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1 TIPS & TRICKS 

 VERPLAATSEN VAN HET INVOEGPUNT MET HET TOETSENBORD  

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

•  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 

• Open het document TSUNAMI 

• Verplaats het invoegpunt met bovenstaande toets combinaties 

• Sluit het document 

 SELECTEREN EN VERWIJDEREN VAN TEKST 

Het selecteren van teksten kan op allerlei verschillende manieren. Een veel gebruikte me-
thode is het slepen van de cursor over een tekst met de linkermuisknop ingedrukt. Selecte-
ren 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 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 

WERKWIJZE 

• Open het Bestand VLINDERS 

• Verwijder de rood doorgestreepte tekst 

• Sluit het bestand 
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 TIPS EN TRUCS 

• Codes weergeven/verbergen  (tab start, groep alinea) 

• Enterteken , spatie , Tab , Pagina-einde, zachte return  

• Tekst invoeren op willekeurige lege plek; dubbelklik op desbetreffende plek 

• F4 herhaalt de laatste handeling 

• Om te zorgen dat bijvoorbeeld bij € 12,50 de euro en het getal bij elkaar blijven moet je een vaste spatie 
geven en dat doe je door de toetscombinatie Ctrl+Shift+spatiebalk 

 DE WERKBALK SNELLE TOEGANG 

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

 

WERKWIJZE 

• Klik op het pijltje helemaal rechts in de Werkbalk Snelle toegang 

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

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

•   
• Kies bij Kies opdrachten uit: voor Alle opdrachten 

• Selecteer de knop Bestand sluiten en kies voor Toevoegen en klik op OK  
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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 

• Open het document TSUNAMI 

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

• Kies voor 4 pagina’s per vel 

• Sluit het Afdrukvoorbeeld door op het pijltje terug te klikken links bovenin 

• 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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 STANDAARD LETTERTYPE INSTELLEN 

Standaard is het lettertype Calibri Dit kun je veranderen zodat alle nieuwe documenten met het eigen lettertype. 

WERKWIJZE 

• Ga naar het tabblad Start  

• Klik op het pijltje rechtsonder in de groep Lettertype 

•  
• Selecteer het gewenste lettertype  

• Klik linksonder op de knop Als Standaard instellen 

• Selecteer Alle documenten gebaseerd op de sjabloon Normal.dotm en klik op OK 
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2 ALINEA OPMAAK - TAB INSTELLINGEN 

 TAB INSTELLINGEN 

Met de TAB-toets kun je het invoegpunt laten verspringen naar de eerstvolgende tab stop, 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 eerstvolgende stan-
daard tabstop (1,25 cm). 

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

Tab instellen 

• Open een NIEUW document 

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

• Kies uiteindelijk weer voor de linksuitlijnende  

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

• 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 wor-

den. 

• Maak het volgende overzicht 

•  
 

Tab verwijderen 

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

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

• Maak daaronder het volgende overzicht: 

• Stel een lijn tab in op 1 cm 

• Stel een links uitlijnende tab in op 2 cm 

• Stel een centreer tab in op 5 cm 

• Stel een rechts uitlijnende tab in op 8 cm 

• Stel een links uitlijnende tab in op 11 cm 

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

• Plaats een nieuwe links uitlijnende tab op 5 cm 

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

Tab verplaatsen 

• 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. 

• 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 

• Het document OMZETCIJFERS staat nog op het scherm 

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

• 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. 

• Kies voor Alles wissen om de huidige tab instellingen te verwijderen 

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

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

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

• Klik op OK 

• Maak nu onderstaande voorbeelden na 

 
• Sla de wijzigingen op en sluit het document 
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3 ALINEA OPMAAK - OPSOMMINGSTEKENS EN NUMMERING 

De opmaak voor opsommingstekens of nummering kan geactiveerd worden voordat er getypt wordt, maar kan 
ook achteraf aangegeven worden. In dat geval moet je de alinea’s selecteren en vervolgens kiezen voor opsom-
mingstekens of nummering. Opsommingstekens of nummering worden net als de tabs ingesteld per alinea. 

 OPSOMMINGSTEKENS AANPASSEN 

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

WERKWIJZE 

• Open een NIEUW document  

• Klik op de knop Opsommingstekens in het tabblad Start, groep Alinea 

• Typ de namen van de volgende landen onder elkaar: NEDERLAND, FRANKRIJK, ENGELAND en DUITSLAND  

• Klik op het pijltje naast de knop Opsommingstekens 

• Kies voor Nieuw opsommingsteken definiëren 

•  
• Klik op de knop Symbool 

• Kies bij Lettertype voor Wingdings en selecteer de Smiley ☺. Klik twee maal OK 

• Selecteer de tekst nogmaals en ga naar het scherm Nieuw opsommingsteken definiëren en klik op Afbeelding 

• Kies dit keer als opsommingsteken het logo van het bedrijf, importeer eventueel het logo indien nodig met 

 
• Sla het op onder de naam NEDERLAND 
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 NUMMERING 

WERKWIJZE 

• Het document van de vorige opdracht staat nog op het scherm 

• Selecteer de tekst 

• Klik op de knop Nummering 

• Klik op het pijltje naast deze knop en klik op Nieuwe nummeropmaak definiëren 

•  
• Pas de nummering aan naar 1e 

• Kies bij nummering voor 5 om de nummering bij 5 te laten beginnen 

• Kies bij Uitlijnen voor Rechts en klik op OK 

• De afstand tussen nummer en tekst verander je op de liniaal. Stel het in op 1 cm 

• Sluit het document  

 

Om in een opsommingslijst een regel geen nummer te laten krijgen moet gekozen worden 
voor een SHIFT+Enter.  

 

Om in een opsommingslijst een nieuw nummer tussen te voegen, bv tussen FRANK-
RIJK en SPANJE ga je achter FRANKRIJK staan en geef je een Enter. Er verschijnt een 
nieuw nummer en de rest van de nummers wordt aangepast.  

Je kunt in het hele document door nummeren door iedere keer op het bliksem-
schichtje te klikken en te kiezen voor Doorgaan met nummeren. Je kunt ook kiezen 
voor Opnieuw nummeren als je een nieuwe nummering wilt beginnen.  

Achteraf kan je de nummering wijzigen door met de rechter muisknop op de nummer 
te klikken en te kiezen voor Opnieuw beginnen bij 1 of voor Doorgaan met nummeren 

WERKWIJZE 

• Open een NIEUW document  

• Klik op de knop Nummering 

• Typ in NEDERLAND en geef een SHIFT+Enter 

• Typ in AMSTERDAM en geef een Enter 

• Typ in FRANKRIJK en geef een Enter 

• Typ in SPANJE en geef een Enter 

• Ga achter FRANKRIJK staan en geef een Enter 

• Typ in DUITSLAND en zie dat de nummering zich aanpast 

• Geef een paar Enters 
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• Klik weer op de knop van de nummering 

• Kies bij het bliksemschichtje voor Doorgaan met nummeren 

• Sluit het document 

 OPSOMMINGSTEKENS EN NUMMERING OP MEERDERE NIVEAUS 

Bij een opsomming op meerdere niveaus heb je de mogelijkheid om een onderverdeling te maken in de numme-
ring. Voor elk niveau kun je een ander nummer of teken aangeven. 

