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STRUCTUUR 
De cursus Word 2003 is als volgt samengesteld: 

 
 

Word verkennen 

Document aanmaken 

Bestand openen 

Invuldocumenten 

Samenvoegen 

Grote documenten 

Macro’s en werkbalken 

Grafische 
mogelijkheden 

Autoteksten 

Sjablonen Gegevensdeling 

Corrigeren 

Afdrukken 

Tekenopmaak 

Alinea-opmaak 

Tabellen 

Pagina-opmaak 



 

OPBOUW 

Ieder onderdeel uit deze module bevat  

• een stuk algemene informatie,  

• een praktijkvoorbeeld  dat je zelf op het toestel uitvoert, 

• eventueel enkele tips of praktische bedenkingen, 

• een verwijzing naar een oefening  die je in de afzonderlijke oefenmap 
terugvindt. 

 

SYMBOLEN 

 1. Deze weergave betreft een door jou uit te voeren praktijkvoorbeeld 

  

  Wijst op een praktische tip 

  

  Wijst op een alternatieve methode via toetsenbordhandelingen 

 

  Wijst op een alternatieve methode via muishandelingen 

 

  Verwijst naar een vrije oefening uit de oefenmap 

  

 Verwijst naar een animatievoorbeeld van de uit te voeren stappen 

 

 

Indien er tekst letterlijk dient te worden ingetikt, dan staat deze in dit 
lettertype weergegeven. 

 

Wanneer een toetsencombinatie moet worden gemaakt, d.w.z. de toetsen tegelijk 
indrukken (bijvoorbeeld Ctrl en A), dan wordt dit weergeven als Ctrl+A. 
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Hoofdstuk 1 Wat is Word? 

Word 2003® is net als Excel, Access, PowerPoint en Outlook een product van 
Microsoft Office. Het is een zeer veelzijdig en gebruiksvriendelijk 
tekstverwerkingspakket. Word gebruik je om teksten, brieven, verslagen, rapporten, 
formulieren, invuldocumenten, … te maken. Word levert functies waarmee je de 
leesbaarheid kunt verhogen en de lay-out van je documenten kunt verfraaien. 





 

 

Hoofdstuk 2 Word starten 

Je kunt Word op verschillende manieren starten. Hieronder geven we je enkele 
mogelijkheden. 

Knop Hoe 

 Via de startknop van Windows. 
Klik op START - PROGRAMS - MICROSOFT WORD. 

 

Via een snelkoppeling op het bureaublad. 
Indien op het bureaublad een snelkoppeling naar Word aanwezig is, 
kun je hierop dubbelklikken om Word te starten. 

 

Via een doc-bestand. 
Word zal ook worden opgestart door in de Windows verkenner op een 
Wordbestand (=bestand met extensie "doc") te dubbelklikken. In dit 
geval zal het Wordbestand waarop werd geklikt automatisch in Word 
worden geopend. 

 
 

 Start Word met een methode aangepast aan de instellingen van jouw toestel 

 





 

 

Hoofdstuk 3 Schermindeling 

3.1 Het beginscherm 

 

1. De titelbalk 
2. De menubalk 
3. De werkbalken 
4. De liniaal 
5. Een taakvenster 
6. Het documentvenster 
7. De weergaveknoppen 
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3.1.1 De titelbalk 

Dit is de bovenste balk waarin de naam van het programma en de documentnaam 
staan.  

Uiterst links staat de systeemknop   waarmee je o.a. het programma kan 
afsluiten. 

Helemaal rechts staan de drie formaatknoppen: minimaliseren, maximaliseren en 
sluiten . 

3.1.2 De menubalk 

Op de menubalk bevinden zich menu’s. Wanneer je op een menu klikt, toont Word je 
een lijst met opdrachten. 

 

Rechts op de menubalk in het vak  kan je vragen intikken over 
het gebruik van Word. 

Met de formaatknop   sluit je het openstaande document. 

 

 Om te weten wat de mogelijkheden zijn van Word, kan je vlug een blik werpen 
op de verschillende menu’s. 

 

3.1.3 De werkbalken 
De werkbalken bestaan uit knoppen waarmee je snel opdrachten kan uitvoeren.  

Om een werkbalk te activeren of deactiveren klik je VIEW – TOOLBARS. De werkbalken 
die aangevinkt staan, zijn reeds zichtbaar op het scherm. Wil je nog een werkbalk 
activeren, klik dan op de naam van de werkbalk en ook deze wordt zichtbaar op het 
scherm.  

Wil je een werkbalk deactiveren, klik dan in datzelfde menu op de naam van de 
werkbalk, zodat het vinkje verdwijnt en de werkbalk niet meer zichtbaar is op het 
scherm. 
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In deze figuur zie je de werkbalken STANDARD en FORMATTING onder elkaar. 
Standaard staan ze naast elkaar waardoor je niet alle knoppen ziet. Om ze onder 
elkaar te krijgen, klik je op de uitschuifpijl aan het einde van één van de werkbalken 
en kies je in het vervolgmenu de optie SHOW BUTTONS ON TWO ROWS. 

Je kunt de werkbalken nog anders schikken op het scherm door ze met de muis te 
verslepen. Aan het begin van de werkbalk zie je een verticale stippellijn , ga daarop 
staan met de muisaanwijzer zodat deze verandert in een formaatgreep (viervoudige 
pijl). Wanneer je nu sleept, kan je de werkbalk verplaatsen. Als je de werkbalk 
versleept in het documentvenster dan krijgt hij de vorm van een venster.  
Dubbelklik je op de titelbalk van dit venster dan komt de werkbalk op zijn 
oorspronkelijke plaats terecht. 
 

 Zorg ervoor dat enkel de werkbalken STANDARD en FORMATTING geactiveerd 
zijn. Klik VIEW – TOOLBARS 

 

3.1.4 De liniaal 

 

Hierin worden tabs en marges weergegeven. Via VIEW – RULER kan je de liniaal aan- 
en uitzetten. 

3.1.5 Een taakvenster 
Word 2003 telt 14 taakvensters. Hiermee kan je taken uitvoeren zonder menu’s en 
werkbalken te gebruiken. Via VIEW –TASK PANE kan je het taakvenster weergeven of 
verbergen. 

3.1.6 Het documentvenster 
Dit is de ruimte waarin je tekst kan invoeren en bewerken.  
Het knipperende verticale streepje is de cursor of de invoegpositie. De cursor geeft 
aan waar het ingetikte woord op het scherm zal verschijnen. 

3.1.7 De weergaveknoppen 

 

Deze knoppen bepalen de weergave van de tekst op het scherm. 
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3.1.8 De statusbalk 

 

Je kan de statusbalk aan- of uitvinken via TOOLS – OPTIONS – VIEW – STATUS BAR. 
Deze balk bevat informatie over de positie van de cursor op de pagina. 

Knop Betekenis van de knop 
 de cursor staat op pagina 1 
 de cursor staat in sectie 1; een sectie is een onderdeel van een document, 

dit wordt later uitgebreid uitgelegd 
 de pagina waarop de cursor staat / het totaal aantal pagina’s van het 

document 
 de cursor staat op 2,4 cm van de bovenrand van de pagina 

 de cursor staat op regel 1 van de pagina 
 de cursor staat op het 1ste teken vanaf de linkermarge van de pagina of de 

kolom 

 
Op de statusbalk kan je ook nagaan welke modi eventueel actief zijn. Je kan een 
modus in- of uitschakelen door er dubbel op te klikken (de letters veranderen van 
grijs in zwart). 

Knop Betekenis van de knop 

 om een macro op te nemen (zie vervolmakingscursus); 

 om revisies te markeren (zie vervolmakingscursus); 

 om een selectie uit te breiden; 

 om tekst te overschrijven; 

 Word ondervindt dat je in het Nederlands aan het tikken bent; 

 de spellingscontrole staat aan. 
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In de volgende opdracht pas je de schermweergave aan. 

 1. Klik op het menu VIEW - PRINT LAYOUT.  

2. Klik  (uitschuifpijl van de knop ZOOM) en kies PAGE WIDTH. 
Indien je op die manier meer dan 10% bekomt, kies dan in de keuzelijst 
van dit venstertje voor 100% 

3. Activeer het taakvenster. 
4. Zet de werkbalken STANDARD en FORMATTING onder elkaar. 

 

  Zorg ervoor dat je deze schermweergave gedurende de hele cursus 
aanhoudt. In deze weergave heb je steeds een overzicht van de volledige 
bladbreedte. 

 





 

 

Hoofdstuk 4 Taakvensters 

4.1 Werken met taakvensters 
Het taakvenster verschijnt standaard rechts van het document. Via het taakvenster 
verschijnen opdrachten die belangrijk zijn voor wat je op dat moment in Word aan het 
doen bent. Door taakvensters te gebruiken kan je heel wat sneller werken.  
Word 2003 telt 14 taakvensters. 

 

4.2 Een ander taakvenster selecteren 
Klik op de uitschuifpijl in de titelbalk van je taakvenster om het gewenste taakvenster 
te selecteren. 

 

4.3 Het taakvenster sluiten en opnieuw weergeven 
Er zijn verschillende mogelijkheden om je taakvenster al dan niet weer te geven. 

• Klik VIEW – TASK PANE om het taakvenster aan of uit te zetten. 

• Druk Ctrl+F1 om het taakvenster aan of uit te zetten. 

• Taakvensters kunnen ook automatisch geactiveerd worden bij het uitvoeren van 
bepaalde opdrachten. 

•   
Klik op de sluitknop om het taakvenster te sluiten. 

 





 

 

Hoofdstuk 5 Help-functie 

Door het principe van “look and feel” (vrij vertaald: bekijk het scherm en je vindt 
vanzelf je weg) en het gegeven dat de Office-pakketten een identieke opbouw 
hebben, kun je in Word vrij eenvoudig je weg vinden. Mocht je toch nog vragen 
hebben, of twijfelen, of wat meer geavanceerde functies willen uitproberen, dan is de 
ingebouwde Help een handige steun. 

 

 

 1. Klik op het menu HELP 
2. Klik op het eerste item MICROSOFT OFFICE WORD HELP 

 

Nu verschijnt aan de rechterkant het taakvenster WORD HELP. 

 

  Het taakvenster voor WORD HELP kan ook via een klik op de knop met het 
vraagteken  in de standaard werkbalk worden geactiveerd. 

 

 

  Een druk op de toets F1 activeert ook het taakvenster voor Help. 
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5.1 Taakvenster Word Help 

 

Aan de rechter kant van het scherm krijg je het taakvenster van waaruit je alle 
mogelijke vormen van ondersteuning kunt aanspreken: 
1. ofwel tik je zelf je vraag of sleutelwoord in het vak SEARCH FOR en na een Enter 

zoekt Outlook de onderwerpen op in verband met jouw vraag; 
2. ofwel klik je op TABLE OF CONTENTS en ga je zelf ‘door het boek’ bladeren op zoek 

naar een antwoord; 
3. ofwel ga je het Internet op om via die weg ASSISTANCE te krijgen of via een 

animatie voorgetoond te worden hoe de vork aan de steel zit (TRAINING); je kunt je 
vraag ook voorleggen aan andere gebruikers (COMMUNITIES). 

 

 1. Klik in het venstertje onder SEARCH FOR 

2. Tik de tekst screen settings. 

3. Klik op de groene pijl of druk op Enter. 
4. Klik op het onderwerp RESTORE ORIGINAL SETTINGS FOR BUTTONS, 
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COMMANDS OR TOOLBARS. 
5. Sluit terug dit venster 

 

  Je kan je vraag ook rechtstreeks intikken in het Help-venster rechts bovenaan 
de menubalk . 

 

5.2 Inhoudsopgave 
Wil je de helpfunctie consulteren via de klassieke weergave in ‘boek’vorm, dan vraag 
je de inhoudsopgave. Een klik op een gesloten boek toont de onderwerpen uit dat 
hoofdstuk. Uiteindelijk klik je dan op het gewenste onderwerp. 

 

 1. Klik op het vraagteken op het einde van de standaardwerkbalk als het 
taakvenster voor Help niet zichtbaar is op jouw scherm. 

2. Klik op  

3. Klik op STARTUP AND SETTINGS. 
4. Klik op ABOUT PRODUCT ACTIVATION IN MICROSOFT OFFICE SYSTEM 

PRODUCTS. 
5. Sluit dit venster met het helponderwerp. 

 

Wil je verder uitpluizen hoe de Helpfunctie te gebruiken is, consulteer dan het 
onderwerp GETTING HELP in de TABLE OF CONTENTS onder STARTUP AND SETTINGS. 
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5.3 Assistance 
Via dit onderdeel in het taakvenster WORD HELP kom je op de algemene infosite van 
Office. Bij de rubriek DOOR DE INFORMATIE BLADEREN klik je op WORD 2003 om de 
beschikbare gegevens van het net te halen. 
(Alle onderstaande schermafdrukken van Internet dateren van 6/2/2006) 

 

 

 1. Klik in het taakvenster WORD HELP op de rubriek ASSISTANCE. 
Hiervoor dien je wel toegang tot het internet te hebben. 

2. Klik bij de rubriek DOOR DE INFORMATIE BLADEREN op WORD 2003 
 

3. Consulteer een onderwerp naar keuze. 
4. Sluit terug het internetvenster 
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5.4 Training 
Heb je niet genoeg aan de geschreven informatie uit de helpfunctie, dan kun je via 
deze rubriek bij Microsoft een on-line cursus in verband met een of ander aspect van 
het programma krijgen. 

 1. Klik in het taakvenster WORD HELP op de rubriek TRAINING. 
Hiervoor dien je wel toegang tot het internet te hebben. 

2. Klik bij de rubriek BLADEREN DOOR CURSUSSEN op WORD. 
Een voorbeeld van de schermafdrukken vind je op volgende pagina. 

3. Sluit het internetvenster. 
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5.5 Communities 
Zit je met een probleem waarvoor je in de Help nergens een antwoord vindt, dan kun 
je via de “community” of discussiegroep (soort van uithangbord met vraag en 
antwoord rond eenzelfde onderwerp) de hulp inroepen van andere gebruikers. 
 

 1. Klik in het taakvenster WORD HELP op de rubriek COMMUNITIES. 
Hiervoor dien je wel toegang tot het internet te hebben. 

2. Overloop de lijst met lopende discussies 
3. Klik een willekeurige discussie aan en in het rechter leesvenster krijg je 

toegang tot het “gesprek”  
De knop NEW bovenaan de lijst laat toe zelf een vraag te lanceren. 

 

 

5.6 Office-assistent 

 1. Klik op het menu HELP 
2. Klik op de rubriek SHOW THE OFFICE ASSISTANT 
3. Klik op de figuur om in een tekstballon je vraag te tikken. 

Dit werkt op dezelfde manier als  

 



 

 

Hoofdstuk 6 Word afsluiten 

Je kan Word op verschillende manieren afsluiten. Hieronder geven we je enkele 
mogelijkheden. 

• Via de sluitknop op de titelbalk. 
 

