veranderd zijn 

4. Ga naar het tabblad ONTWERPEN 

5. Klik  op de knop Kleuren 

6. Kies onderaan voor Kleuren aanpassen 

7. Pas de kleuren aan met de huisstijl kleuren  

8. Typ achter Naam: bijvoorbeeld de NAAMBEDRIJF-KLEUR van je bedrijf en klik op Opslaan 

9. Klik nu de knop Lettertypen 

10. Kies voor Lettertypen aanpassen 

11. Pas de lettertypen aan met de huisstijl lettertypen 

12. Typ achter Naam: bijvoorbeeld de NAAMBEDRIJF-LETTER van je bedrijf en klik op Opslaan 

13. Klik op de knop Alinea-afstand en kies Compact 

14. Klik op de knop Effecten 

15. Selecteer één van de effecten, bijvoorbeeld Weerspiegeling  

16. Klik op de knop Als standaard instellen als je dit voor alle nieuwe documenten wilt hebben 

17. Wil je meerdere Thema’s gebruiken, klik dan op de knop Thema’s   

18. Kies vervolgens onderaan voor Huidige thema opslaan en geef het de naam NAAMBEDRIJF-
STANDAARD 

1.2 VOORBLAD 

Een groot document heeft altijd een voorblad wat afwijkt ten opzichte van de andere bladzijdes. 
Het heeft namelijk geen Kop- en voetteksten en geen bladzijde nummer. 

WERKWIJZE 

1. Het document GEVAARLIJKE DIEREN staat nog op het scherm 

2. Ga naar het begin van je document 

3. Ga naar het tabblad INVOEGEN, klik op de knop Voorblad in de groep Pagina’s 

4. Selecteer een voorblad naar keuze, bijvoorbeeld Semafoor 
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1.3 DOCUMENT INDELING; EENZIJDIG OF TWEEZIJDIG AFDRUKKEN 

Het is het handigst als je vóór het maken van een groot document bedenkt of er eenzijdig of 
tweezijdig afgedrukt gaat worden. Als je eenzijdig afdrukt dan hoef je alleen maar in te stellen 
dat de eerste pagina afwijkend is. Als je tweezijdig afdrukt dan moet je de even en oneven pa-
gina’s aangeven, er wordt dan met verschillende secties gewerkt. Bovendien wil je dan dat de 
tweede bladzijde leeg is en ook de bladzijde na de inhoudsopgave. 
Beschouw het titelblad als pagina 1. De inhoudsopgave telt wel mee in de nummering, maar er 
mag geen paginanummering onder aan de pagina staan. De paginanummers zijn pas daarna 
zichtbaar. De nummering begint dus op de 5e bladzijde en krijgt ook nummer 5. 
 

Voorblad  
Inhouds-
opgave 

 

Word 

 
 

Tekst 
 
 

5 

Word 

 
 

Tekst 
 
 

6 

Word 

 
 

Tekst 
 
 

7 

 
Dat betekent dat er een Sectie-einde oneven pagina voor bladzijde 5 moet komen.  
Bij de kop-en voetteksten wordt ingesteld Even en oneven verschillend om tweezijdige instellin-
gen te kunnen aangeven. 

WERKWIJZE 

5. Het document GEVAARLIJKE DIEREN staat nog op het scherm 

6. Zet de knop Weergeven/verbergen aan en ga bovenaan bladzijde 2 staan en druk twee maal 
op de Enter-toets om ruimte te maken 

7. Selecteer de 2 Enter-tekens en wis de opmaak, ze hebben de opmaak kop 1 

8. Ga voor de bovenste Enter teken staan en druk twee maal op Ctrl+Enter (of INVOEGEN pagina-
einde), je krijgt nu 2 nieuwe bladzijden 

9. Druk nogmaals op de Enter-toets 

10. Ga naar de tab PAGINA-INDELING en kies bij Eindemarkeringen voor Oneven pagina 

11. Controleer in het Afdrukvoorbeeld of je nu een 3 lege pagina’s hebt  

12. Ga naar het begin van bladzijde 3 deze laat je verder leeg want de inhoudsopgave wordt op 
het laatste gemaakt en druk op de Enter-toets om ruimte te maken om de inhoudsopgave later 
in te voegen 

13. Haal de twee extra Enters voor de tekst KLEINE DIEREN weg en klik met de rechter muisknop 
bovenin bij Stijlen op Kop1 en kies voor Wijzigen 

14. Klik linksonder op Opmaak en kies Alinea 

15. Ga naar het tabblad Tekstdoorloop en zet een vinkje voor Pagina-einde. Nu begint elk nieuw 
hoofdstuk (met opmaak KOP1 op een nieuwe pagina) 

16. Ga naar de tab INVOEGEN, klik op de knop Koptekst in de groep Koptekst en voettekst en kies 
voor Koptekst bewerken 

17. Het is belangrijk om alle koppelingen uit te zetten dus klik op de knop Aan vorige koppelen 
om deze uit te zetten 

18.  
19. Klik op Volgende en zet alle koppelingen uit  

20. Klik op Vorige totdat je bij bladzijde 1 bent 

21. Zet het vinkje uit bij Eerste pagina afwijkend en aan bij Even en oneven pagina’s verschillend, 
je ziet nu Koptekst even pagina (Sectie1) 