WERKWIJZE 

Vooraf instellen 

• Open een NIEUW document  

• Klik op het pijltje naast de knop lijst met meerdere niveaus  

• Neem de keuze zoals in het plaatje hiernaast 

• Typ in NEDERLAND en geef een Enter 

• Druk op de Tab-toets of klik op de knop Inspringen vergroten, de nummering zal nu ver-

der gaan op dit niveau 

• Typ in AMSTERDAM en geef een Enter 

• Druk op de Tab-toets en typ CENTRUM 

• Druk op de Tab-toets en typ JORDAAN 

• Druk op de Tab-toets en typ DE PIJP 

• Geef een Enter 

• Druk op SHIFT+Tab en typ  ROTTERDAM of klik op de knop Inspringen verkleinen   

• Typ in en geef een Enter 

• Typ in FRANKRIJK en geef een Enter 

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

• Maak het lijstje af zodat het er als hiernaast uitziet: 

• Laat het document op het scherm staan 

Achteraf instellen 

• Selecteer het hele stuk tekst 

• Ga naar het tabblad Start en kies voor de knop Opmaak wissen in de groep Lettertype  

• De tekst is nog geselecteerd. Klik op lijst met meerdere niveaus  

• Geef nu met de knoppen Inspringen vergroten en Inspringen verkleinen het gewenste niveau aan per regel 

(of natuurlijk weer met Tab en SHIFT+Tab) en maak het plaatje hiernaast weer na 

• Laat het document op het scherm staan 
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 LIJST MET MEERDERE NIVEAUS WIJZIGEN 

Om de instellingen te veranderen zoals de afstand tussen de nummers en de tekst kies je voor Nieuwe lijst met 
meerdere niveaus wijzigen 

WERKWIJZE 

• Klik op het pijltje naast de knop Lijst met meerdere niveaus  

• Kies voor Nieuwe lijst met meerdere niveaus definiëren 

•  
• Links kies je het niveau dat je wilt wijzigen en daarna kun je het volgende wijzigen: 

• Lettertype opmaak voor het nummer, in dit vak mag je ook extra teksten en punten 

typen 

• Stijl voor dit niveau 

• Positie van de nummers 

• Inspringen van de tekst 

• Maak het rechter plaatje na 

 

Onder de knop Meer staan nog hulpmiddelen voor grote documenten die later aan bod komen.  

Om deze lijst beschikbaar te maken in andere documenten moet je hem opslaan in de lijstbibliotheek. 

WERKWIJZE 

• Klik op de het pijltje naast knop Lijst met meerdere niveaus  

• Onderin zie je Lijsten in huidige documenten 

• Klik met de rechtermuisknop op de nummering en kies voor Opslaan in lijstbibliotheek 

•  
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 ALINEA OPMAAK OVERIG 

Bij de overige Alineaopmaak kun je denken aan afstand voor en na een alinea. Dit is vooral van belang als je 
werkt met grote documenten.  

Even ter opfrissing, een alinea is een stukje tekst dat wordt afgesloten met een Enter. Deze tekens ( ) worden 
zichtbaar in de tekst door de knop Weergeven/Verbergen. 

Om een alinea de gewenste opmaak te geven ga je in de alinea staan (voor meerdere alinea's moeten deze gese-
lecteerd worden). De opmaak van alinea’s kun je aanpassen in het tabblad Start, in de groep Alinea. 

 

3.5.1 Afstand tussen Alinea's 

Om de afstand tussen de alinea te vergroten kan de afstand Voor of de afstand Na worden vergroot met een vrij 

te kiezen aantal punten. Vaak wordt er een extra Enter gegeven om de alinea afstand te vergroten, het nadeel 

daarvan is dat als je het achteraf wil veranderen je overal de extra Enters moet verwijderen of aanbrengen. Dus 

vooral bij grotere documenten kun je beter kiezen om de afstand Voor of Na te vergroten. 

 
Je kunt ook de afstand na een Alinea vergroten door op het pijltje naast de knop Regel- en alinea-
afstand te klikken en te kiezen voor Afstand na alinea invoegen. In dat geval zal er een afstand van 
12 pt ingevoegd worden.  

WERKWIJZE 

• Open het document ASTROLOGIE 

• Zet de knop Weergeven/Verbergen  aan 

• Selecteer alle tekst 

• Klik op het pijltje naast  en kies voor Afstand na alinea invoegen 

• Houd de tekst geselecteerd 

• Klik rechtsonder in de groep Alinea op de knop  

• Zet de afstand Na op 18 pt 

• Zet nu met dezelfde methode de afstand vóór op 3 pt en de afstand ná op 6 pt 

• Je kunt dus ook een willekeurig aantal punten intypen. Selecteer alle tekst 

• Klik op het pijltje naast  en kies voor Afstand na alinea verwijderen en kies 

eventueel vervolgens voor Afstand voor alinea verwijderen 

• Laat het document op het scherm staan 
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3.5.2 Alinea afstand standaard instellen 

De standaard afstand tussen de Alinea’s is 10 pt. Dit kun je veranderen zodat alle nieuwe documenten met het 
eigen lettertype en afstand opent. 

WERKWIJZE 

• Ga naar het tabblad Start  

• Klik op het pijltje rechtsonder in de groep Alinea 

•  
• Selecteer bij Afstand, Na 0 pt 

•  
Klik linksonder op de knop Als Standaard instellen 

• Selecteer Alle documenten gebaseerd op de sjabloon Normal.dotm en klik op OK 

 EEN LEGE REGEL I.P.V. EEN NIEUWE ALINEA 

Als je een nieuwe regel wilt beginnen bijvoorbeeld in een genummerde lijst (zonder dat er een nieuw nummer 
komt) gebruik dan SHIFT-Enter. Dit wordt ook wel een Zachte Return genoemd en is zichtbaar door de knop 

Weergeven/Verbergen  aan te zetten en wordt weergegeven door . 

Je kunt er ook voor kiezen om voor die regel de Afstand na alinea verwijderen met de knop  

WERKWIJZE 

• Het document ASTROLOGIE staat nog op het scherm 

• Zet Weergeven/Verbergen  aan 

• Selecteer alle tekst 

• Geef een afstand na van 6 pt 

• Ga achter de 2e alinea staan en druk op SHIFT+Enter 

• Je krijgt nu een nieuwe regel zonder afstand  

• Je kunt ook in de vorige alinea staan en kiezen voor Afstand na alinea verwijderen 

• Sluit het document 

 INSPRINGEN VIA DE LINIAAL 

Om een alinea te laten inspringen worden de driehoekjes op de liniaal verplaatst  

Bij het verplaatsen van het bovenste driehoekje  (Eerste regel inspringen) springt de eerste regel van een ali-
nea in. 

 
Bij het verplaatsen van het onderste driehoekje  (Verkeerd-om inspringen) springt de rest van een alinea in. 
Dit zagen we ook al in gebruik bij de genummerde alinea’s. 
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Bij het verplaatsen van het onderste blokje  (Links inspringen) springt de hele alinea in. 

 

WERKWIJZE 

• Open het document ELAND 

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

weer ongedaan 

• Maak vervolgens een Verkeerd-om inspringen van 2 cm door het onderste driehoekje te verschuiven en maak 

de inspring weer ongedaan 

• Laat daarna de hele alinea met 2 cm inspringen door het blokje te verschuiven 

• Sluit het document 
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4 SECTIE EINDE 

Via het tabblad Indeling, groep Pagina-instelling kun je de marges nauwkeurig instellen. Bovendien heb je hier 
de mogelijkheid om de verschillende pagina's een andere marge te geven. De Rug marge is van belang als er 
ruimte gebruikt moet worden om in te binden. Als je werkt met grote documenten is het belangrijk om van te 
voren te beseffen of je het eenzijdig of dubbelzijdig gaat afdrukken. Ook is van belang of je de eerste pagina af-
wijkend wil, bijvoorbeeld geen paginanummer op de eerste pagina. 