• Via het menu FILE – EXIT. 

• Via de sneltoetsencombinatie Alt+F4. 

Als je iets getikt hebt en je hebt je gegevens nog niet opgeslagen, vraagt Word (voor 
alle veiligheid) of je de wijzigingen wil opslaan. 
 

 Beëindig Word. 
Indien Word je vraagt om de wijzigingen op te slaan, klik je op NO. 
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STRUCTUUR 
De cursus Word 2003 is als volgt samengesteld: 

 
 

Word verkennen 

Document aanmaken 

Bestand openen 

Invuldocumenten 

Samenvoegen 

Grote documenten 

Macro’s en werkbalken 
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OPBOUW 

Ieder onderdeel uit deze module bevat  

• een stuk algemene informatie,  

• een praktijkvoorbeeld  dat je zelf op het toestel uitvoert, 

• eventueel enkele tips of praktische bedenkingen, 

• een verwijzing naar een oefening  die je in de afzonderlijke oefenmap 
terugvindt. 

 

SYMBOLEN 

 1. Deze weergave betreft een door jou uit te voeren praktijkvoorbeeld 

  

  Wijst op een praktische tip 

  

  Wijst op een alternatieve methode via toetsenbordhandelingen 

 

  Wijst op een alternatieve methode via muishandelingen 

 

  Verwijst naar een vrije oefening uit de oefenmap 

  

 Verwijst naar een animatievoorbeeld van de uit te voeren stappen 

 

 

Indien er tekst letterlijk dient te worden ingetikt, dan staat deze in dit 
lettertype weergegeven. 

 

Wanneer een toetsencombinatie moet worden gemaakt, d.w.z. de toetsen tegelijk 
indrukken (bijvoorbeeld Ctrl en A), dan wordt dit weergeven als Ctrl+A. 
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Hoofdstuk 1  Tekst intikken 

1.1 Je eerste tekst aanmaken 
Word start met een leeg document. Je kunt dus onmiddellijk beginnen tikken.  
Wanneer je bij het tikken het einde van de regel bereikt, gaat Word automatisch 
verder op de volgende regel (dat heet regelterugloop of word wrap). 
Om zelf een nieuwe alinea te nemen druk je op enter. 

 

Om Word op een professionele manier te gebruiken, is het absoluut noodzakelijk om 
de knop ¶ SHOW/HIDE te activeren.  

  Een knop is geactiveerd als hij omkaderd en anders ingekleurd is. 

 
Wanneer je een stukje tekst getikt hebt, zal je merken dat de spaties voorgesteld 
worden door een stip en enters door een ¶-teken. 
Soms zullen bepaalde woorden onderstreept worden met een rode of groene golvende 
lijn. Dit wil zeggen dat Word denkt dat het woord verkeerd gespeld is (rood) of 
grammaticaal onjuist is (groen). Meer uitleg hierover vind je in de module Corrigeren. 

 1. Zorg ervoor dat de knop  geactiveerd is. 

2. Tik volgend stukje tekst in. Tikfouten mag je laten staan. 
Met telewerk kun je je werk en privé-leven beter op 
mekaar afstemmen. Geen files meer, niet meer 
pendelen... Dit betekent veel minder stress. Het 
werkritme zelf bepalen verhoogt je motivatie en 
productiviteit. 

3. Druk op Enter. 
4. Tik de tweede alinea. 

Als telewerker ben je in principe vrij om je werkuren 
zelf te bepalen. Je moet er rekening mee houden dat 
klanten en collega's wel tijdens de kantooruren 
werken en vaak enkel tijdens deze periode bereikbaar 
zijn. 

5. Druk opnieuw op Enter. 
6. Tik de laatste alinea in. 

Om dit 'probleem' te minimaliseren worden er vaak in 
samenspraak met de werkgever blokuren vastgelegd, 
waarin je als telewerker verplicht bereikbaar moet 
zijn. 

7. Laat deze tekst op je scherm staan; straks kun je die opslaan. 
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1.2 Documentweergave 
De manier waarop de tekst op het scherm weergegeven wordt kan aan jouw wensen 
worden aangepast. Daarvoor beschik je links onderaan het documentvenster de 
weergaveknoppen. 

 

Knop Functie Omschrijving 

 
Normal View Toont enkel het bruikbare gedeelte van de 

pagina, dus geen marges; bij het gebruik van 
tekstkolommen worden de kolommen niet 
weergegeven. 

 
Web Layout View Hier wordt geen rekening gehouden met de 

paginagrootte, maar wordt de tekst over de volle 
breedte van het scherm uitgesmeerd. 

 
Print Layout View Dit is de meest realistische weergave van het 

document; alles is te zien met de eigenlijke 
opmaak, zoals het dus ook uiteindelijk zal 
worden afgedrukt. 

 
Outline View Er wordt geen rekening met de uiteindelijke 

opmaak en schikking van het document. Is 
geschikt voor lange documenten met een 
uitgebouwde indeling om een overzicht te krijgen 
van de structuur van het document 

 
Reading Layout Vergemakkelijkt het lezen van een document op 

het scherm door de tekst als in een boek weer te 
geven met een groter lettertype. 
Je verlaat deze indeling via de knop CLOSE op 
de werkbalk 

 

 1. klik een voor een op de verschillende weergaveknoppen en bekijk de 
manier waarop de tekst op het scherm getoond wordt. 

2. De READING LAYOUT verlaat je via de knop CLOSE. 
3. Klik op de knop PRINT LAYOUT VIEW 

 

  De weergave kan ook via het menu VIEW worden ingesteld. 

 



 

 

Hoofdstuk 2 Tekst opslaan 

De tekst die je nu op je scherm ziet, moet je nog bewaren, anders gaat deze verloren 
zodra je je pc uitzet. Het is dus absoluut noodzakelijk om je teksten op te slaan om 
nadien nog wijzigingen te kunnen aanbrengen of te vervolledigen. 
Zolang je een document nog niet bewaard hebt en er dus nog geen naam aan hebt 
gegeven, kent Word er een voorlopige naam aan toe. In de titelbalk zie je 
document+nummer staan.  

 

Bij het opslaan van documenten is het belangrijk dat je let op volgende twee 
handelingen: 
1) de map waarin je je document opslaat en  
2) de naam die je aan je document geeft. 
Word kent verschillende mogelijkheden om documenten op te slaan. In het menu 
FILE kan je kiezen tussen SAVE, SAVE AS en SAVE AS WEB PAGE. Hier is het belangrijk 
dat je het verschil leert kennen tussen SAVE en SAVE AS.  

 

Wanneer je een document voor de eerste keer bewaart, is er geen verschil tussen 
SAVE en SAVE AS. Je komt in beide gevallen in het dialoogvenster SAVE AS terecht. 
Hier bepaal je de naam en de map waarin het bestand moet komen. 



4 Documenten aanmaken Word 2003 

 

 

Indien je wijzigingen aanbrengt aan een reeds opgeslagen document dan kun je 
deze bewaren met SAVE. Het oorspronkelijke document wordt dan overschreven door 
het document met de aangebrachte veranderingen. 
Wens je het oorspronkelijke bestand te behouden naast het gewijzigde, dan kun je 
via SAVE AS een nieuwe naam geven aan je gewijzigde document. 

2.1 Een map aanmaken in Word 
Om je bestanden later gemakkelijk terug te vinden is het noodzakelijk om 
bijeenhorende documenten te stockeren in eenzelfde map. In dit dialoogvenster 
SAVE AS kan je snel een nieuwe map maken met de knop CREATE NEW FOLDER. 

 

Als je op deze knop klikt verschijnt onderstaand venster, waarin je de naam van de 
map kan tikken.  

 

Wanneer je dan op OK klikt, kom je onmiddellijk in de nieuwe map terecht in het 
dialoogvenster SAVE AS. 
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2.2 Het document een naam geven 
In het dialoogvenster SAVE AS vult Word onderaan in het vak FILE NAME zelf een 
naam in (eerste woorden van de ingetikte tekst); deze naam pas je best aan. 

  In een bestandsnaam mag je zowel letters als cijfers en spaties gebruiken. 

Komma’s en punten zijn ook toegelaten, maar hun gebruik is af te raden. 

Volgende tekens mogen niet gebruikt worden: ?, ;, :, *, >, <, /, \, 

 
Net onder de bestandsnaam vind je het vak SAVE AS, waarin het documenttype wordt 
bepaald. Standaard is dit een worddocument, wat dus de extensie .doc krijgt. 
Je gaat nu zelf het openstaande document bewaren in een nieuwe map. 

 1. Klik in de menubalk File – SAVE AS. 
2. Het dialoogvenster SAVE AS verschijnt. 
3. Klik op de knop CREATE NEW FOLDER. 

4. Tik de naam van de map: Gemaakte praktijkvoorbeelden Word 
2003 basis en klik OK. 

5. Tik de bestandsnaam in: Telewerk en klik SAVE. 
De naam van het document staat nu vermeld in de titelbalk 

 
Je gaat het document verder aanvullen en opslaan onder dezelfde naam. 

 6. Zorg ervoor dat je op het einde van je document staat (Ctrl+End). 
7. Druk op Enter om een nieuwe alinea te beginnen. 
8. Tik volgend stukje tekst in. 

Het soepele uurrooster zorgt ervoor dat je je werk- 
en privétijd veel beter kan combineren. Je kan 
bijvoorbeeld met de werkgever afspreken over het 
tijdstip waarop de kinderen moeten afgehaald 
worden... 

9. Sla deze wijzigingen op onder dezelfde naam. 
10. Klik FILE – SAVE of gebruik de knop SAVE in de werkbalk STANDARD. 

 

11. Het oorspronkelijke document wordt vervangen door het document dat 
nu op je scherm staat. 
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Je gaat op basis van dezelfde tekst een nieuw document aanmaken. 

 1. Druk op Enter om een nieuwe alinea te beginnen. 
2. Tik volgend stukje tekst in. 

Maar toch moeten we proberen de twee strikt 
gescheiden te houden. Werken en tegelijkertijd het 
huishouden doen, voor de kinderen zorgen enz. kunnen 
moeilijk gecombineerd worden. Dit vergt enige 
planning! 

Sla deze wijzigingen op onder een andere naam.  
3. Klik FILE –  SAVE AS. 
4. Je komt automatisch terecht in de map 'Gemaakte praktijkvoorbeelden 

Word 2003 basis'. 

5. Vervang de voorgestelde bestandsnaam door: Aangepast telewerk 
en klik op SAVE. 
Het oorspronkelijke document ‘Telewerk’ blijft behouden en je hebt een 
nieuw document gemaakt ‘Aangepast telewerk’. 

 

  Maak uit de oefenmap opgave 1 

 

 



 

 

Hoofdstuk 3 Nieuw documentvenster 

Bij het intikken van een document hoef je geen rekening te houden met de lengte 
van de tekst. Word neemt spontaan een nieuwe pagina als de voorgaande vol staat. 
Wil je een nieuw document aanmaken, dan heb je daar een nieuw documentvenster 
voor nodig. 

3.1 Via de standaardwerkbalk 

De eerste knop van de standaardwerkbalk  geeft je onmiddellijk een nieuw 
documentvenster. 

3.2 Via het menu File – New 
Wanneer je het menu FILE – NEW gebruikt, dan wordt het taakvenster voor NEW 
DOCUMENT geopend (zie volgend punt) 

3.3 Via het taakvenster NEW DOCUMENT 

 

  Het bestand, dat je in een nieuw documentvenster gaat aanmaken, werkt opnieuw 
met de standaardopmaak. Dus met wat je in, en met, een vorig document gedaan 
hebt, wordt hier geen rekening gehouden. 

 

  De combinatie Ctrl+N geeft ook een nieuw documentvenster 

 

 Vraag met één van bovenstaande methoden een nieuw documentvenster. 

 

 





 

 

Hoofdstuk 4 Speciale tekens vanuit het klavier 

Een tekst bevat niet alleen ‘gewone’ lettertekens, maar nu bijvoorbeeld de euro zijn 
intrede gedaan heeft, kom je wel eens het symbool € tegen. Ook e-mail is wijd 
verspreid en daar heb je het ‘apestaartje’ @ zeker van doen, om nog te zwijgen over 
het feit dat je vóór een bepaalde datum je belastingen dient te betalen. Veel mensen 
hebben geen telefoon  meer, maar wel een GSM  om naar Sœur Sourire te 
bellen. Woonde die niet in de Kölnstraße op een appartementje van 50 m². In ieder 
geval het was er tof . 

Alle gekheid op een stokje, in dit hoofdstuk zien we hoe je deze ‘speciale tekens’ in 
je tekst kunt opnemen. 

4.1 Symbolen op het klavier 

4.1.1 Tekens zijn op het klavier terug te vinden 
De meest courante lettertekens vind je terug op het klavier, zoals de tekens €, @, { }, 
[ ], ´, en zo verder. Deze toetsen zijn grijs gekleurd op onderstaande afbeelding. 

 

Voor de symbolen die bovenaan op de toetsen staan, hou je de Shift-toets ingedrukt 
terwijl je het teken op het klavier indrukt.  
Het teken dat rechts onderaan op de toets staat, verkrijg je door de AltGr-toets 
(rechts van de spatiebalk) ingedrukt te houden wanneer je de betreffende toets op 
het klavier indrukt. 
Voor de letters met accenten, bijvoorbeeld ó f ñ, kies je eerst het accent, maar het is 
pas als je de letter waarop het accent moet staan indrukt, dat het volledige teken op 
het scherm verschijnt. 

We proberen dat even uit met onderstaande zin: 
Wij verblijven met zijn tweeën vóór 1 mei voor slechts € 
120,85/persoon en per week in España. 
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 1. Tik: Wij verblijven met zijn twee 

2. Hou de Shift-toets ingedrukt en tik op de toets met het ¨ (naast de 
letter p); laat alles los en tik de letter e 

3. Werk de tekst verder af. 
4. Hou de toets AltGr ingedrukt en tik op de toets met het nadrukteken ´ 

(rechts van de letter M); laat dan alles los en tik de letter o. 
5. Herhaal dit voor de tweede ó. 
6. Tik de tekst verder en voor het €-teken hou je de AltGr-toets ingedrukt 

terwijl je op de letter e tikt. 
7. Voor de ñ hou je de AltGr-toets ingedrukt terwijl je op de toets met de ~ 

tikt (rechts onderaan op het klavier naast de Shift-toets). 
8. Neem een nieuwe alinea. 

 

4.1.2 Tekens maken via een toetsencombinatie 
Een aantal teksttekens, zoals œ uit het Frans en ß uit het Duits, staan niet 
rechtstreeks op het klavier vermeld en het is ook vrij omslachtig als je een Franse of 
Duitse tekst typt om steeds weer voor het betreffende teken een symbool te moeten 
invoegen. Daarom kun je eerst de toetsencombinatie Ctrl+& maken, vervolgens alle 
toesten loslaten en dan de letter o of s tikken. 