22. Klik op de knop Volgende je komt nu in Kopttekst oneven pagina (Sectie2) 
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23. Druk 2x op de Tab-toets en typ aan de rechterkant bijvoorbeeld de TITEL van je document 

24. Klik op de knop Volgende, je komt nu bij Koptekst even pagina (Sectie2) 

25. Typ nu aan de linkerkant de TITEL van je document 

26. Bekijk het resultaat in het Afdrukvoorbeeld 

27. Klik nu op de knop Naar voettekst 

28. Zet steeds de knop Aan vorige koppelen uit en klik steeds op Vorige totdat alle koppelingen 
uit staan 

29. Zorg dat je in Sectie 2 op Voettekst oneven pagina (Sectie 2) staat  

30. Druk 2 maal op de Tab-toets, je staat nu rechts onder op de pagina 

31. Ga naar de knop Paginanummer en selecteer Huidige positie en kies de eerste optie Alleen 
nummer 

32. Om de pagina nummer te laten beginnen op een nummer naar keuze klik je op de knop Pagi-
nanummer en kies je voor Opmaak paginanummers en selecteer je Beginnen bij en typ het 
gewenste nummer in 

33. Klik op Volgende en voeg een paginanummer in bij de even pagina’s aan de linkerkant 

34. Ga naar pagina 3 en voeg daar de inhoudsopgave in 

1.4 STIJLEN 

Bij het maken van grote documenten maak je gebruik van Stijlen. De kopstijlen worden gebruikt 
om automatisch een inhoudsopgave te maken. Stijlen zijn ook belangrijk omdat documenten 
hiermee consistent opgemaakt kunnen worden. Bovendien kan de opmaak achteraf heel makke-
lijk worden aangepast. 
De stijlen die het meest gebruikt worden zijn de Koppen en Standaard. Voor een hoofdstuk titel 
gebruik je Kop1 en voor een paragraaftitel gebruik je Kop2 en als je de paragrafen weer onder 
verdeelt dan gebruik je Kop3. Na het geven van een Enter na koptekst verandert de stijl automa-
tisch weer in de stijl Standaard.  

 

WERKWIJZE 

1. Open het document KATTEN 

2. Ga naar het tabblad ONTWERPEN en kies het Thema dat je in paragraaf 1.1 hierboven hebt 
gemaakt 

3. Geef de titel “Het grote Kattenboek” de stijl Titel 

4. Ga naar het tabblad BEELD en druk op de knop Splitsen en sleep de Splitsing vlak boven de 
tekst “Levensduur”. Nu blijven de titel en het plaatje staan en kun je alle groene teksten een 
kop 1 geven en alle rode teksten een kop 2  

5. Voeg een Voorblad in 

1.4.1 Stijl aanpassen 

WERKWIJZE 

1. Klik met de rechtermuisknop op de Stijl Standaard en kies voor Wijzigen 

2. Klik linksonder op Opmaak en kies Alinea 

3. Geef een Afstand voor van 0 pt en een Afstand na van 6 pt en klik op OK 

4. Kies voor Nieuwe documenten op basis van deze sjabloon indien het voor alle nieuw docu-
menten moet gelden 

5. Om elke Kop1 automatisch op een nieuwe pagina te laten beginnen klik je met de rechter 
muisknop op de Stijl Kop1 en kies voor Wijzigen 

6. Klik linksonder op Opmaak en kies Alinea  
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7. Ga naar het tabblad Tekstdoorloop en zet een vinkje voor Pagina-einde ervoor en klik op OK 

8. Kies voor Nieuwe documenten op basis van deze sjabloon indien het voor alle nieuw docu-
menten moet gelden 

9. Klik nogmaals op OK 

1.4.2 Een eigen stijl maken 

Je kunt ook een eigen stijl maken, bijvoorbeeld teksten in een afwijkende kleur en cursief. 

WERKWIJZE 

Selecteer de tekst, bijvoorbeeld met de afwijkende kleur en die cursief is gemaakt  

1. Ga naar START en klik op het kleine pijltje in de groep Stijlen en kies voor Stijl maken 

2. Typ achter Naam: de naam van de stijl, bijvoorbeeld “Blauw_cursief” 

3.  
4. Klik op OK 

5. De Stijl vind je nu terug bij Stijlen 

6.  

1.5 INHOUDSOPGAVE MAKEN 

Voordat je een inhoudsopgave maakt moeten er stijlen in het document aanwezig te zijn. De in-
houdsopgave wordt gegenereerd op basis van de kopstijlen in het document. 