 

Alle instellingen in deze groep hebben betrekking op een sectie binnen het document. Als je nog geen sectie-
einde hebt ingevoegd, bestaat het gehele document uit één enkele sectie. De instellingen die je verandert gelden 
dan voor het gehele document. 

 

De volgende 3 onderdelen zijn instelbaar per sectie: 

1. Alles wat je ziet staan in de groep tab Indeling, groep Pagina-instelling.  

(Behalve , die stel je in voor het gehele document.) 
2. Kop- en voetteksten zijn te vinden op de tab Invoegen groep Koptekst en Voettekst (hoofdstuk 5 Grote 

documenten) 
3. Formulier beveiliging  

Het invoegen van een nieuw sectie-einde doe je met de knop Eindemarkeringen  

 

Er zijn 4 soorten sectie-einden: 

1. Volgende pagina = een sectie-einde en tevens een pagina-einde  
(bijv. nodig bij wijzigen afdrukstand) 

2. Doorlopend = sectie gaat op dezelfde pagina verder 
(nodig als je bijvoorbeeld een deel van de tekst op een pagina in kolommen wilt) 

3. Even = na de sectie begint het volgende stuk tekst op een even pagina 
4. Oneven = na de sectie begint een oneven pagina 

(bijv. nodig bij een boek waarbij een hoofdstuk altijd op een oneven pagina aan de rechter kant begint, 
er kan een even pagina aan de linker kant leeg blijven in dit geval) 

 VERSCHILLENDE MARGES (MEERDERE SECTIES) 

Marges gelden normaal gesproken voor een heel document. Dus om in één document verschillende marges aan 
te geven wordt er gebruik gemaakt van Sectie-einden. Die kun je zelf aangeven maar je kunt het ook de compu-
ter laten doen. 

WERKWIJZE 

• Open het document VISSEN 

• Zorg dat je bovenin bladzijde 2 staat 

• Ga naar tab Indeling, groep Pagina-instelling  

• Kies voor Marges, Aangepaste marges 

• Zet alle marges op 2 cm 

• Kies bij Toepassen op: Vanaf dit punt 

•  
• Klik op OK 

• Bekijk het resultaat in het Afdrukvoorbeeld 

• Sluit het document  
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 VERSCHILLENDE AFDRUKSTANDEN (MEERDERE SECTIES) 

Bij Pagina-instelling kan worden ingesteld of een document Liggend of Staand moet worden afgedrukt. Maar je 
kunt ook in één document bladzijdes verschillende afdrukstanden geven. Als je bijvoorbeeld een stuk tekst hebt 
of een tabel die je liggend wil afdrukken terwijl je de rest staand wil hebben. 

WERKWIJZE 

• Open het document TSUNAMI 

• Selecteer de tabel 

• Ga naar het tabblad Indeling, groep Pagina-instelling en klik op het pijltje onder in de groep voor meer opties 

en ga naar het tabblad Marges 

•  
• Zet de afdrukstand op Liggend 

• Kies, Toepassen op: Geselecteerde tekst 

•  
• Klik op OK. Er worden nu 2 sectie-einden ingevoegd onder en boven de selectie. Dit zullen nu volgende pagina 

sectie-einden zijn. Er kan namelijk niet staand en liggend op dezelfde pagina afgedrukt worden. 

• Bekijk het resultaat in het Afdrukvoorbeeld 

• Sluit het document 

 TEKST IN KOLOMMEN PLAATSEN (MEERDERE SECTIES) 

Kolommen worden vaak gebruikt voor teksten in kranten, nieuwsbrieven en dergelijke. 

Bij tekst in kolommen loopt de tekst door van de onderkant van de ene kolom naar de bovenkant van de vol-
gende. 

WERKWIJZE 

• Open het document KOLOMMEN 

• Selecteer de 2e tot en met de 4e alinea 

• Ga naar het tabblad Indeling 

• Klik op Kolommen in de groep Pagina-instelling en klik op Meer kolommen  

•  
• Zet die tekst in 3 kolommen met een Lijn ertussen 

• Laat het document op het scherm staan  
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 WOORDAFBREKING 

Woordafbreking wordt ingesteld voor het gehele document (dus niet per sectie). 

Met de Uitlijn Knoppen kun je één of meerder alinea's een uitlijning geven. Het meest gebruikt wordt Links uitlij-
nen.  

In kolommen echter wordt vaak Uitvullen gebruikt. Als een tekst is uitgevuld dan worden de woorden soms vrij 
ver uit elkaar geplaatst, dit geeft niet altijd een mooi beeld. Om dit te voorkomen kan er gekozen worden voor 
Woordafbreking.  

 

WERKWIJZE 

• Het document KOLOMMEN staat nog op het scherm 

• Selecteer de tekst van de kolommen 

• Kies in het tabblad Start, bij de groep Alinea voor Uitvullen  

• Ga naar het tabblad Indeling en kies in de groep Pagina-instelling voor Afbreken 

•  
• Klik op Automatisch 

• Sluit het document 
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5 GROTE DOCUMENTEN 

Bij het maken van grote documenten maak je gebruik van Stijlen. De stijlen worden gebruikt om automatisch 
een inhoudsopgave te maken. Stijlen zijn ook belangrijk omdat documenten consistent opgemaakt worden. Bo-
vendien kan de opmaak achteraf gemakkelijk worden aangepast. 

 VOORBLAD MAKEN 

WORD heeft de mogelijkheid om een voorblad in te voegen. 

WERKWIJZE  

• Open een NIEUW document 

• Ga naar het tabblad Invoegen, klik op de knop Voorblad in de groep Pagina’s 

• Selecteer een voorblad naar keuze 

• Typ op de juiste plaats DIERENENCYCLOPEDIE en je NAAM 

• Sla het document op onder de naam DIERENENCYCLOPEDIE en laat het document op het scherm staan  

 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 automatisch weer in de stijl Standaard. 

 

WERKWIJZE 

• Het document DIERENENCYCLOPEDIE staat nog op het scherm 

• Ga naar bladzijde 2 en ga naar het tabblad Invoegen en kies voor Lege Pagina 

• Ga naar bladzijde 3 en typ in HUISDIEREN 

• Geef dit woord de stijl Kop 1 

• Druk op de Enter-toets 

• Kopieer een tekst van Internet en plak deze onder de titel en kies bij Plakopties voor Alleen tekst behouden A 

(of typ je eigen tekst in 

•  
• Typ nu in DE KAT en selecteer de stijl Kop 2 en druk op de Enter-toets 

• De stijl is nu weer Standaard geworden 

• Selecteer weer een tekst en plak die onder kop 2 en geef een Enter 

• Selecteer op een nieuwe regel stijl Kop 2 en typ in DE HOND en geef een Enter 

• Nu komt er een verhaal over de HOND, in plaats van het in te typen kopiëren we het eerste stuk tekst en 

plakken dat onder de stijl van DE HOND 

• De derde paragraaf gaat over DE CAVIA. Plak ook hieronder weer een stuk tekst 

• Nu gaan we hoofdstuk 2 maken dus selecteer Kop 1 en typ in VISSEN 

• Kopieer er een stuk tekst onder 

• Maak nu een paragraaf over DE GOUDVIS en kopieer er een stuk tekst onder 

• De volgende paragraaf gaat over DE MAANVIS en kopieer ook hier een stuk tekst onder 
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• De derde paragraaf gaat over DE GUP 

• Hierna maken we hoofdstuk 3. Dus selecteer je weer een Kop 1 stijl 

• Noem hoofdstuk 3 REPTIELEN 

• Maak drie paragrafen en noem die DE SLANG, DE KIKKER en DE HAGEDIS, vergeet niet om steeds een stuk 

tekst er onder te kopiëren  

• Sla de wijzigingen op en laat het document op het scherm staan 

 EEN 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 deze knop Lijst met meerdere niveaus op het tabblad Start. Kies een nummering die gekoppeld is aan de 
kopstijlen. 