Toetsencombinatie Geeft als teken 

Ctrl+&     s ß 

Ctrl+&     o Œ 

 

 We tikken volgend zinnetje: 
Sœur Sourire woonde in de Kölnstraße. 

1. Tik S 

2. Hou de Ctrl-toets ingedrukt en tik op de toets &; laat alles los en tik o. 
3. Tik de tekst verder in. 
4. Om  te ß te verkrijgen, hou je de Ctrl-toets ingedruk en je tikt op de 

toets &; laat alles los en tik s. 
5. µNeem een nieuwe alinea. 
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4.2 Symbolen uit specifieke tekensets 

Niet alle tekens en symbolen zijn uiteraard via het klavier te voorschijn te toveren. 
Daarom kun je alle speciale tekens en symbolen (ook deze die we in de voorgaande 
punten hebben aangehaald) via het menu INSERT – SYMBOL in jouw document laten 
plaatsen. 

 

Via de lijstpijl ter hoogte van het venstertje FONT (1) zoek je het lettertype waarin het 
gewenste teken staat. De schuifbalk (2) laat je toe door deze lijst te bladeren. Heb je 
eenmaal het gewenste teken gevonden, dan selecteer je het door erop te klikken en 
met een klik op de knop Insert komt het teken in jouw tekst te staan. 

  Je kunt ook op het gewenste teken dubbelklikken om het te laten invoegen. 

 

De laatst ingevoegde tekens (ongeacht uit welk lettertype ze komen) worden 
onderaan in de lijst (3) met RECENTLY USED SYMBOLS bijgehouden. Dit bespaart je het 
opzoekwerk als je het teken nogmaals nodig hebt. Een dubbelklik op het symbool 
voegt het in jouw document in.  
Heb je meerdere symbolen nodig, dan kun je het dialoogvenster met de symbolen op 
het scherm laten staan; je klikt in je tekst en je kunt verder werken. Je zult 
waarschijnlijk wel het venster met symbolen via het verslepen van de titelbalk wat 
aan de kant moeten plaatsen. Heb je geen symbolen meer nodig of is het te 
hinderlijk, sluit dan dit venster. 
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 We maken onderstaande zin: 
Met een brede ☺ meldde hij ons dat hij in een gekke bui 
(wat te veel ‰ in zijn bloed) zijn  geruild had voor 
een . 

1. Tik de tekst tot aan het eerste symbool 
2. ☺: Via INSERT – SYMBOL, lettertype WINGDINGS; dubbelklik op het 

symbool 
3. ‰: Via INSERT – SYMBOL, lettertype (NORMAL TEXT); dubbelklik op het 

symbool 
4.  Via INSERT – SYMBOL, lettertype WINGDINGS; dubbelklik op het 

symbool 
5.  Via INSERT – SYMBOL, lettertype WEBDINGS; dubbelklik op het 

symbool 

 
In de module Corrigeren uit deze cursus vind je de mogelijkheden om via het principe 
van Autocorrectie het invoegen van veelgebruikte tekens te “automatiseren”. 

  Maak uit de oefenmap opgave 2 

 



 

 

Hoofdstuk 5 Document sluiten 

Wanneer je niet langer met het document wil werken, kun je het sluiten. Wanneer je 
niet alleen het openstaande document, maar ook Word wil verlaten moet je het 
programma afsluiten.  

5.1 Sluiten 
Je kan een document sluiten via het menu FILE – CLOSE of via de knop CLOSE 
WINDOW. 

 

Wanneer je een document sluit dat je nog niet hebt opgeslagen, vraagt Word je altijd 
eerst of je het document wil bewaren. Wanneer je dit document vroeger reeds hebt 
bewaard, maar nadien nog wijzigingen hebt aangebracht, zal ook dan Word vragen 
of je het gewijzigde document wil opslaan. 

 

Indien je YES klikt, wordt de procedure van opslaan gevolgd en zal daarna het 
document gesloten worden.  
Indien je NO klikt, worden de laatste wijzigingen niet opgeslagen en het document 
wordt ook afgesloten. 
Indien je CANCEL klikt, gaat de opdracht sluiten niet door en keer je terug naar het 
document. 

 1. Sluit het document waarin je speciale tekens gebruikt hebt via een klik 
op de sluitknop ⌧. 

2. Klik op YES bij de vraag naar SAVE THE CHANGES 

3. Geef de bestandsnaam Speciale tekens en klik op SAVE. 
Het document verdwijnt van het scherm en je ziet de andere 
openstaande tekst. 

 

  Denk bij deze vraag steeds goed na en klik enkel op de NO-knop indien je er zeker 
van bent dat je dit document of het gewijzigde document later niet meer zal nodig 
hebben. 
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Wanneer je in Word niets meer verandert aan een opgeslagen document, kan Word 
onmiddellijk het document verlaten, maar het programma zelf is nog steeds actief. 

 1. Sluit het document ‘Aangepast Telewerk’. 
2. Klik FILE – CLOSE. 
3. Indien Word je vraagt om de wijzigingen op te slaan, verifieer je wat je 

eventueel nog hebt aangepast en als je deze wijzigingen wil opslaan 
klik dan YES, anders klik je NO. 

 

5.2 Afsluiten 
Wanneer je het programma wil verlaten moet je Word afsluiten. Documenten die dan 
nog openstaan worden ook gesloten en, indien ze nog niet (volledig) bewaard 
werden, krijg je ook hier de vraag om de wijzigingen al dan niet op te slaan. 
Dit doe je door te klikken op FILE – EXIT of via de knop CLOSE op de titelbalk. 

 

 

  Met de sneltoetsen Alt+F4 kun je het programma ook afsluiten. 

 

 1. Sluit het programma Word door te kiezen voor FILE – EXIT. 
2. Start Word terug op. 

 



 

 

Hoofdstuk 6 Stappenplan 

 Document aanmaken 

• Tik de tekst aan één stuk door. 

• Gebruik enkel een Enter om op het einde van de alinea een nieuwe alinea te 
nemen. 

 Document opslaan 

• Sla je het document voor de eerste keer op, dan neem je het menu FILE en 
kies je voor SAVE AS 

• Tik bij FILE NAME de naam voor je document 

• Verifieer bovenaan in het dialoogvenster SAVE AS of de map waarin je wil 
opslaan goed ingesteld staat 

• Klik op de knop SAVE 

• Werd het document al eens opgeslagen en wil je enkel de aangepaste versie 
van op het scherm bewaren in de plaats van de vroegere (niet aangepaste) 
versie, dan neem je het menu FILE – SAVE of klik je op de 3de knop van de 
standaardwerkbalk. 

 Een nieuw document maken 

• Klik op de eerste knop van de standaardwerkbalk 
of 

• Neem het menu FILE – NEW en kies in het taakvenster de optie BLANK 
DOCUMENT 

 Documentvenster sluiten 

• Klik op de onderste van de twee sluitknoppen in de rechterbovenhoek van het 
venster 

of 

• Neem het menu FILE – CLOSE 

 Nieuwe map maken 

• Klik in het dialoogventer van SAVE AS op de knop  

 

• Tik de naam voor de nieuwe map 

• Druk op de toets Enter 
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STRUCTUUR 
De cursus Word 2003 is als volgt samengesteld: 

 
 

Word verkennen 

Document aanmaken 

Bestand openen 

Invuldocumenten 

Samenvoegen 

Grote documenten 

Macro’s en werkbalken 

Grafische 
mogelijkheden 

Autoteksten 

Sjablonen Gegevensdeling 

Corrigeren 

Afdrukken 

Tekenopmaak 

Alinea-opmaak 

Tabellen 

Pagina-opmaak 



 

OPBOUW 

Ieder onderdeel uit deze module bevat  

• een stuk algemene informatie,  

• een praktijkvoorbeeld  dat je zelf op het toestel uitvoert, 

• eventueel enkele tips of praktische bedenkingen, 

• een verwijzing naar een oefening  die je in de afzonderlijke oefenmap 
terugvindt. 

 

SYMBOLEN 
 

 1. Deze weergave betreft een door jou uit te voeren praktijkvoorbeeld 

  

  Wijst op een praktische tip 

  

  Wijst op een alternatieve methode via toetsenbordhandelingen 

 

  Wijst op een alternatieve methode via muishandelingen 

 

  Verwijst naar een vrije oefening uit de oefenmap 

  

 Verwijst naar een animatievoorbeeld van de uit te voeren stappen 

 

 

Wanneer een toetsencombinatie moet worden gemaakt, d.w.z. de toetsen tegelijk 
indrukken (bijvoorbeeld Ctrl en A), dan wordt dit weergeven als Ctrl+A 
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Hoofdstuk 1 Documenten openen uit de huidige 
map 

Nadat je een document hebt opgeslagen en gesloten, kun je het altijd terug openen, 
dit wil zeggen terug op je scherm krijgen. Bij het openen van een document wordt er 
eigenlijk een kopie van het opgeslagen document op het scherm gezet. 

  Eens een document is opgeslagen, noemen we het ook wel een bestand. 

1.1 Eén document openen 
De opdracht om een opgeslagen document te openen kun je op 3 manieren geven: 

• ofwel klik je op de knop OPEN op de standaardwerkbalk; 

 

• ofwel neem je het menu FILE – OPEN; 

 

• ofwel neem je het taakvenster GETTING STARTED – groepsvak OPEN – knop MORE. 
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Via welke methode je ook vraagt om een bestand te openen, je komt steeds in het 
dialoogvenster OPEN terecht. Dit venster kun je enigszins vergelijken met het venster 
SAVE AS uit het vorige hoofdstuk, maar het werkt juist andersom: met het venster 
OPEN haal je (een kopie van de) bestanden van de harde schijf naar je scherm, 
terwijl je met het venster SAVE AS bestanden van je scherm aan de harde schijf 
toevoegt. 

 

 Naast LOOK IN zie je de naam van de geopende map. Met het lijstpijltje naast 
LOOK IN: kan je een andere map of gegevensdrager selecteren. 

 De groene knop met de pijl laat toe terug te keren naar de vorige reeds 
geopende mappen, terwijl de rechterknop (met mapsymbool)  je door de 
hiërarchie van de mappen (telkens 1 niveau hoger in de mappenstructuur) 
laat stappen om een andere map te selecteren. 

 Hier zie je de bestandenlijst met alle bestanden (en eventueel mappen) die 
in de bij LOOK IN vermelde map werden opgeslagen. 

 Je kunt ook in het vak FILE NAME zelf een documentnaam intikken, maar 
selecteren in de lijst is eenvoudiger en je loopt niet het risico de naam 
verkeerd in te tikken. 

 Je krijgt enkel de documenten te zien van het in het vak FILES OF TYPE 
getoonde documenttype. Normaal gezien zijn dat enkel de Word-bestanden 
(extensie .doc). 
Wil je de volledige inhoud van de map zien, kies dan met behulp van het 
lijstpijltje ALL FILES (*.*); zo krijg je ook de niet-Word-bestanden te zien. 

 
Om het document vanuit de bestandenlijst te openen kun je: 
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• dubbelklikken op de bestandsnaam of 

• klikken op de bestandsnaam en vervolgens klikken op de knop OPEN. 
In onderstaand praktijkvoorbeeld ga je een bestand openen en sluiten: 

 1. Klik in de werkbalk STANDARD op de knop  OPEN . 
Het dialoogvenster OPEN verschijnt, met de inhoud van de map waarin 
je laatst hebt gewerkt (opgeslagen of geopend) – in ons geval de map 
‘Gemaakte praktijkvoorbeelden Word 2003 basis’. 

2. Klik op de bestandsnaam ‘Aangepast telewerk’. 
3. Klik op de knop OPEN. 
4. Sluit het document. 
5. Klik op het menu FILE en kies OPEN. 
6. Dubbelklik in de bestandenlijst op het bestand ‘Speciale tekens’. 
7. Sluit het document. 
8. Activeer het taakvenster GETTING STARTED (menu VIEW – TASK PANE). 
9. Klik in het groepsvak OPEN op MORE. 

10. Dubbelklik in de bestandenlijst op ‘Telewerk’. 
11. Sluit het document. 

 

  Je kunt de opdracht OPEN ook geven via de sneltoets Ctrl+O. 

 

1.2 Bestandsweergave 
De manier waarop de documentnamen in de bestandenlijst worden weergegeven, 
kan aangepast worden via een klik op het lijstpijltje naast de knop VIEWS  

 

 1. Open het dialoogvenster OPEN. 
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2. Bekijk de weergavemogelijkheden: klik telkens op het lijstpijltje naast de 
knop VIEWS en klik op één van de mogelijkheden. 

3. Op het einde zorg je ervoor dat de weergave ingesteld staat op LIST. 

1.3 Snel openen 
Vaak wil je een bestand openen waarin je kort daarvoor hebt gewerkt. Daarom houdt 
Word een lijstje bij van de laatste vier bestanden die je onder handen hebt gehad. 
Dat lijstje vind je op 3 plaatsen terug: 

• onderaan in het menu FILE; 
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• in het taakvenster GETTING STARTED in het groepsvak OPEN; 

 

• in het dialoogvenster OPEN wanneer je in de LOCATION BAR klikt op de knop 
MY RECENT DOCUMENTS. 

 

In elk van deze gevallen klik je in de lijst het bestand dat je wilt openen gewoon aan. 
Praktijkvoorbeeld: 
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 1. Klik op het menu FILE. 
2. Onderaan het menu zie je de namen van de laatste vier geopende 

documenten. 
3. Klik op ‘Telewerk’ om het document te openen. 
4. Sluit het document. 
5. Zorg ervoor dat het taakvenster GETTING STARTED op je scherm staat. 
6. Klik in het groepsvak OPEN op ‘Telewerk’ om het document te openen. 
7. Sluit het document. 

 

  In het menu TOOLS – OPTIONS – tabblad GENERAL kan je bij RECENTLY USED FILE 
LIST opgeven dat onderaan het menu FILE en in het taakvenster GETTING STARTED 
méér (maximum negen) of minder (minimum geen) bestandsnamen moeten 
weergegeven worden 



WORD 2003 Documenten openen 7 

 

1.4 Stappenplan 

 Een document openen uit de huidige map 

• Klip op de knop  OPEN op de standaardwerkbalk. 

• Dubbelklik in de bestandenlijst op de juiste bestandsnaam. 

 Documenten snel openen (één van de vier laatst geopende) 

• Klik op het menu FILE. 

• Klik op de juiste bestandsnaam helemaal onderaan het menu. 
Of 

• Open het taakvenster GETTING STARTED (via het menu VIEW – TASK PANE). 

• Klik in het groepsvak OPEN op de juiste bestandsnaam. 
 