WERKWIJZE 

1. Ga naar het tabblad INVOEGEN, Koptekst en kies voor Koptekst bewerken 

2. Haal het vinkje weg bij Eerste pagina afwijkend en zet een vinkje bij  Even en oneven pagina’s 
verschillend 

3. Voeg na het voorblad een Sectie-einde volgende pagina in, zie 1.3 

4. Zorg dat alle stijlen Kop1 op een nieuwe pagina beginnen, zie 1.4.1 

5. Zorg dat je bovenaan bladzijde 3 staat en ga naar het tabblad VERWIJZINGEN, groep Inhouds-
opgave en klik op de knop Inhoudsopgave 

6. Kies Automatische inhoudsopgave 1 of Automatische inhoudsopgave 2 

Of 
1. Als je meer keuze wilt, kies dan na klikken op de knop Inhoudsopgave voor Inhoudsopgave 

invoegen  

2. Geef in het vak Aantal niveaus het aantal niveaus weer dat in de inhoudsopgave gebruikt mag 
worden. De niveaus zijn gebaseerd op de kopstijlen in het document. Niveau 1 is gebaseerd 
op de stijl Kop 1, Niveau 2 op de stijl Kop 2, enzovoort 

3. Kies bij Opvulteken een opvulteken indien gewenst 

4. Klik op OK 
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1.5.1 Inhoudsopgave bijwerken 

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

WERKWIJZE 

1. Ga in het veld staan van de inhoudsopgave en kies voor Bijwerken   

Of 

2. Klik met de rechtermuisknop op de inhoudsopgave en kies voor Veld bijwerken 

3. Kies voor Alleen paginanummers bijwerken, als er alleen tekst is toegevoegd of op In zijn 
geheel bijwerken, als er ook koppen zijn gewijzigd of aan het document zijn toegevoegd 

4. Klik op OK 

1.5.2 Nummering toevoegen aan de Koppen 

Als je een nummering wilt geven aan de koppen dan moet je de stijl wijzigen. Dit doe je door te 
klikken op de pijl naast de knop Lijst met meerdere niveau’s (in groep Alinea op het tabblad 
START). Kies een nummering die gekoppeld is aan de kopstijlen. 

WERKWIJZE 

1. Selecteer een Kop 1 tekst 

2. Klik op het tabblad START op de knop Lijst met meerdere niveau’s  

3. Kies een stijl gekoppeld aan kopstijlen 

4. Werk de inhoudsopgave bij 

5. Sluit het document 

1.6 INDEX MAKEN 

In de index staan woorden met een paginaverwijzing. Een index staat meestal achter in een boek. 

Eerst markeer je de woorden die je in de index wilt opnemen en vervolgens voeg je een index in. 

1.6.1 Woorden markeren 

WERKWIJZE 

1. Open het document VISSEN 

2. Maak eerst een voorblad en een inhoudsopgave 

3. Selecteer het woord OVERBEVISSING (zoek het woord op met Ctrl+f) 

4. Ga naar het tabblad VERWIJZINGEN, groep Index en kies voor Item markeren of druk op de 
toets combinatie ALT+SHIFT+X 

5. Kies voor Alles Markeren 

6. Doe dit ook voor de woorden: VISSOORTEN, ZUURSTOF en ECOSYSTEEM 

7. Laat het document op het scherm staan 

1.6.2 Index invoegen 

WERKWIJZE 

1. Ga naar het einde van het document 

2. Ga naar het tabblad VERWIJZINGEN, groep Index 

3. Kies voor Index invoegen 

4. Klik op OK 
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1.6.3 Index bijwerken 

Als je, nadat je een index hebt ingevoegd, nog woorden markeert dan zal je de index moeten bij-
werken om die nieuw toegevoegde woorden ook in de index te krijgen. 

WERKWIJZE 

1. Selecteer het woord KABELJAUW en markeer het woord met de toets combinatie ALT+SHIFT+X 

2. Klik met de rechtermuisknop in de index 

3. Kies voor Veld Bijwerken 

1.7 VOET- EN EINDNOTEN 

Voet- en eindnoten geven extra uitleg of informatie over een stuk tekst of een woord. De voet- 
en eindnoten bestaan uit de markering in de tekst en tekst onder aan de pagina. 

WERKWIJZE 

1. Zet de cursor achter het woord BRAKWATERVISSEN (regel 4)  

2. Ga naar het tabblad VERWIJZINGEN  

3. Kies voor Voetnoot invoegen (of Eindnoot invoegen) 

4. Je komt nu meteen onderaan de bladzijde terecht (of einde van de tekst) en typ daar KOMT 
VOOR BIJ DE OVERGANG VAN ZOETWATER NAAR ZEEWATER 

5. Met de knop Volgende voetnoot kun je naar de volgende voetnoot en met Tekst weergeven 
kom je bij de tekst die op de voetnoot of eindnoot slaat 

6. Met het pijltje rechtsonder in de groep Voetnoten kun je nog allerlei instellingen veranderen 
zoals de nummering e.d. 

7. Ga achter het woordje GEVANGEN staan (onder Hoofdstuk Commerciële visserij) en voeg een 
voetnoot in met de tekst WERELDWIJD 

8. Voeg nog twee voetnoten in 

9. Voeg een eindnoot in achter de alinea van Commerciële visserij met als tekst: BRON: MINIS-
TERIE VAN VISSERIJ  

10. Voeg nog een eindnoot achter ecotoerisme (zie sportvisserij) met de tekst: 

11. ECOTOERISME IS TOERISME WAARBIJ BEHOUD VAN NATUUR, CULTUUR EN MENSENRECHTEN 
CENTRAAL STAAT 

1.7.1 Voettekststijl aanpassen 

Om de voetteksten aan te passen aan een eigen gekozen stijl moet je de Stijl Voetnoottekst toe-
voegen aan de galerie Snelle stijlen 

WERKWIJZE 

1. Ga naar het tabblad START en klik op het kleine pijltje in de groep Stijlen 

2. Zoek de stijl Voettekst op en klik op het pijltje ernaast 

3. Kies voor Toevoegen aan galerie Snelle stijlen 

4. Klik nu met de rechter muisknop bij Stijlen op Voettekst en kies voor Wijzigen 

5. Breng de gewenste wijzigingen aan zoals bijvoorbeeld een kleinere lettertype 
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1.8 KRUISVERWIJZINGEN  

Met een kruisverwijzing kun je naar een andere paragraaf of hoofdstuk verwijzen. 