 

WERKWIJZE 

• Het document DIERENENCYCLOPEDIE staat nog op het scherm 

• Selecteer een Kop 1 tekst 

• Klik op de pijl naast de knop Lijst met meerdere niveaus 

• Selecteer de optie met Kop 1 

• Sla de wijzigingen op en laat het document op het scherm staan 

 EEN INHOUDSOPGAVE MAKEN 

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

WERKWIJZE 

• Het document DIERENENCYCLOPEDIE staat nog op het scherm  

• Ga met je cursor naar bladzijde 2 

• Ga naar het tabblad Verwijzingen, groep Inhoudsopgave en klik op de knop Inhoudsopgave 

• Je kunt hier kiezen voor Automatische inhoudsopgave 1 of 2 of onderin de optie Aangepaste inhoudsopgave. 

Doe dat laatste 

•  
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• Kies bij Opmaak voor Formeel 

• Geef in het vak Aantal niveaus het aantal niveaus weer dat in de inhoudsopgave gebruikt mag worden. De 

niveaus zijn gebaseerd op de Kop-stijlen in het document. Niveau 1 is gebaseerd op de stijl Kop 1, Niveau 2 op 

de stijl Kop 2, enzovoort 

• Kies bij Opvulteken een opvulteken 

• Klik op OK 

• Sla de wijzigingen op en laat het document op het scherm staan 

 EEN INHOUDSOPGAVE BIJWERKEN 

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

WERKWIJZE 

• Het document DIERENENCYCLOPEDIE staat nog op het scherm  

• We maken nu hoofdstuk 4 dus selecteer je weer een Kop 1 stijl 

• Noem hoofdstuk 4 VOGELS  

• Maak 2 paragrafen en noem die DE KOOLMEES en DE VINK, vergeet niet om steeds een stuk tekst eronder te 

kopiëren  

• Klik boven in de titel in de inhoudsopgave en kies voor Bijwerken of klik met je rech-

termuisknop in de Inhoudsopgave en kies voor Veld bijwerken 

•  
• Kies voor In zijn geheel bijwerken 

• Klik op OK 

• Sla de wijzigingen op en laat het document op het scherm staan  
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 KOP- EN VOETTEKSTEN 

Een koptekst is een tekst die bovenaan elke pagina verschijnt en een voettekst verschijnt onderaan elke pagina. 
Om een kop- of voettekst in te voegen ga je naar tab Invoegen, groep Koptekst en voettekst. 

 
Je kunt er nu voor kiezen om kant en klare kop- en voetteksten in te voegen. Zo staan er ook paginanummers 
klaar om ingevoegd te worden. Als je meer keuze wilt kies je na klikken op de knop Koptekst onder in de lijst 
voor Koptekst bewerken. Het lint Hulpmiddelen voor kopteksten en voetteksten staat nu op het scherm. 

 
 

 

 

 

 

 

 

WERKWIJZE 

• Het document DIERENENCYCLOPEDIE staat nog op het scherm  

• Ga naar het tabblad Invoegen, groep Koptekst en voettekst 

• Klik op de knop Voettekst 

• Kies onderin voor Voettekst bewerken 

• Voeg Datum en tijd linksonder in  

• Ga met de knop Naar koptekst naar de koptekst 

• Typ de tekst “Dierenencyclopedie” in de koptekst in 

• Sla de wijzigingen op en laat het document op het scherm staan 

  

hiermee voeg je een 
Paginanummer in 

met deze knop kun 
je Datum en tijd in-
voegen 

met deze knoppen ga je 
naar de Vorige en Vol-
gende voet- of koptekst 

met deze knop wis-
sel je tussen de 
Kop- en voettekst 
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 PAGINANUMMERS 

Bij het invoegen van paginanummers kun je kiezen waar ze ingevoegd moeten worden en of je een paginanum-
mer op de eerste pagina wil hebben. Je kunt kiezen uit bovenaan in de Koptekst of onderaan in de Voettekst. 

In deze versie van Word kun je ook kiezen voor in de Paginamarges, ze komen dan aan de zijkant. Het is ook mo-
gelijk om op de positie waar je staat een paginanummer in te voegen. 

WERKWIJZE 

• Het document DIERENENCYCLOPEDIE staat nog op het scherm  

• Ga naar het tabblad Invoegen en naar de groep Koptekst en voettekst 

• Kies bij Paginanummer de positie waar je het nummer wilt plaatsen bijvoorbeeld Paginamarges 

• Kies vervolgens de stijl Groot rechts 

• Sla de wijzigingen op en sluit het document  

 AFWIJKENDE PAGINA’S 

In een boek is het gebruikelijk om de eerste pagina een andere opmaak te geven, bijvoorbeeld zonder numme-
ring. Op de even pagina’s bijvoorbeeld de titel van het boek aan de linkerkant en op de oneven pagina’s aan de 
rechterkant.  

WERKWIJZE 

• Open het document ASTROLOGIE 

• Ga naar het tabblad Invoegen, de groep Kop en voettekst en kies voor Voettekst en Voettekst bewerken, 

Hulpmiddelen voor kop- en voettekst verschijnt nu, zie 0 

• Zet een vinkje bij Eerste pagina afwijkend want je wilt geen bladzijdenummer op de eerste pagina  

• Zet ook een vinkje bij Even en oneven pagina’s verschillend  

•  
• Linksonder staat nu Voettekst eerste pagina, hier wil je geen voettekst hebben en dat laten we dus leeg 

• Ga naar de groep Navigatie en klik op de knop Volgende om naar de volgende voettekst te gaan, in dit geval 

Voettekst even pagina 

•  
• Typ aan de linkerkant “Astrologie”  

• Klik nogmaals op Volgende, je komt nu in de Voettekst oneven pagina en druk tweemaal op de Tab-toets en 

typ hier “Astrologie” 

• Bekijk het Afdrukvoorbeeld 

• Sluit het document  
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 WATERMERK 

Je kunt het woord concept als watermerk invoegen. 

WERKWIJZE 

• Open het document ASTROLOGIE 

• Ga naar het tabblad Ontwerpen  

• En kies rechts voor de knop Watermerk 

• Kies een van de voorbeelden of kies voor Aangepast Watermerk  

•  
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6 FIGUREN, VORMEN, SMARTART EN SNELONDERDELEN 

 AFBEELDINGEN, VORMEN, PICTOGRAMMEN, SMARTART, GRAFIEKEN EN SCHERMOPNAMEN INVOEGEN 

Om de tekst levendig te maken kun je plaatjes, vormen, smartart, pictogrammen e.d. in de tekst invoegen. Dit 
kunnen illustraties zijn van OFFICE maar je kunt ook eigen afbeeldingen invoegen. Plaatjes die je bijvoorbeeld zelf 
hebt getekend in PAINT maar het kunnen natuurlijk foto’s en afbeeldingen zijn die je van internet haalt. 

6.1.1 Afbeelding 

Bij invoegen Afbeeldingen kun je plaatjes invoegen vanaf je computer. 

Andere websites waar je foto’s en plaatjes kunt zoeken zijn www.altavista.nl of www.google.nl. 

