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2. Basismodule Word 

Met Word aan de slag 
 
 
Een tekstverwerkingsprogramma is een softwarepakket dat ons in staat stelt om teksten en 
tekstelementen te genereren en te verwerken. Deze syllabus heeft de bedoeling de studenten te laten 
kennismaken met de meeste mogelijkheden van het tekstverwerkingsprogramma Word. Een 
gedetailleerde uitleg zul je niet vinden. De syllabus is opgebouwd uit een reeks titels, die tegelijkertijd de 
te kennen en kunnen vaardigheden zijn.  Het gaat om vaardigheden die de cursisten in de loop van hun 
studentenloopbaan en in hun professionele carrière vaak nodig hebben.  Tussen de titels is voldoende 
witruimte zodat je hier nota’s kan maken.  
 

0 Voorkennis 
De studenten beschikken bij aanvang doorgaans over de volgende vaardigheden: 
 
0.1 Een tekst schrijven 

• Een tekst Vet, Onderlijnen, Cursief typen 
• De invoegpositie verplaatsen (pijltjestoetsen) 
• Een tekst selecteren (blok) 
• Een tekst verwijderen (delete) 
• Een tekst verplaatsen (knippen en plakken) 
• Een nieuwe alinea plaatsen (enter) 

 
0.2 Toetsen aanwijzen en hun functie omschrijven 

• Ctrl 
• Delete 
• End 
• Enter of Return 
• Escape 
• Home 
• Insert 
• Num Lock 
• Page Down 
• Page Up 
• Pijltjes 
• Schift Lock 
• Shift 
• Spatie 
• Tab 

 
Tekst is rechts uitgevuld Tekst is rechts uitgevuld Tekst is rechts uitgevuld Tekst is rechts uitgevuld Tekst 

is rechts uitgevuld Tekst is rechts uitgevuld Tekst is rechts uitgevuld Tekst is links uitgelijnd Tekst is rechts 
uitgevuld Tekst is rechts uitgevuld Tekst is rechts uitgevuld Tekst is rechts uitgevuld Tekst is rechts  

 
Tekst is uitgevuld Tekst is uitgevuld Tekst is uitgevuld Tekst is uitgevuld Tekst is uitgevuld Tekst is 
uitgevuld Tekst is uitgevuld Tekst is uitgevuld Tekst is uitgevuld Tekst is uitgevuld Tekst is uitgevuld Tekst 
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Tekst is links uitgevuld Tekst is links uitgevuld Tekst is links uitgevuld Tekst is links uitgevuld Tekst is links  
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0.3 Symbolen op het klavier 
• @: apenstaartje, gebruik in e-mailadres 
• “: dubbele haakjes open 
• ‘: enkele haakjes 
• (: ronde haakjes open 
• ): ronde haakjes sluiten 
• *: asterisk 
• _: underscore 
• -: plat streepje 
• /: slash 
• \: backslash 

 
0.4 Door het document navigeren 

• Cursor en muis 
• Pijltjestoetsen 
• Scrollen 
• Schuifbalk slepen 
• Ga naar 
• Zoek 
• Via de inhoudsopgave 

 
0.5 Een document in opmaken via 
0.5.1 Het lettertype 

• Lettertype 
• Lettergrootte 
• Letterkleur 
• Lettereffecten 
• Letterstijl 

0.5.2 De alinea 
• Uitlijning 

o Links uitlijnen 
o Rechts uitlijnen 
o Uitvullen 
o Centreren 

• Tekst laten inspringen 
• Regelafstand 

 
0.6 Wat je beter niet doet… 
Druk nooit een aantal malen op de spatie of een tab als je de tekst wil laten inspringen. Druk nooit op 
Enter op het einde van elke regel. Als je dit wel doet, is het mogelijk dat de tekst bij het afdrukken niet 
regelmatig wordt uitgelijnd. 
 