 

WERKWIJZE 

1. Zet de cursor achter ZIE OOK bij COMMERCIELE VISSERIJ  

2. Ga naar het tabblad VERWIJZINGEN 

3. Kies in de groep Bijschriften voor de knop Kruisverwijzing 

4. Kies bij Verwijzingstype, Kop 

5. Kies bij Verwijzing naar, voor Koptekst 

6. Kies bij Voor welke kop, voor FISH AND CHIPS 

7. Maak ook een kruisverwijzing naar de paragraaf over ZALMKWEKERIJ in paragraaf VISTEELT 
achter de tekst TEELT VAN ZALM 

1.9 CITATEN EN BRONNEN 

Door bronvermeldingen toe te voegen kun je naderhand makkelijk een bibliografie aanmaken.  

 

WERKWIJZE 

1. Zet de cursor achter DE VISCONSUMPTIE BLIJFT GROEIEN bij VISCONSUMPTIE BLIJFT STIJGEN 

2. Ga naar het tabblad VERWIJZINGEN 

3. Kies in de groep Citaten en bibliografie voor Citaat invoegen en kies voor Nieuwe bron toe-
voegen 

4. Vul de velden alsof de informatie van de website van het EVMI komt (zie hierboven) 

5. Vul de relevante velden in en klik op OK 

6. Zet je cursor achter (BIJ SALMONIDEN) de FISH AND CHIPS en geef aan dat deze informatie 
van Wikipedia komt uit 2009 

7. Ga naar het einde van het document 

8. Klik op de knop Bibliografie en kies voor de eerste variant 
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1.10 BIJSCHRIFT INVOEGEN 

Je kunt ook bijschriften invoegen bij figuren en tabellen. 

WERKWIJZE 

1. Selecteer het plaatje in de paragraaf over FISH AND CHIPS 

2. Ga naar het tabblad VERWIJZINGEN 

3. Kies voor Bijschrift invoegen 

4. Voeg een Bijschrift toe met tekst FISH AND CHIPS 

5. Selecteer het plaatje in het hoofdstuk over AQUARIUM 

6. Voeg een Bijschrift toe met de tekst SKELET 

7. Maak de tabel zoals hiernaast staat in de paragraaf van DE VISCONSUMPTIE BLIJFT STIJGEN 

8. Voeg een Bijschrift toe 

9. Selecteer achter Naam: Tabel 

10. Typ achter Tabel 1: VISCONSUMPTIE 

11. Klik op OK 

12. Ga naar het einde van het document 

13. Kies bij het tabblad VERWIJZINGEN voor Lijst met afbeelding invoegen 

14. Selecteer linksonder achter Bijschrift Tabel en klik op OK 

15. Kies weer opnieuw voor Lijst met bijschriften invoegen 

16. Selecteer linksonder achter Bijschrift Figuur  

17. Ga naar de paragraaf over de KIEUWEN 

18. Voeg een Bijschrift bij de figuur en type de tekst OCTUPUS 

19. Ga naar het einde van het document en werk het veld bij door met de rechtermuisknop in de 
Lijst met bijschriften te klikken 

20. Kies vervolgens voor Veld bijwerken, In zijn geheel 

21. Sla de wijzigingen op en laat het document op het scherm staan 
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2 SNELONDERDELEN, BOUWSTENEN 

Snelonderdelen gebruik je voor het invoegen van teksten die je vaak nodig hebt, standaardtek-
sten, tabellen en afbeeldingen enz. Deze Snelonderdelen komen we op meerdere locaties tegen 
in WORD.  

Natuurlijk is het mogelijk om naast deze reeds aanwezige bouwstenen, zelf bouwstenen bij te 
maken.  

2.1 BOUWSTEEN MAKEN 

WERKWIJZE 

1. Open een NIEUW document 

2. Typ de bedrijfsnaam en je eigen gegevens in 

3. Selecteer de regels 

4. Ga naar het tabblad INVOEGEN, Snelonderdelen, Selectie opslaan in galerie Snelonderdelen 

5. Of gebruik hiervoor de sneltoets Alt+F3 

6. Bij Naam geef je de bouwsteen de naam BEDRIJFSADRES 

7. Vervolgens kies je een Galerie om de bouwstenen later makkelijker terug te vinden.  

8. Gebruikers van oudere versies WORD noemden deze bouwstenen Autoteksten. Deze bestaan 
nog steeds, maar zijn nu een van de galeries geworden. Standaard kun je het op Snelonder-
delen laten staan 