WERKWIJZE 

• Open het document DIERENENCYCLOPEDIE  

• Ga naar de paragraaf die over de Reptielen gaat 

• Ga naar www.google.nl en klik op Afbeeldingen 

• Typ “reptiel” in en druk op de Enter-toets 

• Klik op de gewenste afbeelding om deze te vergroten 

• Klik vervolgens met de rechtermuisknop op de afbeelding en klik op Afbeelding kopiëren (of druk op Ctrl+C) 

• Ga terug naar Word, het tabblad Start, de groep Klembord en klik Plakken (of druk op Ctrl+V) 

• Sla de wijzigingen op en laat het document op het scherm staan 

6.1.2 Onlineafbeeldingen 

WERKWIJZE 

• Het document DIERENENCYCLOPEDIE staat nog op het scherm 

• Ga naar de paragraaf die over de hond gaat 

• Zet het invoegpunt op de plaats waar je het plaatje wilt hebben 

• Ga naar tab Invoegen en de groep Illustraties en klik op de knop Onlineafbeeldingen 

•  
• Typ achter Illustraties van Office.com “hond” in het zoekvenster en druk op de Enter-toets 

•  
• Zoek nu in het resultatenvenster een plaatje uit en klik onderin op Invoegen 

• Ga naar de paragraaf over de kat 

• Voeg een plaatje van een kat in 

• Laat het document op het scherm staan 

6.1.3 Vormen  

In het tabblad Invoegen, bij Vormen vind je allerlei vormen die je kunt invoegen. Nadat je een vorm hebt inge-
voegd krijg je bij Hulpmiddelen voor tekenen het tabblad Opmaak 

http://www.altavista.nl/
http://www.google.nl/
http://www.google.nl/
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WERKWIJZE 

• Het document DIERENENCYCLOPEDIE staat nog op het scherm  

• Ga naar de paragraaf van de “Hond” 

• Ga naar het tabblad Invoegen en de groep Illustraties en klik op de knop Vormen 

• Voeg een hartje  en een dubbele pijl in  

• Voeg met WordArt (groep tekst) de woorden `Kat´ en `Hond´ in 

•  
• Klik op het hartje. Het tabblad Hulpmiddelen voor tekenen verschijnt nu. Hier kun je Vormstijlen, Opvullen 

van vorm  en de Omtrek selecteren. Ook kun je bij Vormeffecten allerlei effecten geven 

• Selecteer de tekst, het hartje en de pijl door de SHIFT-toets ingedrukt te houden en de objecten één voor één 

aan te klikken. Klik nu op Groeperen  

•  
• Geef de tekst, het hartje en de pijl een schaduw 

• Sla de wijzigingen op en laat het document op het scherm staan 

6.1.4 Pictogrammen 

Met de knop Pictogrammen kun je allerlei pictogrammen invoegen. Nadat je een pictogram hebt 
ingevoegd verschijnt er Hulpmiddelen voor graphics. 

 

WERKWIJZE 

• Het document DIERENENCYCLOPEDIE staat nog op het scherm  

• Ga naar de paragraaf van de “Hond” 

• Kies voor Invoegen, Pictogrammen 
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•  
• Maak onderstaand pictogrammen 

•  

6.1.5 Grafiek 

Je kunt in Word ook een grafiek invoegen. Excel wordt hierbij automatisch geopend. 

WERKWIJZE 

• Het document DIERENENCYCLOPEDIE staat nog op het scherm 

• Ga naar het hoofdstuk van VISSEN 

• Ga naar het tabblad Invoegen en kies voor Grafiek 

• Kies Gegroepeerde kolom en kies voor Invoegen 

• Er wordt een Excelblad geopend die je kan bewerken 

•  
• Typ de juiste gegevens in en klik op het kruisje om het blad weer te sluiten 

• Bij het invoegen van een grafiek worden er 2 nieuwe tabbladen geopend onder Hulpmiddelen voor 

grafieken; Ontwerpen en Indeling en hier kan je achteraf allerlei wijzigingen aanbrengen 

• Met het plusje naast de grafiek kan je ook allerlei onderdelen toevoegen 

• Met het penseeltje ernaast kun je de Stijl wijzigen 

• Met het Filtertje kun je onderdelen uit en aanvinken 
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6.1.6 Schermopname 

Je kunt ook een schermopname invoegen. Dit is een PrintScreen of een gedeelte daarvan 

WERKWIJZE 

• Het document DIERENENCYCLOPEDIE staat nog op het scherm 

• Ga naar het einde van het document 

• Ga naar het tabblad Invoegen 

• Kies voor Schermopname 

• Onder Beschikbare vensters selecteer je het scherm dat je wilt invoegen 

•  
• Voeg een Schermopname in door erop te klikken 

• Om een klein stukje van een scherm in te voegen kies je voor Schermopname 

• Je scherm wordt nu grijs maar je kunt een vierkantje trekken om het gebied waarvan je een opname wilt 

maken 

• Het beeld wordt direct ingevoegd 

• Je kunt geen Schermopname maken van het venster dat actief is 

6.1.7 SmartArt invoegen 

Met SmartArt kun je teksten visueel aantrekkelijker presenteren. 

WERKWIJZE 

• Het document DIERENENCYCLOPEDIE staat nog op het scherm  

• Ga naar het hoofdstuk over de “Vissen” 

• Ga naar het tabblad Invoegen, groep Illustraties en kies voor SmartArt 

•  
• Kies bij Proces voor Eenvoudige tijdlijn en maak de tijdlijn zoals hieronder 
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•  
• Je kunt de vormen van de juiste teksten voorzien. Om vormen toe te voegen ga je naar het tabblad, Hulpmid-

delen voor Smartart, Ontwerpen, Vorm toevoegen. Hier kan je andere indelingen, kleuren en stijlen kiezen. 

• Selecteer de tijdlijn en verwijder deze door op de Delete-toets te drukken 

• Ga naar de paragraaf over de “Kat” 

• Ga naar het tabblad Invoegen, groep Illustraties en kies voor SmartArt 

• Kies bij Hiërarchie voor een Horizontale hiërarchie en maak het overzicht zoals hieronder inclusief de opmaak 

•  
• Sla de wijzigingen op en laat het document op het scherm staan 

 AFBEELDINGEN BEWERKEN 

Als een figuur is ingevoegd zal de afbeelding meestal nog bewerkt moeten worden. Je kunt dan denken aan het 
vergroten of verkleinen van de afbeelding of het verplaatsen ervan. Daarvoor heb je het tabblad Hulpmiddelen 
voor afbeeldingen, Opmaak. Zodra je op een illustratie klikt, selecteer je die en komt het tabblad vanzelf tevoor-
schijn.  

 

6.2.1 Afbeelding vergroten en verkleinen 

WERKWIJZE 

• Het document DIERENENCYCLOPEDIE staat nog op het scherm  

• Selecteer het plaatje van de kat 
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•  
• De afbeelding krijgt nu ronde grepen om de afbeelding 

• Klik op een hoekrondje en versleep een van de grepen om het plaatje groter of kleiner te maken 

• Laat het document op het scherm staan 

6.2.2 Afbeelding verplaatsen 

WERKWIJZE 

• Selecteer het plaatje van de kat 

• Je krijgt nu een vierkantje ernaast  

•  
• Klik op de eerste knop Tekstterugloop in de groep Schikken 

• Kies bijvoorbeeld voor Vierkant 

• Je kunt nu midden op het plaatje gaan staan en deze verschuiven, zet het plaatje midden in de tekst 

• Sla de wijzigingen op en laat het document op het scherm staan 
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 SNELONDERDELEN 

Met Snelonderdelen kun je bepaalde teksten die je vaker gebruikt opslaan en weer gebruiken. Denk bijvoorbeeld 
aan wetsartikelen of een Handtekening. 