 

1 Het beeld 
 
1.1 Verschillende weergaves 
• Normaal 
• Afdrukweergave of pagina instelling 
• Web Lay-out 
• Overzicht 
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1.2 Het menu 
 
1.3 De werkbalken 

• Standaard 
• Opmaak 
• Tekenen 
• Aanpassen 

 
1.4 De schuifbalk 
 
1.5 De statusbalk 
 
1.6 In- en uitzoomen 
 
1.7 Weergeven/verbergen 

! 
De knop weergeven / verbergen zorgt ervoor dat alle tekens die je ingeeft of intikt op het scherm 
verschijnen. Zo kun je zien hoeveel spaties je plaatst (weergegeven door punten tussen de woorden), 
waar de tabulator is gebruikt, waar een nieuwe alinea wordt begonnen (alineamarkeringsteken), waar je 
koppen gebruikt, waar een pagina-einde is gebruikt, enzovoort. 

 
 
2 Het bestand 
 
2.1 Opslaan als 
2.1.1 Locatie bepalen 

• Vaste schijf 
• Gemeenschappelijke schijf 
• Draagbare schijf of diskette 
• Cd-rom 
• … 

2.1.2 Naam bepalen 
2.1.3 Extensie bepalen 
 
2.2 Opslaan 
Zorg dat je geen werk kwijt raakt. Het is een goede vuistregel om je werk om de tien tot vijftien minuten op 
te slaan. Je kan de documenten waaraan je werkt ook automatisch laten opslaan. Als je vaak opslaat raak 
je niet veel werk kwijt bij een stroomstoring of een ander probleem. Het is aan te raden het document op 
te slaan voor je het afdrukt of er ingrijpende wijzigingen in aanbrengt. 
 
2.3 Een nieuw document of “bestand” 
 
2.4 Een bestaand document opsporen en openen 



 

Benedict Wydooghe Syllabus Word 4 
 

 
3 Opmaakprofielen en inhoudstafel 
Door opmaakprofielen te gebruiken kun je snel professioneel ogende documenten maken en deze van 
een consistente opmaak voorzien. Een opmaakprofiel is een verzameling van opmaakkenmerken 
waaraan een naam is toegewezen. Ze hebben een dubbele functie. Enerzijds kun je er een consequente 
titulatuur met weinig moeite mee realiseren. Anderzijds beschikt het bestand dan over de gegevens om 
snel een inhoudstafel te maken. 
 
3.1 Titels 
3.1.1 Niveaus aanbrengen 
3.1.2 Niveau = kop 
 
3.2 Opmaakprofiel: lettertype 
 
3.3 Opmaakprofiel: alinea 
 
3.4 Andere profielen (tabs, frame, nummerring) 
 
3.5 Inhoudstafel 
 
 

4 Tabellen 
 
4.1 Wat? 

• Wanneer een tabel gebruiken? 
• Wat is een rij? 
• Wat is een kolom? 

 
4.2 Een tabel invoegen 

• Tabel tekenen 
• Tabel invoegen 

 
4.3 Een tabel opmaken 
4.3.1. Manueel 

• Werkbalk tabel 
• De opmaak (16x) variëren 
• Cellen samenvoegen 
• Cellen splitsen 
• Rijen toevoegen 
• Kolommen toevoegen 
• Rijen verwijderen 
• Kolommen verwijderen. 

4.3.2 Met de tabelgalerie 
 
4.4 Tabel converteren 
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5 Tekenen 
 
5.1 Autovormen 
5.1.0 De vormen 
Probeer deze vormen uit. 
5.1.1 De witte hoekjes 
5.1.2 De groene hoekjes 
5.1.3 De gele hoekjes 
 
5.2. Toelichtingen 
 
5.3 Lijnen en pijlen 
 
5.4 Groeperen 
 
5.5 Groep opheffen 

 
 
6 Organogrammen 
In Word is geen programma aanwezig om organogrammen te maken zoals we dat in Powerpoint kennen 
met MsOrganigram. Om in Word een organigram te maken wordt doorgaans gebruik gemaakt van de 
functie Tabel en de functie Tekenen. Wie deze twee combineert kan de meest ingewikkelde 
organogrammen samenstellen. 