 

 

Hoofdstuk 2 Documenten openen uit andere map 

Vaak moet je van de ene map naar de andere stappen om je documenten op een 
geordende manier op te slaan. Om je documenten te openen, dien je natuurlijk 
dezelfde logica te hanteren. 
Het gaat meestal om dezelfde mappen die je frequent nodig hebt. Om de toegang tot 
je veel gebruikte mappen of bestanden te versnellen kun je deze toevoegen aan MY 
PLACES of aan FAVORITES 

2.1 Een andere map kiezen 
In welke map je ook aan het werken bent, je hebt steeds een rechtstreekse toegang 
tot de map MY DOCUMENTS via de knop  in de locatiebalk  

 

Heb je met submappen gewerkt, dan kun je met de knop UP ONE LEVEL  naar de 
bovenliggende map. De knop PREVIOUS  laat je toe om terug te keren naar de 
mappen (los van hun onderlinge samenhang) die je onlangs hebt bezocht. 
Wanneer je dan in het inhoudsvenster de naam ziet verschijnen van de map waarin 
je wil werken dubbelklik je op die naam; lukt dit niet zo vlot, klik dan 1x op de naam 
en klik vervolgens op de knop OPEN. 
Moet je iets halen van op een andere locatie (gegevensdrager) dan kun je met deze 
lijstpijl  de gewenste locatie kiezen en daarop dan de gewenste map openen. 

Zet dit even in de praktijk om. 
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 1. Kies op een of andere manier OPEN. 
2. Bij LOOK IN zie je de naam van de huidige map ‘Gemaakte 

praktijkvoorbeelden Word 2003 basis’ staan. 
3. Klik op de knop UP ONE LEVEL; je komt terecht in de map ‘Word 2003 

basis’. 
4. Dubbelklik in het inhoudsvenster op de map ‘Gemaakte 

praktijkvoorbeelden Word 2003 basis’. 

5. Klik enkele keer op de knop  PREVIOUS en kijk in welke mappen je 
komt. 

6. Klik in de locatiebalk op MY DOCUMENTS. 
7. Dubbelklik in het inhoudsvenster op de map ‘Word 2003 basis’. 
8. Dubbelklik in het inhoudsvenster op de map ‘Praktijkvoorbeelden Word 

2003 basis’. 
9. Dubbelklik in het inhoudsvenster op de map ‘Praktijk openen’. 

10. Dubbelklik in het inhoudsvenster op het bestand ‘Frigo’. 
11. Sluit het document. 

 

2.2 My Places 

Links in het venster OPEN zie je de zogenaamde LOCATION BAR met vijf knoppen, 
waar je de knop MY DOCUMENTS hebt aangeklikt. 

Deze knoppen brengen je op een snelle manier naar de opgegeven locaties: MY 
RECENT DOCUMENTS, DESKTOP, MY DOCUMENTS, MY COMPUTER, MY NETWORK PLACES. 
Als je op één van deze knoppen klikt, wordt de inhoud van het vak LOOK IN 
automatisch aangepast. 
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2.2.1 Snelkoppeling toevoegen 
Je kunt aan deze LOCATION BAR zelf een koppeling naar veelgebruikte mappen 
toevoegen. Je klikt daartoe in het inhoudsvenster op de map die je wenst toe te 
voegen aan de locatiebalk. Vervolgens klik je op de knop TOOLS en kies je de 
opdracht ADD TO “MY PLACES”. 

 

In onderstaand praktijkvoorbeeld breid je de LOCATION BAR uit: 
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 1. Open het dialoogvenster OPEN. 
2. Zorg er nu voor dat je in het vak LOOK IN de map ‘Word 2003 basis’ ziet 

staan. 
3. Klik in het inhoudsvenster op de map ‘Praktijkvoorbeelden Word 2003 

basis’ (zonder deze te openen) om deze te selecteren. 
4. Klik op de knop TOOLS en kies de opdracht ADD TO “MY PLACES”. 

De map met praktijkvoorbeelden die je doorheen de cursus Word 2003 
basis nodig hebt, is nu direct toegankelijk via de locatiebalk.  

 
Het kan zijn dat je de knop voor de oefenmap niet ziet staan in de LOCATION BAR, 
omdat er al te veel in staat. Je kunt de pictogrammen in de LOCATION BAR verkleinen 
door met de rechtermuisknop in de LOCATION BAR te klikken en te kiezen voor de 
opdracht SMALL ICONS. Een andere oplossing is het dialoogvenster OPEN hoger 
maken door met de linker muisknop de onderste rand ervan vast te nemen en deze 
naar beneden te slepen. 
Experimenteer hier even mee: 

 5. Klik met de rechtermuisknop in de LOCATION BAR en kies de opdracht 
SMALL ICONS. 

6. Klik in de LOCATION BAR op je oefenmap. 
Je ziet nu de inhoud van je oefenmap. 

7. Klik op een andere knop in de locatiebalk om de inhoud van die map te 
zien. 

8. Klik met de rechtermuisknop in de LOCATION BAR en kies de opdracht 
LARGE ICONS. 

9. Plaats de muiscursor op de onderste rand van het dialoogvenster zodat 
er een dubbele pijl verschijnt ; sleep nu naar beneden. 

10. Sluit het dialoogvenster OPEN door te klikken op de knop CANCEL. 

 

2.2.2 Snelkoppeling verwijderen 
Om een snelkoppeling naar een map uit de locatiebalk te verwijderen, klik je in de 
locatiebalk op de betreffende mapnaam en kies je Delete.  
Op die manier is enkel de snelkoppeling naar die map, maar niet de map zelf, 
verwijderd. 
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2.3 Stappenplan 

 Documenten openen uit een andere map 

• Klip op de knop OPEN op de standaardwerkbalk. 

• Selecteer de juiste map met behulp van de knoppen  UP ONE LEVEL en 

 PREVIOUS. 

• Dubbelklik op de juiste bestandsnaam. 

 Snelkoppeling naar een map toevoegen aan de Location Bar 

• Klip op de knop OPEN op de standaardwerkbalk. 

• Selecteer de juiste map zonder deze te openen. 

• Klik op de knop TOOLS in de werkbalk van het venster OPEN en kies de 
opdracht ADD TO “MY PLACES”. 

• Sluit het dialoogvenster OPEN. 

 Snelkoppeling naar een map verwijderen uit de Location Bar 

• Klip op de knop OPEN op de standaardwerkbalk. 

• Klik in de LOCATION BAR met de rechtermuisknop op de te verwijderen map en 
kies de opdracht DELETE. 

• Sluit het dialoogvenster OPEN. 
 





 

 

Hoofdstuk 3 Een nieuw document openen op basis 
van een bestaand document 

3.1 Bestaand bestand openen 
Wanneer je met de methodes uit de voorgaande hoofdstukken een bestand opent 
met de bedoeling wijzigingen aan te brengen en het bestand onder een andere naam 
op te slaan, dan dien je eraan te denken dat je het opslaat via FILE – SAVE AS, zoniet 
wordt je origineel overschreven. 

3.2 Een nieuw document openen op basis van een bestaand 
document 

Wil je zeker zijn dat je het origineel van een document dat je gebruikt om een 
aangepaste versie van de tekst te maken niet ‘per ongeluk’ overschrijft door SAVE te 
kiezen, dan open je dit document via het taakvenster NEW DOCUMENT. Je kiest hier 
onder de groep NEW het item FROM EXISTING DOCUMENT. 

 

Zo wordt in een nieuw leeg documentvenster een kopie van het gekozen bestand 
geopend (op de titelbalk staat niet de naam van het geopende bestand). 
Dit proberen we even uit. 

 1. Activeer het taakvenster indien het niet zichtbaar is via het menu VIEW 
– TASK PANE. 

2. Kies met de lijstpijl bovenaan rechts in het taakvenster het taakvenster 
NEW DOCUMENT. 

3. Klik onder NEW op het item FROM EXISTING DOCUMENT. 
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4. Open de map ‘Praktijkvoorbeelden Word 2003 basis’. 
5. Open hierin de map ‘Praktijk openen’. 
6. Dubbelklik op het bestand ‘Aangepast telewerk’. 
7. Controleer de titelbalk: hierin staat niet de naam van het zopas gekozen 

bestand. 
8. Voeg bovenaan het document (waar de cursor nu staat) de titel 

Telewerken in gevolgd door 2x Enter. 

9. Klik op de standaardwerkbalk op de knop SAVE (of het menu FILE – 
SAVE). 

10. Je krijgt automatisch het dialoogvenster van SAVE AS en de kans om het 
nieuwe bestand een eigen naam te geven. Geef de bestandsnaam 
Werken op afstand en sla op in de map ‘Gemaakte 
praktijkvoorbeelden Word 2003 basis’. 
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3.3 Stappenplan 

 Een nieuw document openen op basis van een bestaand 

• Activeer indien nodig het taakvenster via het menu VIEW – TASK PANE. 

• Kies in het taakvenster NEW DOCUMENT het item FROM EXISTING DOCUMENT. 

• Selecteer de juiste map. 

• Dubbelklik op de juiste bestandsnaam. 
 





 

 

Hoofdstuk 4 Werken met meerdere documenten 

Er kan in Word meer dan één document open staan. Dat kan handig zijn als je 
bijvoorbeeld iets wil kopiëren van het ene naar het andere document. Het aantal 
documenten dat tegelijk geopend kan zijn, wordt door het werkgeheugen van de PC 
bepaald. 

4.1 Wisselen tussen documenten 
Als er al een document open staat, en je opent nog een tweede, derde, vierde … 
document, dan wordt er telkens een nieuw documentvenster geopend. Het 
voorgaande document wordt naar de achtergrond geplaatst, en het nieuw geopende 
document verschijnt op de voorgrond. 
Je kunt op verschillende manieren schakelen tussen de geopende documenten: 

• Alle geopende documenten krijgen in de taakbalk een knop met het Word-
pictogram en de naam van het document. De knop van het document op de 
voorgrond is donkerder dan die van de andere geopende documenten. Klik in de 
taakbalk op een andere knop om een ander document actief te maken. 

 

Het is ook mogelijk dat je op de taakbalk slechts 1 knop ziet staan met het logo 
en de tekst MICROSOFT WORD, voorafgegaan door een getal. Dit gebeurt wanneer 
er veel documenten open staan en ze niet allemaal met een ‘volwaardige’ eigen 
knop kunnen weergegeven worden. 

 

In dat geval klik je op de knop van Word en je krijgt de lijst met alle openstaande 
documentvensters. Je klikt dan op het gewenste bestand. 

 

• In het menu WINDOW zit onderaan een lijstje met alle geopende documenten. Bij 
het actieve document zie je een vinkje links van de naam. Wil je naar een ander 
bestand overstappen, dan klik je op de naam van het document of tik je het cijfer 
in dat voor de bestandsnaam staat; zo komt dit document naar de voorgrond: 
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  Erg handig om tussen documentvensters te wisselen is de toetsencombinatie 
Ctrl+F6. 

 
Praktijkvoorbeeld: 

 1. Ga naar het dialoogvenster OPEN en open de map ‘Praktijk Openen’ (in 
de map ‘Praktijkvoorbeelden Word 2003 basis). 

2. Open achtereenvolgens de bestanden ‘Telewerk’, ‘Aangepast telewerk’ 
en ‘Werken op afstand’. 
De documenten worden één voor één geopend en elk document krijgt 
een knop op de Windows-taakbalk. 

3. Klik enkele keren op deze knoppen op de Windows-taakbalk. 
Het document dat bij een bepaalde knop hoort, komt naar de 
voorgrond. De ander documenten verdwijnen naar de achtergrond. 

4. Schakel nu tussen de geopende documenten met behulp van het lijstje 
met de bestandsnamen in het menu WINDOW. 

5. Probeer ook eens te schakelen met behulp van Ctrl+F6. 
6. Sluit één voor één alle geopende documenten. 

 

4.2 Meerdere documenten openen 
Je kunt meerdere documenten tegelijk openen. Je selecteert ze eerst allemaal in de 
lijst in het dialoogvenster OPEN en dan klik je op de knop OPEN. Het selecteren van 
meerdere bestanden gebeurt net zoals in Windows: 

• om een aantal opeenvolgende documenten te selecteren: 
klik op het eerste document en houd de Shift-toets ingedrukt terwijl je op het 
laatste document uit de gewenste reeks klikt; 
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• om een aantal documenten te selecteren die elkaar niet opvolgen: 
houd de Ctrl-toets ingedrukt terwijl je de gewenste documenten één voor één 
aanklikt. 

 

Praktijkvoorbeeld: 

 1. Ga via het dialoogvenster OPEN naar de map ‘Praktijk openen’. 
2. Klik op het bestand ‘Frigo’, ‘houd de Shift-toets ingedrukt en klik op het 

bestand ‘Speciale tekens’. 
3. Laat de Shift-toets los. 
4. Klik op de knop OPEN. 
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De geselecteerde documenten worden geopend.  
Laat ze nog even op het scherm staan. 

 

4.3 Alle geopende bestanden tegelijk sluiten 

Je kunt de geopende documenten allemaal tegelijkertijd sluiten door de Shift-toets 
ingedrukt te houden terwijl je op het menu FILE klikt. De opdracht CLOSE is dan 
veranderd in de opdracht CLOSE ALL.  
Praktijkvoorbeeld: 

 1. Houd de Shift-toets ingedrukt en klik op het menu FILE – CLOSE ALL. 
Alle geopende documenten worden gesloten. 

 

  Vergeet niet, dat hoe meer documenten tegelijkertijd geopend zijn, hoe meer het 
werkgeheugen van je computer wordt belast, en hoe trager je gaat werken! 

 

4.4 Alle geopende documenten op het scherm weergeven 
Je weet al dat je in het menu WINDOW een lijst krijgt met alle geopende documenten. 
Kies je in het menu WINDOW voor ARRANGE ALL, dan worden alle geopende 
documenten op je scherm geplaatst. Hoe meer documenten er geopend zijn, hoe 
kleiner de ruimte voor elk documentvenster. 
Ook al kan je meerdere documenten tegelijkertijd op je scherm weergeven, slechts 
één ervan is het actieve document. Je kunt dus nooit in twee documenten tegelijk 
aan het werk zijn. Je herkent het actieve document aan de normaal blauw gekleurde 
titelbalk. Een muisklik in het document of op het pictogram op de taakbalk volstaat 
om dat document actief te maken. 
Om één van de documenten alle beschikbare ruimte te geven, kan je dubbelklikken 
op de titelbalk van dat document of klikken op de knop MAXIMIZE. 

 1. Ga via het dialoogvenster OPEN naar de map ‘Praktijk openen. 
2. Klik op het bestand ‘Aangepast telewerk’, houd de Ctrl-toets ingedrukt 

en klik intussen op de bestanden ‘Gerard' en ‘Speciale tekens’. 
3. Laat de Ctrl-toets los. 
4. Klik op de knop OPEN. 

De geselecteerde documenten worden geopend. 
5. Klik op het menu WINDOW en klik op ARRANGE ALL. 
6. Klik enkele vensters één voor één aan en kijk telkens naar de titelbalk 

(die wordt gekleurd). 
7. Sluit alle vensters in één keer: houd de Shift-toets ingedrukt en klik op 

het menu FILE – CLOSE ALL. 

 



Word 2003 Documenten openen 23 

 

4.5 Stappenplan 

 Wisselen tussen geopende documenten 

• Klik op de bijhorende knop op de Windows-taakbalk. 