WERKWIJZE 

• Selecteer de tekst en/of afbeelding die wilt toevoegen aan de Snelonderdelen, bijvoor-

beeld de afsluiting van je brief of een logo  

• Ga naar tab Invoegen en de groep Tekst en klik op de knop Snelonderdelen 

• Selecteer de optie Selectie opslaan in galerie Snelonderdelen 

•  
• Klik op OK 

• Om een Snelonderdeel in te voegen klik je op de plek waar je het Snelonderdeel wilt invoegen 

• Ga naar het tabblad Invoegen en de groep Tekst en klik op de knop Snelonderdelen 

• Klik op het gewenste Snelonderdeel 
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7 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. 

 TABEL INVOEGEN EN INVULLEN 

Om een tabel in te voegen ga je naar Het tabblad Invoegen en kies je voor de knop Tabel. 

Er verschijnen nu twee tabbladen: Ontwerpen en Indeling. 

 

 

WERKWIJZE 

• Het document DIERENENCYCLOPEDIE staat nog op het scherm  

• Ga naar het hoofdstuk van de “Vissen”  

• Ga naar het tabblad Invoegen 

• Klik op Tabel en voeg een nieuwe tabel in van 3 kolommen en 3 rijen 

• Maak de tabel smaller en hoger, dit doe je door de muis op de formaatgreep 

rechtsonder de tabel te zetten en deze naar links en naar beneden te verslepen 

• Verplaats de tabel naar het midden, dit doe je door de muis over de tabel te be-

wegen, linksboven de tabel verschijnt nu een kruis , klik daarop en versleep de 

tabel naar de gewenste plaats 
• Bij Indeling kun je rijen en kolommen Invoegen en Verwijderen, cellen Samen-

voegen en Splitsen, Rijhoogte en Breedte aangeven, Teksten uitlijnen en Draaien. 

Voeg nog 2 kolommen toe 

• Voeg de drie rechter cellen in de bovenste rij samen 

• Typ de tekst in zoals hieronder, gebruik de Tab-toets om naar de volgende cel en 

SHIFT-Tab om naar de vorige cel te gaan of gebruik de Pijltjes-toetsen. Bij de laat-

ste cel druk op de Tab-toets er wordt nu automatisch een nieuwe rij ingevoegd  

•  
• Op het tabblad Ontwerpen kun je Stijl, Opvulling en Randen geven. Maak 

de tabel op met een Stijl 

• Typ in de laatste rij het woord GEMIDDELD en voeg een gemiddelde for-

mule in bij het tabblad Indeling, groep Gegevens en klik op Formule  

• Voeg nog een kolom toe aan het eind 

• Typ in de bovenste cel GEMIDDELD 

• Maak daaronder gemiddelden per vis, let op dat je de formule aanpast aan =AVERAGE(LEFT) 

• Sluit het document 
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 TABEL TEKENEN 

Je kunt ook een tabel maken door een tabel te tekenen. Op het moment dat je kiest voor het tabblad Invoegen, 
groep Tabel, Tabel tekenen, verandert de muis in een potlood waarmee je een tabel kunt tekenen. Het tabblad 
Hulpmiddelen voor tabellen, Ontwerpen is geactiveerd. Daarvan kan je nu de volgende gereedschappen gebrui-
ken om lijnen te tekenen of weer uit te gummen. 

 

 
Met de Stijlen voor tabellen geef je de gehele tabel een ander uiterlijk, deze stijlen kan je nog wat aanpassen 
door te klikken op het pijltje aan de rechterkant.  

 

Bij Opties voor tabelstijlen kan je de bovenste rij (veldnamen), laatste rij (totaal rij) van aparte opmaak voorzien 
voor zover die in de gekozen stijl zijn opgenomen. 

 
Met Arcering geef je de geselecteerde cellen een andere achtergrondkleur. 

Met Randstijlen geef je de geselecteerde cellen een andere randstijl (die je kiest in de groep Randen tekenen).  

WERKWIJZE 

• Open een NIEUW document 

• Ga naar het tabblad Invoegen 

• kies links de knop Tabel tekenen en teken onderstaande tabel en en met de Gum kun je 

lijnen weer weghalen 

 NIEUWSBRIEF 9-OKT-17 
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 Beste «Aanhef»  

Laatste nieuws 
Inhoud nieuwsbrief 

Activiteiten 

Adresgegevens 
 

 

• Op het tabblad Indeling kun je de knoppen kolommen verdelen   en rijen verdelen  gebruiken om een 

gelijkmatige verdeling te krijgen 

• Op het tabblad Ontwerpen kan je een Stijl kiezen 

• Zet alle Opties voor tabelstijlen aan, zet ze daarna uit en aan om het effect te bekijken 

• Sla het document op onder de naam TABEL en laat het op het scherm staan  
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 OVERIGE OPTIES VOOR TABELLEN 

Op de tab Hulpmiddelen voor tabellen, Indeling zijn groepen nog niet besproken: 

       

    
In de groep Tabel kun je de rasterlijnen (worden niet afgedrukt) van de tabel weergeven of verbergen 

In groep Tekenen kan je met het potloodje lijnen tekenen en met de gum ze weer verwijderen 

In groep Samenvoegen kan je geselecteerde cellen samenvoegen en weer splitsen of een tabel in 2 aparte tabel-
len splitsen 

Bij AutoAanpassen voor Inhoud van AutoAanpassen, in dat geval wordt de tabel aangepast aan de breedste 
tekst of voor Venster AutoAanpassen, in dat geval wordt de tabel zo breed als het document gemaakt. Deze op-
tie is handig als de tabel groter is dan de breedte. 

In de groep Uitlijning bepaal je waar de tekst in een cel verschijnt en welke richting de tekst heeft.  

In de groep Gegevens kunnen gegevens gesorteerd worden en kan je een Formule maken. 

 

TIP: Om in een tabel cel gebruik te maken van een tab-instelling moet je de toets CTRL+Tab gebruiken. Immers 
met alleen de Tab-toets ga je naar de volgende cel 

WERKWIJZE 

• Het document TABEL staat nog op het scherm  

• Vul de tabel met de volgende gegevens 

• Maak gebruik van de arcering, tekstrichting wijzigen en de knoppen voor uitlijnen 

• Maak een Formule in de laatste rij 

 
• Sla de wijzigingen op en sluit het document 
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 TABEL INVOEGEN VANUIT EXCEL 

Als je een tabel in Excel hebt gemaakt dan kun je die in Word plakken al dan niet met een koppeling. Als je met 
een koppeling plakt dan worden de wijzigingen die je in Excel aanbrengt ook in Word doorgevoerd. 