9. Dan kan je de galerie nog onderverdelen in Categorieën, die mag je zelf bijmaken 

10. Indien nodig een Beschrijving opgeven 

11. Standaard locatie waar deze bouwstenen worden opgeslagen is in Buildingblocks.dotx. Alle 
bouwstenen die daar worden opgeslagen zijn bruikbaar in alle documenten. Maar collega’s 
kunnen geen gebruik maken van je bouwstenen 

12. Bij Opties zal je meestal kiezen voor alleen inhoud 

13. Klik op OK 

2.2 BOUWSTEEN INVOEGEN 

WERKWIJZE 

1. Klik op de plek waar je de bouwsteen wilt invoegen 

2. Kies voor het tabblad INVOEGEN, Snelonderdelen en daar zie je hem bij staan 

3. Klik erop 

2.3 NAAM BOUWSTEEN VERANDEREN 

WERKWIJZE 

1. Ga naar het tabblad INVOEGEN, Snelonderdelen, Bouwstenenbeheer 

2. Selecteer de bouwsteen 

3. Klik op de knop Eigenschappen bewerken 

4. Verander de naam van de bouwsteen BEDRIJFSADRES in AFZENDERGEGEVENS 

2.4 BOUWSTEEN VERWIJDEREN 

WERKWIJZE 

1. Ga naar het tabblad INVOEGEN, Snelonderdelen, Bouwstenenbeheer 

2. Selecteer de Bouwsteen AFZENDERGEGEVENS 

3. Kies Verwijderen 
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3 SJABLONEN EN FORMULIEREN 

Een invulformulier is handig als de meeste tekst hetzelfde moet blijven, maar waar je bepaalde 
gegevens wilt variëren. 

Je kunt gebruik maken van verschillende soorten velden: een tekstvak waarin je net zoveel kunt 
typen als je zelf wilt, een selectievakje die je aan kunt vinken, een keuzelijst, een datumveld enz. 

Overigens werkt een invulformulier pas als er een beveiliging op gezet is. 

Allereerst moet je het tabblad voor ONTWIKKELAARS weergeven, deze staat standaard op on-
zichtbaar. 

3.1 HET TABBLAD VOOR ONTWIKKELAARS WEERGEVEN 

Om een Macro te kunnen maken moet er eerst een extra tabblad voor ONTWIKKELAARS worden 
toegevoegd. 

WERKWIJZE 

1. Klik op het tabblad BESTAND, en klik op Opties 

2. Ga naar Lint aanpassen 

3. Zet rechts bij Het lint aanpassen: Hoofdtabbladen een vinkje bij Ontwikkelaars  

3.2 INVULVELDEN 

Met invulvelden wordt iemand gevraagd om bepaalde gegevens in te vullen. De invulschermen 
komen alleen te voorschijn als het document wordt opgeslagen als een sjabloon. 
We gaan een brief maken met invulvelden voor de adresgegevens. 

WERKWIJZE 

1. Open het document BEVESTIGING INSCHRIJVING 

2. Selecteer het woord CONTACTPERSOON 

3. Ga naar het tabblad INVOEGEN, Snelonderdelen, Veld (voeg hem eventueel toe aan de Werk-
balk Snelle toegang 

4. Kies bij Veldnamen, Fill-in 

5. Typ bij Aanwijzing, de vraag of aanwijzing, bijvoorbeeld CONTACTPERSOON 

6. Zet alleen een vinkje bij Standaardantwoord op vragen als altijd hetzelfde antwoord gegeven 
moet worden  

7. Als hetzelfde antwoord op alle records in een samenvoegbewerking moet worden toegepast, 
schakel je het selectievakje Vragen voor het samenvoegen van bladwijzertekst in. Anders 
word je bij elke record om een reactie gevraagd 

8. Zet een vinkje bij Opmaak tijdens bijwerken handhaven als de oorspronkelijke opmaak be-
houden moet blijven 

9. Klik op OK, 2x 

10. Maak nog 4 Fill-in velden, met CONTACTPERSOON, ADRES, WOONPLAATS, TRAINING en 
NAAM 

11. Sla het document op als een Sjabloon onder de naam BEVESTIGING INSCHRIJVING en sluit het 

12.  
13. Sjablonen worden opgeslagen in de map:  

14. C/gebruikers/eigennaam/AppData/Roaming/Microsoft/Sjablonen 

15. Open een NIEUW document op basis van dit sjabloon, zie 3.3 en test de Invulvelden 
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3.3 GEBRUIK VAN HET SJABLOON 

Om een nieuwe brief of formulier te maken op basis van het sjabloon moet je kiezen voor een 
nieuw bestand en vervolgens selecteer je het juiste sjabloon. Of je dubbelklik op het sjabloon in 
de Verkenner. 

WERKWIJZE 

1. Ga naar het tabblad BESTAND en kies voor Nieuw 

2. Klik op PERSOONLIJK (soms staat er AANGEPAST) 

3. Selecteer het sjabloon BEVESTIGING INSCHRIJVING 

4. De dialoogvensters verschijnen nu. Typ de antwoorden in en klik op OK 

5. Vul het in 

3.4 WIJZIGEN VAN EEN SJABLOON 

Sjablonen worden standaard bewaard in de map: 
C:\gebruikers\eigennaam\AppData\Roaming\Microsoft\Sjablonen 
Binnen een bedrijf wordt de locatie bepaald bij installatie en kan dus verschillen van deze locatie. 