 
 
7 Figuren 
 
7.0 Logo’s, foto’s, afbeeldingen… 
 
7.1 Invoegen uit galerie 
 
7.2 Invoegen uit het internet 
 
7.3 Invoegen uit bestand 
 
7.4 Werkbalk figuur 

• Kleur en helderheid 
• Contrast 
• Bijsnijden en vrij draaien 
• Lijnstijl 
• Comprimeren 
• Tekstomloop 
• Beginwaarden 
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8 Lay-out 
 
8.1 Koptekst en voettekst 
 
8.2 Paginanummers 
 
8.3 Kolommen 
 
8.4 Tekstvakken 
 
8.5 Lijsten 

• Alfabetische lijsten 
• Genummerde lijsten 
• Lijsten met opsommingstekens 

 
8.6 Tekstrichting 
 
8.7 Word-art 
 
8.8 Pagina-einde 

• Een harde pagina 
• Een zachte pagina 

 
8.9 Marges 
 
8.10 Initiaal 
 
8.11 Lijsten met niveau’s 
 
8.12 Pagina kantelen 

 
 
9 Tekstuele elementen (inhoud) 
 
9.0 Enkele afspraken 

• Eén spatie tussen woorden 
• Twee spaties tussen zinnen 
• Zorg dat je koppen elkaar logisch opvolgen! 

 
9.1 Voetnootgebruik 
In veel teksten is het gebruikelijk voetnoten aan te brengen. Deze bestaan uit extra tekst die gewoonlijk 
onderaan het blad afgedrukt wordt en waarnaar een symbool of nummer in de eigenlijke tekst refereert. 
Als je deze noten eigenhandig aanbrengt is dit een lastig karwei: de tekst en de bladschikking mag nooit 
meer gewijzigd worden, of de voetnoten staan niet meer waar ze horen. Let op er is een verschil tussen 
voetnoten en eindnoten. 
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9.2. Correcties 
• Backspace en delete 
• Ongedaan maken 
• Zoeken, vervangen en ga naar 
• Wijzigingen bijhouden 
• Spelling- en grammaticacontrole 

 
9.3 Symbolen en formules 

• Eenmalig gebruik 
• Sneltoetsen 
• Super en subscript 

 
 

10 Afdrukken 
 
10.1 Heel het document 

• Afdrukken 
• Niet afdrukbaar gebied 
• Conceptkwaliteit (sneller en inktbesparend) 
• Inbinden 

 
10.2 Gedeelte van het document 
 
10.3 Enveloppen en etiketten 

 
 
11 Weetjes 
 
11.1 Sneltoetsen 

• Algemeen 
• Ctrl A 
• Schift + pijltje 

 
11.2 Automatische teksten 

• Januari, februari, augustus… 
• Datum en tijd 
• Auto-opmaak uitschakelen 

 
11.3 Document verzenden 
 
11.4 Ander bestand invoegen 
 
11.5 Sjablonen 
 
11.6 Secties 
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12. Help 
In deze cursus komen een aantal Word functies niet aan bod. Een goed handboek of zelfs de helpfunctie 
kan je op weg zetten. Wat kwam er niet aan bod in deze cursus? 

• Alleen lezen 
• Bijschriften 
• Bladwijzers 
• Converteren 
• Documenten indelen met overzicht 
• Formulieren 
• Gemeenschappelijk gebruik van documenten 
• Hoofd- en subdocumenten 
• Koppelingen met andere bestanden 
• Kruisverwijzingen 
• Macro’s 
• Nevenprogramma’s als Word Art, de Vergelijkingseditor, MSGraph en MSOrganigram 
• Plakken speciaal 
• Revisie markeringen 
• Standaardbrieven 

 