 Meerdere documenten tegelijk openen 

• Klip op de knop  OPEN op de standaardwerkbalk. 

• Selecteer de juiste map. 

• Om een aantal opeenvolgende documenten te selecteren: klik op de eerste 
bestandsnaam en houd de Shift-toets ingedrukt terwijl je op de laatste 
bestandsnaam uit de reeks klikt. 
Om een aantal documenten te selecteren die elkaar niet opvolgen: houd de 
Ctrl-toets ingedrukt terwijl je de gewenste documenten één voor een aanklikt. 

• Laat de Shift-toets/Ctrl-toets los en klik op de knop OPEN. 

 Alle geopende documenten tegelijk sluiten 

• Houd de Shift-toets ingedrukt terwijl je op het menu FILE klikt. 

• Laat vervolgens de Shift-toets los en klik op de opdracht CLOSE ALL. 

 Alle geopende documenten op het scherm weergeven 

• Klik op het menu WINDOW en klik op ARRANGE ALL. 
 





 

 

Hoofdstuk 5 Documenten invoegen 

Je kunt een document invoegen in een ander al geopend document, om zo van 
verschillende documenten één document te maken. 
Word neemt een kopie van het in te voegen document en deze kopie wordt 
ingevoegd in het document dat al op je scherm staat, en wel op de plaats van de 
cursor. Je moet er dus op letten dat de cursor precies daar staat waar je het 
ingevoegde document wil inpassen.  
Een document invoegen doe je via het menu INSERT – FILE. 
Je komt in het dialoogvenster INSERT FILE terecht, dat heel sterk lijkt op het 
dialoogvenster OPEN. 
Keuzes maken in het venster INSERT FILE verloopt zoals in het venster OPEN. Je kunt 
echter slechts één bestand per actie invoegen. 
Praktijkvoorbeeld: 

 1. Open uit de map ‘Praktijk Openen’ het document ‘Speciale tekens’.. 
2. Plaats je cursor onderaan het document via de toetsencombinatie 

Ctrl+End en druk op Enter. 
3. Kies het menu INSERT – FILE. 

Je krijgt nu het dialoogvenster INSERT FILE. 
4. Dubbelklik op de bestandsnaam ‘Gerard’. 
5. Neem het menu FILE – SAVE AS en activeer de map ‘Gemaakte 

praktijkvoorbeelden Word 2003 basis’. 

6. Laat het document opslaan onder de naam Symbolen. 

7. Sluit het documentvenster. 

 
 

  Maak uit de oefenmap oefening 3 tot en met 6. 



26 Documenten openen Word 2003 

 

5.1 Stappenplan 

 Documenten invoegen 

• Open een document en zet de cursor op de plaats waar je een ander 
document wil invoegen. 

• Kies het menu INSERT – FILE. 

• Selecteer de juiste map. 

• Dubbelklik op het in te voegen document. 
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STRUCTUUR 
De cursus Word 2003 is als volgt samengesteld: 

 
 

Word verkennen 

Document aanmaken 

Bestand openen 

Invuldocumenten 

Samenvoegen 

Grote documenten 

Macro’s en werkbalken 

Grafische 
mogelijkheden 

Autoteksten 

Sjablonen Gegevensdeling 

Corrigeren 

Afdrukken 

Tekenopmaak 

Alinea-opmaak 

Tabellen 

Pagina-opmaak 



 

OPBOUW 

Ieder onderdeel uit deze module bevat  

• een stuk algemene informatie,  

• een praktijkvoorbeeld  dat je zelf op het toestel uitvoert, 

• eventueel enkele tips of praktische bedenkingen, 

• een verwijzing naar een oefening  die je in de afzonderlijke oefenmap 
terugvindt. 

 

SYMBOLEN 

 1. Deze weergave betreft een door jou uit te voeren praktijkvoorbeeld 

  

  Wijst op een praktische tip 

  

  Wijst op een alternatieve methode via toetsenbordhandelingen 

 

  Wijst op een alternatieve methode via muishandelingen 

 

  Verwijst naar een vrije oefening uit de oefenmap 

  

 Verwijst naar een animatievoorbeeld van de uit te voeren stappen 

 

 

Indien er tekst letterlijk dient te worden ingetikt, dan staat deze in dit 
lettertype weergegeven. 

 

Wanneer een toetsencombinatie moet worden gemaakt, d.w.z. de toetsen tegelijk 
indrukken (bijvoorbeeld Ctrl en A), dan wordt dit weergeven als Ctrl+A 
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Hoofdstuk 1 De cursor verplaatsen 

De cursor bepaalt waar een handeling wordt uitgevoerd. Om je tekst te corrigeren of 
te bewerken, moet je de cursor dus kunnen verplaatsen. Je kunt de cursor 
verplaatsen met de muis of met het toetsenbord, en er zijn ook enkele functies die de 
cursor snel naar een bepaalde plaats in je document brengen. 

1.1 De cursor verplaatsen met de muis 

1.1.1 Klikken 
Het snelst en eenvoudigst kan je de cursor ergens in het document zetten door met 
de muiscursor (die op het scherm de vorm van een hoofdletter    krijgt) naar de 
gewenste plaats te gaan en daar te klikken met de linker muisknop. 

1.1.2 Het gebruik van de schuifbalken 
Ligt de plaats waar je de cursor wil brengen buiten het zichtbare gedeelte van het 
scherm, dan kan je de tekst over het scherm laten schuiven (scrollen) via het 
muiswieltje of de schuifbalken. 
Enkele manieren waarop je de schuifbalken kan gebruiken: 
 
Handeling   De tekst 

schuift 

Klik op de schuifpijl omhoog/omlaag. 
 

 per regel 

Klik in de schuifbalk boven/onder het 
schuifblokje. 
 

 per scherm 
 

Sleep het schuifblokje. Het 
paginanummer waarop je terecht zal 
komen wordt getoond in een geel 
kadertje, met daarbij de eventuele 
eerste (sub)titel van de betrokken 
pagina. De plaats van het 
schuifblokje geeft de plaats aan van 
de zichtbare tekst ten opzichte van 
het hele document. De grootte van 
het schuifblokje geeft de verhouding 
weer van de zichtbare tekst ten 
opzichte van het hele document. 

 snel, over een 
grote afstand 

Klik op het de pictogrammen 
Previous Page en Next Page.  
 
 

 per pagina 

 
 

Schuifpijl 
omhoog 

→  

Schuifbalk →  

 
Schuifblokje → 

Schuifpijl 
omlaag 

→ 
Previous 
Page 
← 

Select 
Browse 
Object 

→ 
 

Next 
 ← Page 
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  Opgepast! Met het muiswieltje en met de schuifbalk verplaats je de cursor niet! 
Je brengt alleen een ander deel van je document op het scherm terwijl de cursor op 
zijn oorspronkelijke positie blijft staan. De cursor wordt pas verplaatst als je op de 
gewenste plaats in het document klikt. 

 
In het volgende praktijkvoorbeeld verplaats je de cursor op verschillende manieren: 

 1. Open uit ‘Praktijk corrigeren’ het document ‘Navigatie’. 
2. Draai het muiswieltje naar boven en ook eens naar beneden. 
3. Klik verschillende malen op de schuifpijlen omhoog/omlaag. 
4. Klik in de schuifbalk boven/onder het schuifblokje. 
5. Sleep het schuifblokje naar boven en naar beneden. 
6. Klik ten slotte achter het woord “Inleiding” (bovenaan de tweede 

bladzijde) om daar de cursor te plaatsen. 

 

1.1.3 De knop Browse Object 
Onderaan op de verticale schuifbalk vind je de knop SELECT BROWSE OBJECT. Als je 
op deze knop klikt wordt er een venstertje geopend waarin je kunt kiezen op welke 
manier je wenst te bladeren. 

 

Standaard blader je per pagina. De knoppen PREVIOUS PAGE en NEXT PAGE op de 
verticale schuifbalk hebben dan zwarte pijlen. 
Heb je één van de andere bladerobjecten geselecteerd door te klikken op een 
pictogram, dan blader je met de knoppen PREVIOUS … en NEXT… per gekozen 
bladerobject en worden de pijlen op deze knoppen blauw. Heb je bijvoorbeeld het 
bladerobject TABLE geselecteerd, dan verandert de knop NEXT PAGE in NEXT TABLE 
en spring je met een klik op de knop NEXT TABLE telkens naar de volgende tabel in je 
document. 
Praktijkvoorbeeld: 

 1. Het document ‘Navigatie’ staat nog op het scherm. 
2. Klik enkele keren op de knop NEXT PAGE  onderaan de verticale 

schuifbalk. 
3. Klik enkele keren op de knop PREVIOUS PAGE  onderaan de verticale 

schuifbalk tot je weer bovenaan de tweede pagina staat. 

4. Klik op de knop SELECT BROWSE OBJECT  onderaan de verticale 
schuifbalk. Er opent zich een venstertje. 
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5. Klik op het laatste pictogram van de tweede rij (BROWSE BY TABLE). 
De cursor springt onmiddellijk naar Tabel 1. 
De knoppen PREVIOUS PAGE en NEXT PAGE hebben nu blauwe pijltjes 
en dragen nu de naam PREVIOUS TABLE en NEXT TABLE. 

6. Klik nog twee maal op de knop NEXT TABLE. 
De cursor staat nu in Tabel 3. 

7. Klik nu drie maal op de knop PREVIOUS TABLE. 
De cursor staat nu in Tabel 1. 

8. Klik opnieuw op de knop SELECT BROWSE OBJECT en klik op het 
voorlaatste pictogram van de tweede rij (BROWSE BY GRAPHIC). De 
cursor springt naar Figuur 2. 

9. Klik nog twee maal op de knop NEXT GRAPHIC. 
De cursor staat nu in Figuur 4. 

10. Klik drie maal op de knop PREVIOUS GRAPHIC. 
De cursor staat nu in Figuur 1. 

11. Klik opnieuw op de knop SELECT BROWSE OBJECT en klik op het laatste 
pictogram van de eerste rij (BROWSE BY PAGE). 

12. Klik net zolang op de knop PREVIOUS PAGE tot je op de eerste pagina 
staat. 

 

1.2 De cursor verplaatsen met het toetsenbord 
Hieronder volgt een overzicht van een aantal mogelijkheden om de cursor te 
besturen met het toetsenbord. Het is de moeite waard om op deze 
toetsencombinaties te oefenen; ze werken een stuk sneller dan schuiven met de 
muis. 

Druk op Je verplaatst de cursor 

→ 

 

één positie naar rechts. Indien dit de laatste positie van de regel is, 
springt de cursor naar het eerste teken van de volgende regel. 

← één positie naar links. Indien dit de eerste positie van de regel is, 
springt de cursor naar het laatste teken van de vorige regel. 

↓ één regel naar onder.  

↑ één regel naar boven.  

Home naar het begin van de regel.  

End naar het einde van de regel. 

Ctrl+Home naar het begin van het document.  

Ctrl+End naar het einde van het document. 

Ctrl+→ vóór het volgende woord.  
Woordscheidingen zijn spaties of leestekens. 
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Ctrl+← vóór het huidige/vorige woord.  

Ctrl+↓ naar het begin van de volgende alinea. 

Ctrl+↑ naar het begin van de huidige/vorige alinea. 

Page Up één scherm hoger. 

Page Down één scherm lager. 

AltGr+Page Up naar het begin van het huidige scherm. 

AltGr+Page Down naar het einde van het huidige scherm. 

Ctrl+Page Up naar het begin van het huidige bladerobject.  
Standaard is dit dus het begin van de huidige pagina. 

Ctrl+Page Down naar het begin van het volgende bladerobject.  
Standaard is dit dus het begin van de volgende pagina. 

Shift+F5 terug naar de vorige plaats waar je tekst hebt ingetikt of bewerkt. 
Wordt onthoudt de laatste drie plaatsen van de cursor.  
In een pas geopend document ga je met Shift+F5 naar de plaats waar 
de cursor stond op het moment dat het document werd opgeslagen. 

 
Praktijkvoorbeeld: 

 1. Het document ‘Navigatie’ staat nog op het scherm. 
2. Zet de cursor op de tweede pagina en probeer daar de werking van de 

pijltjestoetsen uit door erop te drukken. 
3. Klik ergens midden in een regel om daar de cursor te plaatsen. 
4. Druk op de toets HOME om de cursor aan het begin van de regel te 

plaatsen. 
5. Probeer ook de werking uit van de toetsen HOME, END, PAGEUP en 

PAGEDOWN. 
6. Druk op de Ctrl-toets en combineer met de verschillende pijltjestoetsen 

terwijl je de Ctrl-toets ingedrukt houdt. 
7. Tik op vijf willekeurige plaatsen in het document de letter x in. 
8. Druk nu vier maal op Shift+F5 en kijk waarheen de cursor zich 

verplaatst. 
 

1.3 De cursor verplaatsen met de optie GO TO 
Vooral wanneer je met lange documenten werkt, zal je af en toe behoefte hebben om 
met één opdracht naar een specifieke pagina te springen. Voor dat doel kun je 
kiezen voor het menu EDIT – GO TO… . Het dialoogvenster FIND AND REPLACE 
verschijnt, en je staat op het tabblad GO TO: 
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 Selecteer in het vak GO TO datgene waar je naartoe wil springen. Behalve 
paginanummers kan je immers ook andere objecten opgeven. 

 Typ in het vak ENTER PAGE NUMBER  het gewenste paginanummer.  
Als je een plusteken vóór het cijfer typt, wordt vanaf de huidige locatie dat aantal 
pagina’s verder gesprongen. Tik je een minteken, wordt dat aantal pagina’s 
teruggekeerd. 

 Klik op de knop GO TO. 

 

  Het dialoogvenster GO TO kun je ook openen met F5 of Ctrl+G. 

 

Een dubbelklik op de cursorpositie op de statusbalk brengt je ook naar het dialoogvenster 
GO TO. 

 
Praktijkvoorbeeld: 

 1. Het document ‘Navigatie’ staat nog op het scherm. 
2. Druk eerst op Ctrl+Home om de cursor naar het begin van het 

document te brengen. 
3. Kies het menu EDIT – GO TO… 

4. Tik in het tekstvak ENTER PAGE NUMBER  het cijfer 7. 

5. Druk op de knop GO TO. 
De cursor staat nu op pagina 7. 

6. Druk op de knop CLOSE om het dialoogvenster FIND AND REPLACE te 
sluiten. 

7. Sluit het document zonder de wijzigingen te bewaren. 
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1.4 Use smart cursoring 
De functie USE SMART CURSORING – eigenlijk beter ‘Dubbelklikken en typen’ – laat je 
toe om de cursor naar een leeg gebied in je document te plaatsen. 