WERKWIJZE 

1. Open de map Sjablonen 

2. Open het sjabloon dat je wilt wijzigen  

3. Breng de veranderingen aan en sla het opnieuw op als een sjabloon 

3.5 REFERENTIE VELD 

Als je in meerdere velden een antwoord wil dat je al eerder ingetypt hebt gebruik je het referen-
tie veld. 
Dit doet Word op basis van Bladwijzers. 

WERKWIJZE 

1. Open het sjabloon BEVESTIGING INSCHRIJVING  

2. In de vorige opdracht heb je daar 5 Fill-in velden gemaakt 

3. Druk op toets combinatie Alt+F9 om de velden zichtbaar te maken 

4. Selecteer het Fill In veld TRAINING en ga naar het tabblad INVOEGEN en selecteer de knop 
Bladwijzer 

5. Typ een naam in voor de Bladwijzer, bv “Training” en klik op Toevoegen 

6.  
7. Ga naar de zin onder “Hartelijk dank…” en selecteer de tekst <Ref veld naar training>    

8. Ga naar het tabblad INVOEGEN, Snelonderdelen, Veld 

9. Kies bij Veldnamen, Ref 

10.  
11. Selecteer de Bladwijzer die je net gemaakt hebt; “training” en klik op OK 

12. Druk weer op Alt+F9 om de veldcodes weer te verbergen 

13. Sla de wijzigingen in je sjabloon op en sluit het 

14. Open een nieuw document op basis van je sjabloon 
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3.6 BESTURINGSELEMENTEN 

Op het lint staat nu bij het tabblad ONTWIKKELAARS de groep Besturingselementen die alle ge-
reedschappen voor formulieren bevat. We zullen ook de groep Beveiliging nodig hebben die ook 
op dit tabblad staat. 

Als je een formulier gaat ontwerpen sla het dan meteen op als een sjabloon. Het tabblad BE-
STAND, Opslaan als, Word sjabloon. De extensie van het bestand wordt .dotx. Als er ook Macro’s 
in het document zitten dan kies je voor .dotm. 

WERKWIJZE 

1. Open een LEEG document en sla het op als een sjabloon onder de naam ZONDER BEGELEI-
DEND SCHRIJVEN (ZBS) 

2. Ga naar het tabblad ONTWIKKELAARS en kies in de groep Besturingselementen de knop In-
houdsbesturingselement voor tekst zonder opmaak (als je de knop tekstvak met opmaak 
kiest dan werkt de Tab-toets in een beveiligd formulier niet, de pijltjes toets naar beneden 
weer wel) 

3.  
4. Je ziet nu het tekstvak staan, klik op de knop Eigenschappen op het lint Klik hier als u tekst wilt 

invoeren. 

5.  
6. Het Label worden de tags voor XML programma’s (niet verplicht, vaak hetzelfde als de titel) 

7. Inhoudsbesturingselement kan niet worden verwijderd, deze is handig als je wil dat een ge-
bruiker het veld verplicht invult. Het kan dus later niet verwijderd worden, tenzij je in de ont-
werpmodus zit. 

8. Schakel het selectievakje Inhoud kan niet worden bewerkt niet in als je wil dat de gebruikers 
van het formulier de tekst van de instructies door hun eigen tekst mogen vervangen. 

9. Regelterugloop toestaan (meerdere alinea’s) als je meer dan één regel wilt kunnen typen in 
een tekstvak 

10. Als je wil dat het inhoudsbesturingselement verdwijnt en de instructies in een besturingsele-
ment voor tekst (met of zonder opmaak) worden overschreven wanneer iemand eigen inhoud 
typt, schakel je het selectievakje Inhoudsbesturingselement verwijderen wanneer inhoud 
wordt bewerkt in. 

11. Typ bij de Titel “Bedrijf”, dit wordt de naam van het besturingselement (niet verplicht) 

12. Voeg ook de Tekstvelden “Contactpersoon”, “Adres” en “Postcode en Plaats” in 

13. Druk twee paar maal op de Enter-toets 

14. Typ in “Datum:" 

15. Klik op de knop Inhoudsbesturingselement voor datums, klik vervolgens op de knop Eigen- 
schappen en kies een datum voluit 

16. Typ daaronder “Hierbij zenden wij u zonder verder begeleidend schrijven”, zie voorbeeld hier-
onder  

17. Voeg Selectievakjes in  

18. Voeg onder MET VRIENDELIJKE GROET een Inhoudsbesturingselement voor keuzelijst met 
invoervak of een Inhoudsbesturingselement voor vervolgkeuzelijst het verschil is dat in de 
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eerste optie je ook een eigen keuze kunt intypen en bij de tweede optie kan je alleen kiezen 
uit de namen die toegevoegd zijn bij de eigenschappen)  

19. Klik op de knop Eigenschappen om namen toe te voegen 

20. Klik op de knop Toevoegen en typ een naam en klik op OK  

21. Klik vervolgens weer op Toevoegen en typ de volgende naam in en klik weer op toevoegen en 
op OK 

22.  

23.   
24. Sla het op als een sjabloon onder de naam ZBS 

25. Test het sjabloon 
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3.7 BEVEILIGING 

Om een formulier te laten werken moet je er een beveiliging opzetten. 