WERKWIJZE 

• Open een NIEUW document 

•  Open in Excel de werkmap ADRESSEN 

• Verberg de kolommen D en H tot en met M 

• Selecteer de hele tabel met de toetscombinatie Ctrl+* en kopieer dit 

• Ga naar het Word document en als je kiest voor Plakken (Ctrl+v) dan wordt de tabel zonder koppeling geplakt 

• Als je met een koppeling wil plakken dan klik je op het pijltje onder de knop Plakken en kies voor de 3e optie 

Koppelen en bron van opmaak behouden (zelfde opmaak als in Excel) of voor Doelstijlen koppelen en ge-

bruiken (opmaak wordt aangepast aan Word document) 

•   
• Als de tabel te breed is voor de bladzijde ga dan naar het tabblad Hulpmiddelen voor tabellen, Indeling en 

kies bij AutoAanpassen voor Venster AutoAanpassen de tabel wordt nu net zo breed als de pagina 

•  
• Sla het Word document op en sluit het 

• Breng een wijziging aan in Excel 

• Open het Word document weer, je krijgt dan de melding dat er koppelingen in zit, dus kies Ja als je de wijzi-

gingen in de Excel werkmap ook in het Word document wil doorvoeren 

•  
• Sluit het document en sla de wijzigingen op 
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8 VERZENDLIJSTEN 

 AFDRUK SAMENVOEGEN STARTEN 

Verzendlijsten gebruik je voor het maken van persoonlijke brieven, etiketten, e-mailberichten of enveloppen. 
Hiervoor heb je een Hoofddocument (je brief) en een Adressen-bestand nodig. Het adressenbestand kan in 
WORD in een tabel worden gemaakt maar beter is het om een adressenbestand in EXCEL of ACCESS te maken. Het 
hoofddocument voeg je samen met het adressenbestand naar een nieuw document. Dit nieuwe document be-
staat uit alle afzonderlijke brieven. Deze afzonderlijke brieven bewaar je normaal gesproken niet nadat ze afge-
drukt zijn. Het hoofddocument echter wél. 

WERKWIJZE 

• Open het document UITNODIGING  

• Ga naar tab Verzenden, Afdruk samenvoegen starten 

• Kies voor Stapsgewijze wizard Afdruk samenvoegen, deze verschijnt daarna rechts in het venster 

•  
• Stap 1: kies bij Documenttype selecteren, Brieven 

• Klik bij Stap 1 van 6 op Volgende: Begindocument  

• Stap 2: kies bij Begindocument selecteren, Het huidige document gebruiken 

• Klik bij Stap 2 van 6 op Volgende: Adressen selecteren  

• Stap 3: kies bij Adressen selecteren, Een bestaande lijst gebruiken 

• Klik op Bladeren en selecteer het Excel bestand KLANTEN 

• Dan verschijnt het venster Tabel selecteren, kies hier de tabel KLANTEN klik 2 x op OK 

• Stap 4: Uw brief schrijven, klik op Meer items en selecteer de velden die nodig zijn voor het adres en klik 

tussendoor steeds op Invoegen. Alle velden worden nu zonder spaties achter elkaar ingevoegd 

•  
• Bovenaan de brief moeten invoegvelden komen, vergeet niet achter Geachte het invoegveld <<Geachte>> in 

te voegen 

• Zet de velden op de juiste plaats in de brief 

• Klik bij Stap 4 van 6 op Volgende: Brief voorbeeld 

• Stap 5 hier kun je het samengevoegde resultaat bekijken, met de knop Volgende en Vo-

rige kun je de verschillende adressen bekijken 

• Stap 6 klik op Afzonderlijke brieven bewerken en selecteer Alles en klik op OK 

• Bekijk het samengevoegde resultaat 

• Sluit het document BRIEVEN 1 en sla de wijzigingen niet op 

• Je krijgt nu het (hoofd)document UITNODIGING weer in beeld 

• Sluit dit document en sla de wijzigingen wél op 
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 WERKBALK AFDRUK SAMENVOEGEN 

Handig is ook om Afdruk samenvoegen te doen via het Lint.  

 
• In de groep Maken kun je losse enveloppen en etiketten maken. Deze worden dus niet samengevoegd 

met een adressenbestand 

• In de groep Afdruk samenvoegen starten begin je met de mailing en kies je voor Brieven 

• Daarna kies je voor Adressen selecteren en als je al een bestaande lijst hebt kies je voor Bestaande lijst 
gebruiken 

• Met Adressenlijst bewerken maak je eventueel een selectie. Je kiest bijvoorbeeld voor alle adressen uit 
de plaats Groningen 

• In de groep Velden beschrijven en invoegen gebruik je de knop Samenvoeg velden invoegen om de 
velden in je brief te zetten. De knoppen Adresblok en Begroetingsregel gebruiken we niet. Met de knop 
Regels kun je bijvoorbeeld een veld met De heer veranderen in heer. Hiervoor gebruik je de regel 
Als…Dan…Anders… 

• In de groep Voorbeeld van het resultaat kan je door het adres bestand bladeren en kijken of alles goed 
is voordat je daadwerkelijk samenvoegt. 

• In de groep Voltooien kan je kiezen hoe je de mailing uiteindelijk wilt samenvoegen. 

WERKWIJZE 

• Open het document LOTERIJ-BRIEF  

• Klik op de knop Afdruk samenvoegen starten om te controleren of het op Brieven staat of als je wilt samen-

voegen naar Outlook kies je voor E-mailberichten 

•   
• Klik op de knop Adressen selecteren en kies voor Bestaande lijst gebruiken, kies voor het document ADRES-

SEN 

• Klik op de knop Samenvoegvelden invoegen om de velden in te voegen, voeg de juiste velden op de juiste 

plaatsen in, zie hieronder 

•   
• Klik op de knop Voorbeeld van het resultaat om een voorbeeld te zien 

• Klik op de blader knoppen (zie hiernaast) om door de records heen te lopen 

• Je ziet nu dat achter Geachte Mevrouw met een hoofdletter staat. Dit is niet goed en 

dit geldt ook voor Geachte De heer 
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• Om dit probleem op te lossen kun je gebruik maken van een Regel. Haal het veld 

<<DhrMevr>> weg. Klik op de knop Regels en selecteer de regel Als…Dan…Anders… en 

vul hem in zoals hieronder staat 

•   
• Klik op de blader knoppen (zie hiernaast) om door de records heen te lopen en te 

controleren of het nu wel goed is 

• Zet ook de andere samenvoegvelden op de juiste plaatsen 

• Klik op de knop Voltooien samenvoegen en kies voor Afzonderlijke documenten bewerken om samen te 

voegen naar een nieuw document 

• Bekijk het document BRIEVEN 1, sluit dit document en sla de wijzigingen niet op 

• Sla de wijzigingen op en laat het document LOTERIJ-BRIEF op het scherm staan 

 RECORDS SELECTEREN 

Wil je alleen brieven sturen aan personen uit een bepaalde plaats, of alleen aan mensen die nog niet betaald 
hebben, of als je alleen aan een paar personen een brief wil sturen en niet aan het hele adressenbestand, dan 
kun je een selectie maken. Je kunt records selecteren door op de knop Adressenlijst bewerken te klikken (ook in 
de wizard komt deze mogelijkheid voorbij). 

WERKWIJZE 

• Het document LOTERIJ-BRIEF staat nog op het scherm 

• Klik op de knop Adreslijst bewerken 

•  
• Klik op het pijltje naast Plaats 
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• Kies voor Geavanceerd en selecteer alle adressen uit GRONINGEN en HILVERSUM door bij Veld Plaats te se-

lecteren, bij Vergelijking de vergelijking die van toepassing is te selecteren en bij Vergelijken met de plaats-

namen in te typen 

•  
• Klik twee keer op OK 

• Kies bij Voltooien en samenvoegen voor Afzonderlijke documenten bewerken en bekijk het resultaat 

 

Om individuele personen te selecteren 

• Klik op het vinkje bovenin naast Gegevensbron, alle andere vinkjes ver-

dwijnen nu. Kies de juiste namen door in het vakje voor het achternaam te 

klikken, de achternamen met een vinkje zijn nu geselecteerd 

• Om alle records weer te selecteren klik je op het bovenste vinkje, alle vink-

jes komen nu voor de namen te staan. 