De functie werkt als volgt: 

• beweeg de muiscursor naar een leeg deel van je document; 

• dubbelklik op de plaats waar de tekst moet verschijnen; 

• tik de tekst in. 
Om bijvoorbeeld snel een titelblad te maken dubbelklik je in het midden van de (lege) 
pagina en tik je een titel in. Onderaan rechts dubbelklik je en tik je de naam van de 
auteur in. 
Bij het bewegen van de muiscursor naar een leeg deel van je document, zal je 
merken dat er symbolen naast de muiscursor verschijnen. Beweeg je bijvoorbeeld in 
het midden tussen de linker- en rechtermarge, dan zie je een centreersymbool:   
Dit wil zeggen dat tekst die je na het dubbelklikken intikt automatisch in het midden 
tussen de linker- en rechtermarge wordt geplaatst. 
 

  Opgepast! De functie USE SMART CURSORING werkt enkel in de Print Layout View en 
in de Web Layout View. 

 

  Via het menu TOOLS – OPTIONS – tabblad EDIT kan je USE SMART CURSORING in- of 
uitschakelen. 

 
Probeer dit even uit: 

 1. Neem een nieuw document. 
2. Zorg ervoor dat je in de PRINT LAYOUT VIEW staat. 
3. Beweeg de muiscursor een beetje naar beneden en naar het midden 

van de pagina tussen linker- en rechtermarge. Beweeg tot je het 
centreersymbool onder de muiscursor ziet staan. 

4. Dubbelklik en tik dan: Word 2003 

5. Draai met het muiswieltje tot je de onderkant van de pagina ziet (of 
gebruik de schuifbalk). 

6. Beweeg de muiscursor naar de rechterkant van de pagina tot je het 
symbool voor rechts uitlijnen naast de muiscursor ziet staan:  

7. Dubbelklik en tik dan: VDAB 

8. Sluit het document zonder het te bewaren. 
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1.5 Stappenplan 

 Cursor verplaatsen via het toetsenbord 

→ één positie naar rechts 

← één positie naar links 

↓ één regel naar onder 

↑ één regel naar boven 

Home naar het begin van de regel 

End naar het einde van de regel 

Ctrl+Home naar het begin van het document 

Ctrl+End naar het einde van het document 

Ctrl+→ vóór de eerste letter van het volgende woord 

Ctrl+← vóór de eerste letter van het huidige of vorige woord 

Ctrl+↓ naar het begin van de volgende alinea 

Ctrl+↑ naar het begin van de huidige of de vorige alinea 

Page Up één scherm hoger 

Page Down één scherm lager 

AltGr+Page Up naar het begin van het huidige scherm 

AltGr+Page Down naar het einde van het huidige scherm 

Ctrl+Page Up naar het begin van het huidige bladerobject 
(standaard naar het begin van de huidige pagina) 

Ctrl+Page Down naar het begin van het volgende bladerobject.  
(standaard naar het begin van de volgende pagina) 

Shift+F5 terug naar de vorige plaats waar je tekst hebt ingetikt of bewerkt.  
In een pas geopend document ga je met Shift+F5 naar de plaats waar 
de cursor stond op het moment dat het document werd opgeslagen. 

 

 Zichtbaar tekstgedeelte op het scherm verplaatsen met de linker muisknop en de 
schuifbalk 

 1 regel omhoog (invoegcursor blijft staan) 

 1 regel omlaag (invoegcursor blijft staan) 

 Invoegcursor gaat naar het begin vorige pagina 

 Invoegcursor gaat naar het begin volgende pagina 
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 De tekst vrij over het scherm bewegen 

 Ander 'bladerobject' kiezen 
Met de dubbele pijlen boven en onder de knop 'spring' je dan door 
het document naar het gekozen onderdeel 

 

 Naar een concrete positie springen 

• Maak de toetsencombinatie Ctrl+G 

• Op het tabblad GO TO tik je het paginanummer in 

• Klik op GO TO 

• Naar een concreet woord 

• Maak de toetsencombinatie Ctrl+G 
of neem het menu EDIT – FIND 

• Tik op het tabblad FIND het gewenste woord 

• Klik op FIND NEXT tot je op de gewenste plaats aanbeland bent 



 

 

Hoofdstuk 2 Selecteren 

Een tekstgedeelte waar iets mee moet gebeuren, zoals wissen, verplaatsen of 
opmaken, moet eerst geselecteerd worden. Je kunt van minimum één teken tot 
maximum een heel document selecteren. Geselecteerde tekst wordt op het scherm 
altijd wit op een zwarte achtergrond weergegeven. 
Hieronder volgt een overzicht van de mogelijkheden om in Word selecties te maken. 

2.1 Met de muis 

2.1.1 Selecteren door slepen en loslaten van de muis 
Werkwijze: 

• houd de linkermuisknop ingedrukt en sleep over de te selecteren tekst; 

• laat de linkermuisknop los. 
Wanneer je op deze manier in het midden van een woord begint met selecteren en 
ook een gedeelte van het volgende woord selecteert, worden automatisch beide 
woorden volledig geselecteerd, inclusief de spatie na deze woorden. 

  Deze automatische woordselectie kan je uitschakelen via TOOLS – OPTIONS – tabblad 
EDIT. Hier schakel je onder EDITING OPTIONS het selectievakje WHEN SELECTING, 
AUTOMATICALLY SELECT ENTIRE WORD SELECTEREN uit. 

 

  Je kunt zowel van links naar rechts als van rechts naar links selecteren. 

 
De selectie kun je opheffen door de cursor te verplaatsen. 

2.1.2 Selecteren door met de muis in de tekst of de selectiebalk te klikken 
De selectiebalk is de witte zone links op je scherm in de linkermarge. Wanneer je met 
de muiscursor in deze zone gaat staan, verandert de muiscursor van   in . Met deze 
vorm van de muiscursor kun je selecties maken van volledige regellengtes. 

Klik met de muis 
Selecteren van  

in de tekst in de selectiebalk 
een woord 2 x --- 

een regel --- 1 x 

meerdere regels --- sleep 

een zin Ctrl+klik --- 

een alinea 3 x 2 x 

het volledige document --- 3 x  
of Ctrl+klik 

De selectie kun je opheffen door de cursor te verplaatsen. 
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Probeer enkele van deze mogelijkheden even uit: 

 1. Open uit de map 'Praktijk corrigeren' het document ‘Aandelenopties’. 
2. Dubbelklik op het woord “Inleiding”. 
3. Klik op een willekeurige plaats in de tekst om de selectie op te heffen. 
4. Beweeg de muiscursor naar de linkermarge tot die verandert van   in  

en klik dan om de regel te selecteren die zich bevindt ter hoogte van de 
muiscursor. 

5. Klik op een willekeurige plaats in de tekst om de selectie op te heffen. 
6. Houd de Ctrl-toets ingedrukt terwijl je in een willekeurige zin klikt om die 

te selecteren. 
7. Klik op een willekeurige plaats in de tekst om de selectie op te heffen. 
8. Driedubbelklik in de derde alinea (begint met: “Een belegger die een 

optie koopt…”) om de alinea te selecteren. 
9. Klik op een willekeurige plaats in de tekst om de selectie op te heffen. 

10. Selecteer het hele document door de muiscursor naar de linkermarge 
te bewegen en daar de Ctrl-toets in te drukken terwijl je 1 x klikt. 

11. Klik op een willekeurige plaats in de tekst om de selectie op te heffen. 

 

2.2 Met het klavier 

2.2.1 Selecteren door gebruik te maken van de Shift-toets 
Werkwijze: 

• klik vóór het eerste teken van de te selecteren tekst; 

• beweeg de muiscursor naar het laatste teken van de te selecteren tekst 
(eventueel met behulp van de schuifbalk) – klik nog niet! – ; 

• houd de Shift-toets ingedrukt terwijl je klikt. 
Alle tekst tussen beide posities van de cursor is geselecteerd. 
Je kunt het selectiebereik nog altijd veranderen: terwijl je nog steeds de Shift-toets 
ingedrukt houdt (of de Shift-toets opnieuw indrukt), klik je op een andere plaats. 

  In hoofdstuk 1 van deze module heb je geleerd hoe je de cursor met het toetsenbord 
kan verplaatsen. Hiervan kan je ook gebruik maken om tekst te selecteren als je 
daarbij de Shift-toets ingedrukt houdt.  

 
De selectie kun je opheffen door de cursor te verplaatsen. 
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Probeer dit eens uit: 

 1. Het document ‘Aandelenopties’ staat nog op het scherm. 
2. Klik in de tweede alinea vlak vóór “EOE-Optiebeurs”, beweeg de 

muisaanwijzer tot vlak achter “Amsterdam” (nog niet klikken), houd nu 
de Shift-toets ingedrukt terwijl je klikt. De tekst “EOE-Optiebeurs in 
Amsterdam” is nu geselecteerd. 

3. Klik op een willekeurige plaats in de tekst om de selectie op te heffen. 
4. Schuif naar beneden in de tekst tot je de laatste alinea van de eerste 

pagina ziet. Klik daar vlak vóór “Aan het kopen en verkopen”. 
5. Gebruik de schuifbalk om het begin van de tweede pagina op je scherm 

te krijgen. Houd nu de Shift-toets ingedrukt terwijl je achter de eerste 
zin klikt (achter het woord “lijden”). 

6. Klik op een willekeurige plaats in de tekst om de selectie op te heffen. 
7. Houd nu de Shift-toets ingedrukt en klik op een andere plaats. Klik nog 

enkele keren op een andere plaats, maar zorg ervoor dat telkens 
wanneer je klikt de Shift-toets ingedrukt is. Zo kan je een selectie 
inkrimpen of uitbreiden.  

8. Laat de Shift-toets los en klik op een willekeurige plaats in de tekst om 
de selectie op te heffen. 

9. Houd de Shift-toets ingedrukt en druk op verschillende 
cursorbesturingstoetsen. 

10. Laat de Shift-toets los en druk op een cursorbesturingstoets om de 
selectie op te heffen. 

 

2.2.2 Selecteren door gebruik te maken van de F8-toets 
In plaats van de Shift-toets ingedrukt te houden, kan je ook werken met de 
functietoets F8. 

Je kunt selecteren door verschillende keren op de F8-toets te drukken: 

Aantal keer drukken op F8: Selecteert: 

2 x woord 

3 x zin 

4 x alinea 

5 x sectie (later leer je over secties) 

6 x document 

Escape uitzetten van de selectie 

In de statusbalk onderaan je scherm zie je dat de selectie-uitbreiding actief is doordat 
de letters EXT van grijs in zwart veranderd zijn.  
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Om de selectie-uitbreiding opnieuw in te krimpen druk je zoveel keer op Shift+F8 als 
je op F8 hebt moeten drukken om de selectie uit te breiden. 

  Via een dubbelklik in de statusbalk op de letters EXT kun je de functie aan- of 
uitzetten. 

 

Praktijkvoorbeeld: 

 1. Je staat nog altijd in het document ‘Aandelenopties’. 
2. Klik ergens in de derde alinea (“Een belegger die een optie koopt…”). 
3. Druk 2 x op de toets F8 om het woord waarin de cursor staat te 

selecteren. 
4. Druk een derde maal op F8 om de zin waarin de cursor staat te 

selecteren. 
5. Druk een vierde maal op F8 om de alinea waarin de cursor staat te 

selecteren. 
6. Dubbelklik in de statusbalk op de zwarte letters EXT (ze worden grijs) 

en klik vervolgens ergens in de tekst om de selectie op te heffen. 

 

2.3 Meerdere gebieden selecteren die niet aan elkaar grenzen. 
Nadat je de eerste selectie hebt gemaakt, houd je de Ctrl-toets ingedrukt terwijl je de 
overige gewenste tekstgedeeltes selecteert. 

  Ben je op zoek naar een tekst(passage), dan kun je alle plaatsen waar die in het 
document voorkomt laten selecteren via het menu EDIT – FIND. 
Typ de gewenste tekst in het vak FIND WHAT, selecteer dan de optie HIGHLIGHT ALL 
ITEMS FOUND IN: en klik op de knop FIND ALL 
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2.4 Een heel document selecteren 

  Menu EDIT – SELECT ALL 

 

  Ctrl+A (a van alles) of Ctrl+5 (numeriek toetsenbord, Num Lock niet ingeschakeld)) 

 
Praktijkvoorbeeld: 

 1. Je staat nog altijd in het document ‘Aandelenopties’. 
2. Dubbelklik op een willekeurig woord om het te selecteren, houd de 

Ctrl-toets ingedrukt terwijl je op andere woorden dubbelklikt om die te 
selecteren. 

3. Klik op een willekeurige plaats in de tekst om de selectie op te heffen. 
4. Druk op de toetsencombinatie Ctrl+A om het hele document te 

selecteren. 
5. Klik op een willekeurige plaats in de tekst om de selectie op te heffen. 
6. Sluit het document zonder eventuele wijzigingen te bewaren. 

 

2.5 Een verticaal tekstblok selecteren 
Een verticaal tekstblok selecteren kan interessant zijn om een ‘kolom’ te selecteren 
in een tabel die je hebt gemaakt met behulp van tabs. Dit leer je in module 6 – 
Alinea-opmaak. 
Werkwijze: 
Hou de Alt-toets ingedrukt en sleep met de muis naar beneden en naar rechts. 

  Opgepast! De Alt-toets moet ingedrukt zijn vóór je begint te slepen. 

 
Je gaat nu een document openen waarin reeds een tabel werd gemaakt met behulp 
van tabs. Hierin ga je een verticaal tekstblok selecteren. 

 1. Open uit ‘Praktijk corrigeren’ het document ‘De Gouden Uil’. 
2. Je wilt de cursieve tekst (in de tweede kolom) selecteren. 
3. Klik vlak voor ‘Indische duinen’ en sleep naar rechts en naar beneden. 

Resultaat: er worden hele rijen geselecteerd. 
4. Klik op een willekeurige plaats in de tekst om de selectie op te heffen. 
5. Hou de Alt-toets ingedrukt, klik opnieuw vlak voor ‘Indische duinen’ en 

sleep naar rechts en naar beneden tot de hele kolom met cursieve tekst 
geselecteerd is. Er wordt nu een verticaal blok geselecteerd. 
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6. Klik op een willekeurige plaats in de tekst om de selectie op te heffen. 
7. Sluit het document, zonder eventuele wijzigingen op te slaan. 