WERKWIJZE 

1. Open het sjabloon ZBS  

2. Klik op de knop Bewerking beperken 

3. Zet een vinkje bij Alleen bewerkingen van dit type toestaan in het document 

4. Klik op het pijltje ernaast en kies de optie Formulieren invullen en druk op de knop 

5.  
6. Nu kun je het formulier invullen door met de Tab-toets van veld naar veld te springen en de 

juiste keuzes te maken of de gewenste vakjes aan te klikken 

3.8 DE OUDE BESTURINGSELEMENTEN VOOR BEREKENINGEN 

 
De oude elementen uit de vorige versies van WORD zijn ook nog steeds beschikbaar. Het is dus 
nog mogelijk om formulieren te ontwerpen voor gebruikers met oudere versies. De werkwijze is 
grotendeels gelijk. Behalve dat bij de Tekstvelden je de mogelijkheid hebt om de tekstvakken te 
specificeren, bijvoorbeeld om er berekeningen mee uit te kunnen voeren. 

Let er op dat je in tekstvelden altijd op een Enter  kunt drukken waardoor het formulier niet 
meer klopt met de voorgedefinieerde posities. Je kunt dit voorkomen door de tekstvak een vaste 
hoogte te geven. 

Om berekeningen te kunnen maken kun je het beste met tabellen werken.  
Voorbeelden van mogelijke formules: 
=AVERAGE(A1:A4), gemiddelde van cel A1 tot en met A4 
=SUM(A1:A4) som van cel A1 tot en met A4 
=COUNT(A1:A) telt het aantal getallen in de cellen A1 tot en met A4 

WERKWIJZE 

1. Open het document OFFERTE  

2. Ga onder het vakje staan van Aantal 

3. Ga naar het tabblad ONTWIKKELAARS, selecteer in de groep Besturingselementen de knop 
Oudere hulpprogramma’s 

4.   
5. Klik op de knop ab (Tekstveld), je krijgt nu een grijs vlakje  

6. Klik nu meteen op de knop Eigenschappen 

7. Het onderstaande scherm Opties voor tekstvak verschijnt nu 
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8.   
9. Selecteer bij Type, Getal en zet een vinkje bij Invullen toestaan en bij Berekenen bij afsluiten 

10. Geef als Standaardnummer 0 

11. Herhaal dit bij alle cellen onder Aantal (denk aan kopiëren en plakken) 

12. Ga naar de cel onder Aantal en voeg daar ook een tekstvak in en geef de volgende eigenschap-
pen: 

13.  
14. Ga naar de cel waar de berekening moet komen, cel onder Totaal 

15. Vul in zoals hier staat:  

16. Kopieer en plak dit veld voor de overige cellen eronder, pas wel voor elk veld de berekening 
aan!, dus bij het volgende veld wordt het =a3*d3 etc. 

17. Maak ook de overige formules 

18. Om de formules zichtbaar te maken klik je op Alt+F9. Om ze weer te verbergen klik je weer op 
Alt+F9 

19.   

20. Beveilig het formulier, zie 0 

21. Sla het op als een sjabloon 

22. Test het formulier 
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3.9 FORMULIER SAMENVOEGEN 

Als je een formulier wilt maken met samenvoegvelden dan kan je dat formulier niet beveiligen en 
dus niet de Tab-toets gebruiken om van het ene veld naar het andere te gaan. Je kunt wel invul-
velden maken maar dat doe je via het tabblad INVOEGEN. 
Je kunt ook selectievakjes gebruiken maar dan gebruik je de Pijltjes-toetsen om van het ene veld 
naar het andere te gaan en kies je voor de nieuwe selectievakjes. 

WERKWIJZE 

1. Open een NIEUW document en maak hem zoals hieronder staat en sla hem op als Sjabloon IN-
COMPANY BEVESTIGING 

2.  

 

Tabblad In-
voegen 
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4 DOCUMENTEN BEVEILIGEN 

Je kunt documenten op verschillende wijze beveiligen. Je kunt een document beveiligen zodat hij 
niet geopend kan worden en je kunt hem opslaan zodat je het wel kunt lezen maar niet wijzigen. 

Denk er wel aan dat het tegenwoordig vrij makkelijk is om wachtwoorden uit documenten te ha-
len. 

4.1 BEVEILIGING VOOR OPENEN 

WERKWIJZE 

1. Maak een nieuw document 

2. Typ de tekst ZEER GEHEIM 

3. Klik op het tabblad BESTAND, Opslaan als 

4. Klik op het pijltje naast Extra en kies voor Algemene opties 

5. Typ achter Wachtwoord voor openen je wachtwoord en klik op OK 

6.  
7. Typ vervolgens, ter bevestiging, nogmaals het wachtwoord in en klik op OK 

8.  
9. Klik op OK en klik op Opslaan 

10. Open het bestand en voer het wachtwoord in om het te openen 

11.  
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4.2 BEVEILIGING VOOR WIJZIGINGEN 

Dit is een manier om je originele document ook origineel te houden. Je moet dan de wijzigingen 
opslaan onder een andere naam. 