• Sluit het samengevoegde resultaat en sla de wijzigingen niet op 

• Sluit Het document LOTERIJ-BRIEF en sla de wijzigingen wél op  

 ETIKETTEN SAMENVOEGEN 

Als je een adressenbestand hebt kun je de verschillende adressen op een stickervel laten printen. 

WERKWIJZE 

• Open een nieuw document 

• Ga naar het tabblad Verzenden en klik op de knop Afdruk samenvoegen starten (dus niet 

op Etiketten want dat geldt voor allemaal dezelfde etiketten op een vel) en selecteer Eti-

ketten 

• Selecteer het juiste etiketproduct 

•   
• Klik op de knop Adressen selecteren en selecteer het adressenbestand. Er verschijnt nu de tekst Volgende 

record in alle etiketten, behalve bij de eerste 

• Voeg de juiste Samenvoegvelden in 

• Klik vervolgens op de knop Etiketten bijwerken 

• Alle etiketten worden nu gevuld, klik op de knop Voorbeeld van het resultaat om te controleren 

of het goed is gegaan 

• Klik nu op de knop Voltooien en samenvoegen en kies voor Afzonderlijke documenten bewer-

ken voor de laatste controle voor afdrukken 
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 E-MAIL NIEUWSBRIEF MAKEN 

Een nieuwsbrief via de e-mail wordt verstuurd in HTML. Dat betekent dat het wat betreft de opmaak aan be-
paalde voorwaarden moet voldoen om te zorgen dat het in elke scherm resolutie goed leesbaar is. Dat kun je 
bereiken door de nieuwsbrief in een tabel te maken. 

De nieuwsbrief wordt via Outlook verzonden. Om nog een laatste controle te kunnen doen voordat de brieven 
per mail verstuurd worden is het verstandig om Automatisch verzenden in Outlook uit te zetten. 

WERKWIJZE 

Automatisch verzenden in Outlook uitzetten 

• Ga in Outlook naar het tabblad VERZENDEN/ONTVANGEN 

• Kies helemaal rechts voor Offline werken 

• Vergeet niet om na het verzenden de knop Offline werken weer uit te zetten 

WERKWIJZE 

Nieuwsbrief 

• Open een nieuw document 

• Voeg een tabel in van één cel 

• Selecteer de tabel (kruisje linksboven de tabel)  

• Ga naar het tabblad Start en centreer de tabel 

• Geef bij het tabblad Ontwerpen een Paginakleur in de huisstijl kleur of zet een afbeelding op de achtergrond 

• Selecteer weer de tabel en geef de tabel cel zelf bij Hulpmiddelen voor tabellen, bij Ontwerpen, Arcering, de 

kleur wit 

• Voeg het samen met het adressenbestand KLANTEN 

• Voeg het samenvoegveld Aanhef in en voeg samen zoals beschreven in 0 

• Kies bij Voltooien en samenvoegen voor Emailberichten verzenden 

• De berichten worden nu in Postvak Uit klaar gezet 

• Je kunt nu de laatste controle uitvoeren en de berichten verzenden 

• Zet wel weer de opties voor automatisch verzenden weer aan 

•  
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 REGELS 

Soms heb je een Excel bestand waarbij er geen veld is voor de juiste aanhef of soms zijn de namen in een data-
base gesplitst in Tussenvoegsel en Achternaam. Dan krijg je een situatie dat ná het samenvoegen er een spatie 
teveel is bij de personen die geen tussenvoegsel hebben. In dergelijk gevallen kun je gebruik maken Regels. 

WERKWIJZE 

• Open het Excel bestand LEDENLIJST 

• Je ziet nu dat onder het veld Dhr/Mevr Mevrouw en De heer met een hoofd-

letter begint. Dit is niet goed achter de Aanhef (het woord Geachte), want dat 

hoort met een kleine letter 

• Sluit het Excel bestand en open het Word document BRIEF_LEDEN 

• Voeg het samen met de Excel bestand LEDENLIJST 

• Voeg de samenvoegvelden in je document in. Het ziet er achter het woord “Geachte” dan als volgt uit: 

•   
• Om het probleem van de Aanhef op te lossen kun je gebruik maken van een Regel 

• Haal het veld <<DhrMevr>> weg 

• Klik op de knop Regels en selecteer de regel Als…Dan…Anders… en vul hem in zoals 

hieronder staat 

•  
• Klik op de blader knoppen (zie hiernaast) om door de records heen te lopen en 

te controleren of het nu wel goed is 

• Doordat bij sommige namen er geen tussenvoegsel is heb je daar een spatie teveel staan om dat probleem op 

te lossen voegen we nog een regel in 

• Haal eerst de spatie tussen  weg 

• Klik op het tabblad Verzendlijsten en klik op de knop Regels 

• Kies voor Als…Dan...Anders… 

• Vul als volgt in: 

• Bij Veldnaam kies je voor Tussen 

• Bij Vergelijking kies je voor is leeg 

• Bij Anders deze tekst invoegen typ je een spatie in 

•  
• Vergelijken met en Deze tekst invoegen blijft leeg 
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• Met Alt+F9 kun je codes bekijken 

• Klik op de blader knoppen om door de records heen te lopen en te controleren of het nu wel goed is 

• Laat het document op het scherm staan 

 NOTATIES NA SAMENVOEGEN AANPASSEN, SCHAKELOPTIES 

Als je in Excel een datum, percentage of een financiële notatie meegeeft wordt deze niet op dezelfde manier 
aangepast na samenvoegen met Word. In dat geval moet je de velden aanpassen. 

8.7.1 Datum notaties 

WERKWIJZE 

• Het document BRIEF_LEDEN staat nog op het scherm en is samengevoegd met LEDENLIJST 

• Voeg achter Maarsbergen het veld <<Datum>>  

• De datum wordt weergegeven als 3/1/2016 terwijl in het Excel bestand staat , dus 

moet de notatie worden aangepast  

• Klik met de rechter muisknop op de datum in je Word document en kies voor Andere veld-

weergave (op druk op Alt+F9) 

• Je krijgt nu de code  te zien 

• Typ achter Datum de code: @ “d MMMM yyyy” 

• Als het goed is ziet het er zo uit   

• Klik weer met de rechter muisknop op de datum en kies voor Andere veldweergave (of druk op Alt+F9) 

• Mocht er nog niks gebeuren klik dan weer met de rechter muisknop op de datum en kies voor Veld bijwerken 

(of druk op F9) 

• Verander je de code in    dan wordt de dag voluit geschreven  

 
• Laat het document op het scherm staan 

8.7.2 Financiële notaties 

• Het document BRIEF_LEDEN staat nog op het scherm 

• Voeg bij <<Bedrag>> het juiste samenvoeg veld in 

• Er worden geen euro’s weergegeven terwijl dat in Excel wel het geval is, dus ook hier moet de notatie omgezet 

worden 

• Klik met de rechter muisknop op het bedrag in het Word document en kies voor Andere veldweergave (of 

druk op Alt+F9) 

• Je krijgt nu de code   te zien 

• Typ achter Bedrag de code \# “€ #.###,00”  } 

• Als het goed is ziet het er zo uit  

• Klik weer met de rechter muisknop op de datum en kies voor Andere veldweergave (of druk op Alt+F9) 

• Mocht er nog niks gebeuren klik dan weer met de rechter muisknop op de datum en kies voor Veld bijwerken 

(of druk op F9) 

8.7.3 Percentages 

• Pas volgens bovenstaande methode de code aan met \# "##%" }  

 