 

2.6 Een bewerking uitvoeren op een selectie 
Op een geselecteerd tekstgedeelte kun je een bewerking uitvoeren: bijvoorbeeld 
wissen, verplaatsen, in vet zetten, afdrukken, … Na het uitvoeren van de bewerking 
blijft de tekst geselecteerd, behalve natuurlijk wanneer je de geselecteerde tekst hebt 
gewist. Zo kan je op eenzelfde geselecteerd tekstgedeelte meerdere bewerkingen na 
elkaar uitvoeren. 
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2.7 Stappenplan 

 Selecteren van concreet gedeelte met de muis 

Klik met de muis 
Selecteren van  

in de tekst in de selectiebalk 
een woord 2 x --- 

een regel --- 1 x 

meerdere regels --- sleep 

een zin Ctrl+klik --- 

een alinea 3 x 2 x 

het volledige document --- 3 x  
of Ctrl+klik 

 

 Selecteren van willekeurig gedeelte met de muis 
Ofwel 

• Hou de linker muisknop ingedrukt bij het begin van het te selecteren gedeelte 

• Sleep tot aan het einde van het te selecteren gedeelte 

• Laat de muisknop los 
Ofwel 

• Klik met de linker muisknop bij het begin van het te selecteren gedeelte 

• Schuif door de tekst met behulp van het schuifblokje tot je het einde van het te 
selecteren gedeelte ziet 

• Hou de Shift-toets ingedrukt en klik op het einde van het te selecteren 
gedeelte 

 Meerdere tekstdelen tegelijk selecteren 

• Selecteer met een van bovenstaande methodes het eerste deel 

• Hou de Ctrl-toets ingedrukt terwijl je de andere stukken selecteert door te 
klikken of te slepen met de muis 

 Het volledige document selecteren 

• Maak de toetsencombinatie Ctrl+A 

 Selectie uitzetten 

• Klik ergens in de tekst of maak een nieuwe selectie 
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 Selecteren met de uitbreidingstoets F8 

Aantal keer drukken op F8: Selecteert: 

2 x woord 

3 x zin 

4 x alinea 

5 x sectie (later leer je over secties) 

6 x document 

Escape uitzetten van de selectie 

 



 

 

Hoofdstuk 3 Tekst verwijderen 

3.1 Het wissen van een teken 

 

 de toets Backspace: wist het teken vóór de cursor; 
 de toets Delete: wist het teken ná de cursor. 

Voorbeeld: tekstverIwerker 

‘Backspace’ wist de letter r  ‘Delete’ wist de letter w 

 
Wanneer je Backspace of Delete ingedrukt houdt, worden meerdere tekens gewist, 
bij Backspace in achterwaartse richting en bij Delete in voorwaartse richting. 
Backspace of Delete toegepast op een selectie wist de volledige selectie.  

3.2 Het wissen van (de rest van) een woord 
• Ctrl+Backspace: wist het deel van het woord dat aan de cursor voorafgaat. 

• Ctrl+Delete: wist de rest van het woord ná de cursor. 
Staat de cursor vóór of ná een spatie tussen twee woorden, dan wordt met 
Ctrl+Backspace het voorgaande woord + één spatie verwijderd en met Ctrl+Delete 
het volgende woord + één spatie. 

  Opgepast! Dit aanpassen van het aantal spaties geldt niet wanneer je teken-per-
teken (Delete, Backspace) wist of terwijl je tekst intikt. 

 

3.3 Het wissen van een witregel 
Zet de cursor op de lege regel en druk op Delete om de alineamarkering te wissen of 
op Backspace om de voorgaande alineamarkering te wissen. 

  Je zet hiervoor steeds de verborgen tekens aan, zodat je de alineamarkeringen ¶ 
(enters) ziet staan. 
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3.4 Selectie overschrijven 
Wanneer je iets intikt terwijl er tekst geselecteerd is, wordt de geselecteerde tekst 
vervangen door datgene wat je intikt.  

  Opgepast! Dit betekent ook dat wanneer je op de Enter-toets drukt terwijl er tekst 
geselecteerd is, de geselecteerde tekst vervangen wordt door een alineateken. 

 
Praktijkvoorbeeld: 

 1. Neem een nieuw document. 
2. Tik de volgende zin in en maak daarin enkele keren een tikfout. 

Verbeter de gemaakte fouten door tijdens het typen op de toets 
Backspace te drukken:  
Mensen die computertaken verrichten in een ruimte met 
planten, zijn 12% productiever en minder gespannen 
dan collega’s die dezelfde taken verrichten in een 
ruimte zonder planten. 

3. Druk 2 x op Enter. 
4. Tik een tweede zin in:  

Planten helpen hoofdpijn en duizeligheid te 
bestrijden, astmatische klachten te verminderen, 
verkoudheid en hoofdpijn te reduceren. 

5. Tussen de ingetikte zinnen staat een witregel. Verwijder deze door de 
cursor op deze witregel te plaatsen en op Delete te drukken. 

6. Plaats de cursor achter de tweede zin en tik volgende in:  
Volgens onderzoek van de NASA komt het erop neer dat 
planten schadelijke stoffen opnemen en zo een 
belangrijke rol spelen bij het veren van de kwaliteit 
van de lucht die we inademen.  

7. Je gaat nu deze derde zin vervangen door een andere. Selecteer de 
derde zin en tik de volgende zin in:  
Ook is voldoende bekend dat planten en bloemen een 
gevoel van welbevinden en ontspanning geven. Veel 
winkelcentra weten al dat de aanwezigheid van planten 
leidt tot meer klanten, langere bezoektijden en meer 
omzet. 

8. Sla je document op in ‘Oefenmap Word’ onder de naam: Groen 

9. Selecteer je volledige document (Ctrl+A) en druk Enter.  
Je volledige document wordt dus vervangen door een lege alinea. 
In volgend hoofdstuk leer je dit pijnlijke probleem op te lossen. 

10. Sluit het document zonder op te slaan. 
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3.5 Stappenplan 

 Verwijderen van 1 karakter 

• Plaats de cursor bij het te wissen karakter 

• Staat het te verwijderen karakter links van de cursor, druk Back Space. 
Staat het te verwijderen karakter rechts van de cursor, druk Delete. 

 Verwijderen van een (deel van een) woord of tekstgedeelte 

• Ctrl+Backspace: wist het deel van het woord dat aan de cursor voorafgaat 

• Ctrl+Delete: wist de rest van het woord ná de cursor 

• Selecteer het te wissen woord of tekstgedeelte en druk Delete 

 Tekst overschrijven 

• Selecteer het te vervangen stuk tekst 

• Tik de juiste tekst 
 





 

 

Hoofdstuk 4 Ongedaan maken en opnieuw uitvoeren 

Wanneer je ten onrechte een stuk tekst hebt gewist of wanneer je een andere 
verkeerde handeling in je document hebt uitgevoerd, kun je dat ongedaan maken. Er 
zijn meerdere methodes om verkeerde handelingen ongedaan te maken. Welke 
methode je moet kiezen, is afhankelijk van de situatie. 

4.1 Een menu verlaten 
Wanneer je per ongeluk een menu geopend hebt, kun je dit weer sluiten: 

• met de muis: klik opnieuw op de menunaam; 

• met het toetsenbord: druk 2 x op Esc (één maal om het menu te sluiten en een 
tweede maal om terug te keren naar je document). 

4.2 Een dialoogvenster verlaten 
Een geopend dialoogvenster opnieuw sluiten zonder dat eventuele instellingen effect 
hebben, kun je: 

• met de muis: klik op de knop CANCEL (soms: CLOSE); 

• met het toetsenbord: druk op de toets Esc (dit werkt meestal, maar niet altijd). 

4.3 Handelingen ongedaan maken 
Een interessante voorziening in Word is het terugbrengen van een tekst in zijn 
voorgaande staat. Zo kan je niet alleen gewiste tekst weer terugzetten, maar ook álle 
andere soorten wijzigingen ongedaan maken (toevoegingen, verplaatsingen, 
veranderingen in de opmaak, enzovoort). 

Een handeling ongedaan maken kun je doen met de knop UNDO op de werkbalk 
Standaard: 

 

Word houdt alle handelingen die je in een document uitvoert bij, en dit tot wanneer je 
het document sluit. Met de knop UNDO maak je de laatst uitgevoerde handeling 
ongedaan. Telkens wanneer je op de knop UNDO klikt, wordt één handeling 
ongedaan gemaakt. 
Je kunt meerdere bewerkingen tegelijkertijd ongedaan maken door te klikken op het 
omlaag wijzende pijltje naast de knop UNDO. Er verschijnt dan een lijst met alle 
bewerkingen die je hebt gemaakt in het document: 
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Je laatste bewerking staat bovenaan. Klik je op een bewerking ergens in de lijst, dan 
worden ook alle bovenliggende bewerkingen ongedaan gemaakt. Je kunt geen 
bewerkingen selecteren die niet bij elkaar aansluiten. In het balkje onderaan de lijst 
zie je het aantal bewerkingen dat ongedaan zal worden gemaakt.  
Je kunt alle handelingen ongedaan maken, uitgezonderd het sluiten of opslaan van 
een document. 
Andere methoden om een handeling ongedaan te maken: 

  menu EDIT – UNDO … 

De formulering van de opdracht is hier afhankelijk van de meest recente bewerking, 
bijvoorbeeld UNDO TYPING of UNDO CLEAR. Kan je de meest recente bewerking niet 
ongedaan maken, dan staat er CAN’T UNDO. 

 

  Ctrl+Z is het alternatief via het klavier. 

 

4.4 Handelingen opnieuw uitvoeren 
Als je je vergist hebt bij het ongedaan maken, kun je, onmiddellijk na het ongedaan 
maken, deze ongedaan gemaakte handeling opnieuw laten uitvoeren. Dit kan je 
doen met de knop REDO in de werkbalk: 

 

Met de knop REDO herstel je de laatst ongedaan gemaakte handeling. Telkens 
wanneer je op de knop REDO klikt, wordt één ongedaan gemaakte handeling 
hersteld. 
Je kunt meerdere ongedaan gemaakte handelingen tegelijkertijd herstellen door te 
klikken op het omlaag wijzende pijltje naast de knop REDO. Er verschijnt dan een lijst 
met alle handelingen die je ongedaan hebt gemaakt in het document: 

 

Je laatste ongedaan gemaakte handeling staat bovenaan. Klik je op een ongedaan 
gemaakte handeling ergens in de lijst, dan worden ook alle bovenliggende ongedaan 
gemaakte handelingen hersteld. Je kunt geen ongedaan gemaakte handelingen 
selecteren die niet bij elkaar aansluiten. In het balkje onderaan de lijst zie je het 
aantal ongedaan gemaakte handelingen dat zal worden hersteld.  
Andere methoden om een ongedaan gemaakte handeling te herstellen: 
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  Menu EDIT – REDO… 

De formulering van de opdracht is ook hier afhankelijk van de meest recente 
bewerking, bijvoorbeeld REDO TYPING of REDO CLEAR. 

 

  Ctrl+Y is het alternatief via het klavier. 

 
Praktijkvoorbeeld: 

 1. Neem een nieuw document. 
2. Klik op het menu VIEW en schuif met de muisaanwijzer naar de 

opdracht TASK PANE (zonder te klikken). 
3. Druk op Escape. 

Het menu VIEW wordt gesloten, maar de knop VIEW is nog steeds 
geselecteerd en de cursor staat roerloos in je document. 

4. Druk nogmaals op Escape en houd daarbij de menubalk én de cursor 
goed in het oog. 
De menunaam is niet langer geselecteerd en de cursor knippert terug. 

5. Klik nogmaals op het menu VIEW en schuif met de muisaanwijzer naar 
de opdracht TOOLBARS. Er wordt een submenu geopend. 

6. Klik opnieuw in de menubalk op VIEW. 
Het menu VIEW wordt gesloten en de cursor knippert. 

7. Klik op de knop OPEN. 
Het dialoogvenster OPEN verschijnt op het scherm. 

8. Klik op de knop CANCEL en het dialoogvenster OPEN verdwijnt. 
9. Tik in: Word 2003 

10. Klik op de knop UNDO en de tekst verdwijnt. 
11. Klik op de knop REDO. De tekst staat er terug. 
12. Druk op Enter om naar de volgende regel te gaan en tik in: VDAB 
13. Klik 2 x op de knop UNDO. 
14. Klik 2 x op de knop REDO. 
15. Zet de cursor vlak vóór “Word 2003” en druk op Enter. 

Je hebt nu een lege regel gemaakt boven de tekst. 
16. Zet de cursor op de lege regel en tik in Cursus 
17. Klik op het lijstpijltje naast de knop UNDO en klik op de handeling 

“Typen Word 2003”. 
Alle tekst verdwijnt. 

18. Klik op het lijstpijltje naast de knop REDO en klik op de handeling 
“Typen Cursus”. 
De tekst verschijnt opnieuw. 

19. Sluit het document zonder het te bewaren. 
 





 

 

Hoofdstuk 5 Tussenvoegen en overschrijven 

Dikwijls zal je ergens in je document tekst willen toevoegen. Daarvoor heb je twee 
mogelijkheden: tussenvoegen en overschrijven. 

5.1 Tussenvoegen 
Om tekst tussen te voegen, zet je de cursor op de gewenste plaats in het document 
en tik je de tekst. Er wordt automatisch plaats gemaakt: de bestaande tekst die op de 
cursor volgt, schuift op naar rechts, en als de regel vol is, schuift de tekst op naar de 
volgende regel. 

5.2 Overschrijven 
In plaats van tekst tussen te voegen, kun je ook bestaande tekst overschrijven. De 
bestaande tekst schuift dan niet op, maar wordt vervangen door de nieuwe tekst. 

5.3 Schakelen tussen Tussenvoegen en Overschrijven 
Schakelen tussen Tussenvoegen en Overschrijven kun je op twee manieren doen: 
met de toets Insert (links van toets Home); 
of 
door te dubbeklikken op de OVR-knop op de statusbalk. 

 

Standaard staat op de statusbalk de knop OVR gedimd. Dit betekent dat niet de 
modus Overschrijven actief is maar wel de modus Tussenvoegen. Als je het 
Overschrijven activeert, wordt OVR zwart weergegeven.  

Praktijkvoorbeeld: 

 1. Neem een nieuw document. 

2. Tik in: 08.30 Aanvang lessen 

3. Zet de cursor vlak vóór “30” en druk op de toets Insert of dubbelklik op 
de OVR-knop om het Overschrijven in te schakelen (OVR wordt zwart). 

4. Tik in: 45 
”45” wordt over “30” getikt 

5. Druk op de toets Insert of dubbelklik op de OVR-knop om het 
Overschrijven uit te schakelen. 
Op de statusbalk wordt OVR terug gedimd weergegeven. 

6. Druk 1 x op de spatie balk en tik in: uur 
”uur” wordt tussengevoegd en “Aanvang lessen” schuift op naar rechts. 

7. Sluit het document zonder het te bewaren. 
 

  Maak uit de oefenmap opgave 7 



26 Corrigeren Word 2003 

 

5.4 Stappenplan 

 Tekst overschrijven 

• Zet de cursor bij het begin van de te vervangen tekst 

• Druk op het klavier op de toets Insert; 
de indicatie OVR op de statusbalk licht op 

• Tik de nieuwe tekst 

• Schakel met dezelfde toets Insert de overschrijffunctie terug uit 

 Tekst tussenvoegen 

• Zet de cursor op de plaats van het ontbrekende stuk tekst 

• Controleer op de statusbalk onderaan het scherm of de indicatie OVR niet is 
opgelicht. 
Is dit wel het geval druk dan op de toets Insert van het klavier om deze functie 
uit te schakelen. 