WERKWIJZE 

1. Maak een nieuw document 

2. Typ de tekst MODEL BRIEF 

3. Ga naar het tabblad BESTAND en kies voor Opslaan als 

4. Klik op het pijltje naast Extra en kies voor Algemene opties 

5. Zet een vinkje bij Alleen lezen  

6. Klik op OK 

7. Open de MODEL BRIEF en kies voor Ja bij de vraag voor openen als Alleen-lezen 

8. Breng een wijziging aan en sla het document op onder de naam BRIEF PIETERSEN 

4.3 DELEN VAN DOCUMENT BEVEILIGEN 

Soms kan het nodig zijn om alleen bepaalde delen van een document te beveiligen. 

WERKWIJZE 

1. Open het document SECTIES BEVEILIGEN 

2. Voeg een doorlopende sectie in boven de schrijflijntjes 

3. Ga naar het tabblad ONTWIKKELAARS, Bewerking beperken 

4. Zet een vinkje bij 2. Bewerkingsbeperkingen 

5. Selecteer Formulieren invullen 

6.  
7. Klik op de knop Secties selecteren 

8. De-selecteer de 2e sectie zodat daar vrij in gewerkt kan worden en 1e sectie niet veranderd 
kan worden  
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5 MACRO’S 

Een macro is een serie opeenvolgende handelingen die automatisch worden afgespeeld. Een ma-
cro kan worden toegewezen aan het toetsenbord of je kunt een knop op de Werkbalk snelle toe-
gang plaatsen waar een macro achter zit. 

Let wel op waar de macro wordt opgeslagen. Je kunt kiezen voor huidige document of om het op 
te slaan in het Normal.dot zodat het in alle documenten te gebruiken is. 

5.1 MACRO MAKEN OM EEN BEPAALD DOCUMENT TE OPENEN 

 

WERKWIJZE 

1. Ga maar het tabblad ONTWIKKELAARS  

2. Klik op de knop Macro opnemen 

3. Geef een Macronaam bijvoorbeeld “doc_openen” 

4. Kies bij Macro opslaan in voor Alle documenten (Normal.dot), in dat geval is de macro altijd 
beschikbaar, ook in andere documenten 

5. Kies bij Macro toewijzen aan op Knop en onderstaand scherm verschijnt: 

6.  

7. Selecteer de knop  

8. Klik op Toevoegen, de knop staat nu aan de rechterkant en klik op OK 

9. Je komt terug in je document en de opname is gestart  

10. Ga naar BESTAND, Openen 

11. Selecteer het desbetreffende document 

12. Klik op OK en klik vervolgens weer op OK 

13. Klik vervolgens op Opname stoppen 

14. In de Werkbalk Snelle toegang staat nu de knop met de tekst  
Normal.NewMacros.doc_openen. 

15. We gaan nu de knop aanpassen: 

16. Klik op het pijltje van de Werkbalk Snelle toegang en kies Meer opdrachten 

17. Selecteer rechts de macro knop en kies voor Wijzigen 

18. Kies een knop en klik op OK 

19. Test de Macro 
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5.2 MACRO VERWIJDEREN 

Soms gebeurt het dat de macro niet goed werkt. In dat geval is het verstandig om de macro te 
verwijderen en opnieuw de macro te maken. 

WERKWIJZE 

1. Maak een macro om het document ZBS te openen 

2. Kies er ook een knop bij en test de macro 

3. Om de macro te verwijderen: 

4. Klik op het tabblad ONTWIKKELAARS 

5. Klik op de knop Macro’s 

6. Selecteer de macro en kies voor Verwijderen 

7.  
8. Klik op Ja 

9. Verwijder de macro weer 
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6 CONTROLEREN 

Om wijzigingen in een document bij te houden kun je gebruik maken van Redigeren. 

 

WERKWIJZE 

1. Open het document REDIGEREN 

2. Ga naar het tabblad CONTROLEREN 

3. Klik op de knop Wijzigingen bijhouden 

4. Bij Markeringen weergeven bij Ballonen kun je aangeven hoe je het weergegeven wilt hebben 

5. Bij Accepteren of Negeren kun je aangeven of je de wijziging accepteert of negeert 

6. Bij Vergelijken kun je twee documenten laten vergelijken op verschillen 

7. Bij Combineren kun je de verschillen tussen twee documenten laten combineren in één docu-
ment, geef in dat geval onderin het scherm aan Nieuw document 

8. Breng onderstaande wijzigingen aan: 

9.  
10. Accepteer vervolgens alle wijzigingen behalve de drie kies daar Negeren 

11. Open de documenten DROOGTE en DROOGTE VERGELIJKEN 

12. Vergelijk deze documenten met elkaar in een nieuw document 
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7 HYPERLINKS 

Hyperlinks zorgen ervoor dat je direct door kan linken naar een andere plaats in het document, of 
naar een ander document. 

Je kunt hyperlinks maken van plaatjes, woorden etc. maar je kunt ook actieknoppen invoegen. 

WERKWIJZE 

1. Open het document VISSEN 

2. Selecteer de tekst FISH AND CHIPS  

3. Klik op het tabblad INVOEGEN, in de groep Koppelingen, op de knop Hyperlink en selecteer 
het document waarnaar je wilt verwijzen 

4.  
5. Selecteer het plaatje dat eronder staat en maak een hyperlink naar www.wikipedia.nl 

6. Test de hyperlink 

http://www.wikipedia.nl/