• Tik het ontbrekende tekstgedeelte 



 

 

Hoofdstuk 6 Spelling- en grammaticacontrole 

De spelling- en grammaticacontrole van Word helpt je spelfouten en grammaticale 
fouten in je document op te sporen. 

Bij de spellingcontrole kijkt Word bij elk gelezen woord of hij het kent. Het programma 
raadpleegt daarvoor woordenlijsten. Bij elk onbekend woord stopt Word en geeft, 
waar mogelijk, suggesties voor verbetering.  

De grammaticacontrole gebeurt zin per zin. 

6.1 Spelling- en grammaticacontrole tijdens het intikken is actief 
Afhankelijk van je instellingen kan de spelling- en grammaticacontrole reeds tijdens 
het intikken van tekst actief zijn. 

6.1.1 Spelling- en grammaticacontrole tijdens het intikken activeren 
Het activeren van de spelling- en grammaticacontrole tijdens het intikken van tekst 
kan je doen via het menu TOOLS – OPTIONS – tabblad SPELLING & GRAMMAR: 
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Je gaat er nu eerst voor zorgen dat de spelling- en grammaticacontrole actief is 
tijdens het intikken van tekst: 

 1. Open uit ‘Praktijk corrigeren’ het document ‘Verkeerd getikt’. 
2. Kies het menu TOOLS – OPTIONS – tabblad SPELLING & GRAMMAR. 
3. Zorg ervoor dat de selectievakjes CHECK SPELLING AS YOU TYPE en 

CHECK GRAMMAR AS YOU TYPE zijn ingeschakeld. Hiermee geef je aan 
dat de spelling en grammatica automatisch worden gecontroleerd en 
fouten worden gemarkeerd. 

4. Klik op OK 
Bemerk in het document de rode en groene golflijntjes (let wel: niet alle 
fouten worden herkend en worden dus niet aangeduid). 

5. Open het document ‘Foutencorrectie’. 
Je ziet dat in alle documenten die open staan de fouten worden 
aangeduid. 

6. Schakel in het menu TOOLS – OPTIONS – tabblad SPELLING & GRAMMAR 
de selectievakjes HIDE SPELLING ERRORS IN THIS DOCUMENT en HIDE 
GRAMMATICAL ERRORS IN THIS DOCUMENT in. 

7. Klik OK 
Je bemerkt dat hierdoor de mogelijke spelfouten en grammaticafouten 
niet meer gemarkeerd staan met een golflijntje, maar dit geldt alleen 
voor het document waarmee je op dit ogenblik bezig. 

8. Klik op de taakbalk onderaan het scherm op de knop van het bestand 
‘Verkeerd getikt’. Hier zie je dus dat de fouten wel nog staan 
aangeduid. 

 

6.1.2 Spelling- en grammaticacontrole tijdens het intikken gebruiken 
Is de spelling- en grammaticacontrole tijdens het intikken van tekst actief, dan 
worden mogelijke spelfouten met een rode golflijn onderstreept en grammaticale 
fouten met een groene golflijn. Deze onderstrepingen zijn zichtbaar op het scherm, 
maar worden niet afgedrukt. 
Probeer dit eens uit: 

 1. Neem een nieuw document en tik volgende zin in, mét de fouten: 
Hij word rood als hij een tekstverweker ziet. 

2. Druk op Enter. 
3. Het woord “tekstverwerker” wordt automatisch met een rode, gegolfde 

lijn onderstreept (spelfout). 
Het woord “word” wordt automatisch met een groene gegolfde lijn 
onderstreept (grammaticale fout). Grammaticale fouten worden pas 
herkend als je aangeeft dat de zin af is. Dit doe je door na de punt op 
het einde van de zin een spatie te tikken of op Enter te drukken. 
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Door met de rechtermuisknop op een dergelijk onderstreept woord te klikken, krijg je 
een snelmenu van waaruit je de fout kunt corrigeren: 

 

Dikwijls zal Word je verschillende suggesties doen . Je moet zelf kiezen welk 
alternatief het juiste is. De verbetering wordt automatisch aangebracht in de tekst. 
Als er geen bruikbare suggesties in het snelmenu staan, dan sluit je het snelmenu 
waarna je de fout in de tekst zelf corrigeert. 

Is het woord toch juist en wil je het dus zo in de tekst laten staan, dan kies je uit : 

• IGNORE ALL: het woord wordt over heel het document niet meer als fout gezien. 

• ADD: het woord wordt nu toegevoegd aan de woordenlijst en wordt ook in andere 
documenten voortaan niet meer als fout gezien. 

Gaat het om een woord dat je blijkbaar vaak foutief schrijft, dan kun je dit via de 
functie AutoCorrect  in het vervolg door Word automatisch laten verbeteren terwijl 
je tik. Hiervoor verwijs ik naar punt Fout! Verwijzingsbron niet gevonden. in 
verband met Fout! Verwijzingsbron niet gevonden. op pagina Fout! Bladwijzer 
niet gedefinieerd.. 

 4. Klik met de rechtermuisknop op het met rood onderstreepte woord 
“tekstverweker”. Er verschijnt een snelmenu. 

5. Klik in het snelmenu op de suggestie “tekstverwerker”. 
De correctie wordt onmiddellijk aangebracht in de tekst. 

 

  Opgepast! 

• Een woord dat voor Word onbekend is, kan toch correct zijn. Er kan bijvoorbeeld 
sprake zijn van vakjargon of van een eigennaam. In de volgende zin staan 
volgens Word twee fouten:  
De heer Peeters is een expert in het gebruik van AutoCad. 

• Het omgekeerde is echter ook mogelijk, namelijk dat foute woorden ten onrechte 
goed worden gerekend. Word houdt immers geen rekening met de context. Voor 
Word is dit dus een prima zin:  
Ik voel mij geel hoed, zei de lijder van de groep. 
(Vind jij de drie fouten?) 

• Komt in een tekst twee keer hetzelfde woord na elkaar voor, dan is dit voor Word 
een fout:  
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Ben je nog geen lid? Dan kan je je gratis inschrijven. 

• Woorden van één letter worden overgeslagen. Voor Word is dit een foutloze zin: 
Kleur is een manier o uw persoonlijkheid uit t drukken en d sfeer die u wenst in 
uw woning te creëren. 

 

Gaat het om een grammaticale fout (groene golflijn), dan kun je de voorgestelde 
verbetering accepteren door erop te klikken of IGNORE SENTENCE kiezen om de 
groene markering te verwijderen zonder dat de zin wordt veranderd. Wat er precies 
gecontroleerd wordt, kan je instellen via het menu TOOLS – OPTIONS – tabblad 
SPELLING & GRAMMAR, knop SETTINGS. 

 

 6. Klik met de rechtermuisknop op het met groen onderstreepte woord 
“word”. Er verschijnt een snelmenu. 

7. Klik in het snelmenu op “wordt”. 
Het snelmenu wordt gesloten en de correctie wordt onmiddellijk 
aangebracht 

 

  
Opgepast! Niet alle grammaticale fouten worden gevonden en niet alle gemaakte 
opmerkingen zijn terecht. 

 
Wanneer de spelling- en grammaticacontrole tijdens het intikken actief is, zie je op de 
status balk de knop SPELLING AND GRAMMAR STATUS: 

 

Een dubbelklik op de knop brengt je telkens naar het volgende woord dat volgens 
Word foutief is. 

Bevat de knop SPELLING AND GRAMMAR STATUS een kruisje ( ) dan heeft Word 
nog fouten opgemerkt in de tekst. Een vinkje in de knop SPELLING AND GRAMMAR 
STATUS ( ) geeft aan dat er volgens Word geen spelfouten meer zijn. 
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6.2 Spelling- en grammaticacontrole tijdens het intikken is niet 
actief 
Je kunt de spelling- en grammaticacontrole tijdens het intikken ook uitzetten en het 
document achteraf op spelfouten en grammaticale fouten laten controleren. 
De controlefuncties kan voor alle documenten worden uitgezet of enkel voor het 
huidige document (zie ook pagina 28). 

6.2.1 De spelling en grammaticacontrole tijdens het intikken uitzetten 
Via het menu TOOLS – OPTIONS – tabblad SPELLING & GRAMMAR kan je het 
controleren tijden het intikken uitzetten door CHECK SPELLING AS YOU TYPE en CHECK 
GRAMMAR AS YOU TYPE uit te schakelen. 

 

6.2.2 Spelling- en grammaticafouten na het intikken corrigeren 
Bij controle achteraf start de spelling- en grammaticacontrole op de plaats van de 
cursor en loopt tot het einde van het document. Als de cursor niet bovenaan stond bij 
het begin van de controle, gaat de controle daarna bovenaan in het document 
verder. Wil je de spellingcontrole op een beperkt gedeelte van een document 
uitvoeren, selecteer dan dit tekstdeel vóór je de spellingcontrole activeert. 
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Je start de spelling- en grammaticacontrole door te klikken de knop Spelling and 
Grammar  op de werkbalk STANDARD of op het menu TOOLS – SPELLING AND 

GRAMMAR.  
Het dialoogvenster SPELLING- EN GRAMMATICALCONTROLE verschijnt. Hieronder een 
voorbeeld van dit venster bij een spelfout: 

 

Word controleert de (geselecteerde) tekst. 

 NOT IN DICTIONARY Als er een woord gevonden wordt dat in geen van de 
geactiveerde woordenlijsten voorkomt, verschijnt hier een 
stuk van de tekst met het verkeerd gespelde woord in het 
rood gekleurd. 

 SUGGESTIONS In dit vak staan voorstellen tot verbetering.  

 IGNORE Word laat het gevonden woord ongewijzigd en gaat verder 
met de controle. Deze knop verandert in RESUME als je in 
vak  klikt om een correctie aan te brengen. Klik dan op 
RESUME om verder te gaan met de spellingcontrole. 

 IGNORE ALL Word laat het gevonden woord ongewijzigd en gaat verder 
met de spellingcontrole. Zolang je Word niet afsluit zal de 
gevonden fout niet langer als fout worden aanzien. 

 ADD TO DICTIONARY Word voegt het woord toe aan een aangepaste woordenlijst. 
Voortaan zal het nooit meer als fout aangerekend worden. 
(zie ook 6.4.1 Aanvullingen aan de standaardwoordenlijst op 
pagina 36) 
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 CHANGE Klik op deze knop wanneer je het foutieve woord wilt 
vervangen door de gekozen suggestie of wanneer je de fout 
verbeterd hebt in het vak NOT IN DICTIONARY. 

Wanneer het woord meerdere keren naast elkaar herhaald 
wordt, dan verandert deze knop in DELETE om herhalingen 
van eenzelfde woord snel te kunnen verwijderen. 

 CHANGE ALL Het foutieve woord wordt overal in het document of binnen de 
selectie door de gekozen suggestie vervangen. 

 AUTOCORRECT Voegt de spelfout én de correctie ervan toe aan de 
AutoCorrectielijst (zie verder). Handig bij onder andere 
tikfouten die je vaak maakt.  

Een ander voorbeeld van het dialoogvenster SPELLING  AND GRAMMAR, ditmaal bij een 
grammaticale fout: 

 

 
 GRAMMATICAL 

ERROR 
Als een zin gevonden wordt die in strijd is met de regels van de 
grammatica, verschijnt hier die zin. Daarin is het woord dat 
verbeterd zou moeten worden groen gekleurd. Kan er geen 
specifiek woord aangeduid worden, is de hele zin groen. Boven 
dit vak staat dikwijls een omschrijving van de gevonden fout. 

 SUGGESTIONS In dit vak staan voorstellen tot verbetering.  

 IGNORE ONCE Word laat het gevonden woord ongewijzigd en gaat verder met 
de controle. Deze knop verandert in UNDO als je in vak  klikt 
om een correctie aan te brengen. Klik op UNDO om je zelf 
aangebrachte correctie ongedaan te maken. 

 IGNORE RULE Word laat de zin ongewijzigd en gaat verder met de 
spellingcontrole. Zolang je Word niet afsluit zal de gevonden fout 
niet langer als fout worden aanzien. 

 NEXT SENTENCE Als je in  zelf een wijziging aanbrengt, druk je op NEXT 
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SENTENCE om je wijzigingen te laten doorvoeren en verder te 
gaan met de controle. 

 CHANGE Klik op deze knop wanneer je het foutieve woord wilt vervangen 
door de gekozen suggestie of wanneer je de fout verbeterd hebt 
in het vak NOT IN DICTIONARY. 

Wanneer het woord meerdere keren naast elkaar herhaald 
wordt, dan verandert deze knop in DELETE om herhalingen van 
eenzelfde woord snel te kunnen verwijderen. 

 EXPLAIN… Klik op deze knop om uitleg te krijgen over de gevonden 
grammaticale fout. 

 UNDO Met deze knop kun je tijdens het uitvoeren van de 
spellingcontrole altijd op je stappen terugkeren. 

 
Wanneer de spellingcontrole ten einde is verschijnt het volgende berichtje: 

 

Je kiest OK en keert dan automatisch terug naar je document. 

  De spelling- en grammaticacontrole kan ook gestart worden met de functietoets F7. 

 

Dubbelklikken op de statusbalk op het icoon SPELLING AND GRAMMAR STATUS. 

 

Je gaat nu een document dat reeds is ingetikt laten controleren op spelling en 
grammatica: 

 1. Open uit ‘Praktijk corrigeren’ het document ‘Schaapjes tellen’. 
(en trek je niets aan van de rode of groene lijntjes) 

2. Kies het menu TOOLS – SPELLING AND GRAMMAR. 
Het woord “drieenveertig” wordt in de tekst geselecteerd en in het 
dialoogvenster wordt de hele zin herhaald, met het woord 
“drieenveertig” in het rood. Bij SUGGESTIONS staat er één alternatief: het 
woord “drieënveertig”. Klik op de knop CHANGE. 

3. Word biedt de volgende fout aan: een zin met het woord “tenminste” in 
het groen. Bij SUGGESTIONS staat er nu een vraag: “Los of aan elkaar?” 

4. Klik op de knop EXPLAIN. Wanneer je de uitleg leest, weet je dat 
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“tenminste” in dit geval in twee woorden wordt geschreven. 
5. Klik in het groene woord en breng de correctie aan: tik een spatie. 
6. Klik op de knop CHANGE en daarna op de knop NEXT SENTENCE. 
7. Word zal nu nog stoppen bij enkele eigennamen. Je kunt telkens 

klikken op de knop INGNORE ONCE. 
8. Bij de melding dat de spelling- en grammaticacontrole is voltooid, klik je 

op de knop OK. 
9. Sluit je document en bewaar de wijzigingen. 

 

6.3 Automatische taaldetectie 
Word detecteert automatisch de taal waarin je aan het schrijven bent en is zo in staat 
het juiste woordenboek te kiezen om de spelling en grammaticale fouten te kunnen 
aanduiden. De taalherkenning gebeurt op basis van een volledige zin en niet op 
basis van een woord of deel van een zin. 
Voorwaarden voor taalherkenning en bijhorende spellingcontrole: 

• de talen die je gebruikt moeten ingeschakeld zijn.  
Dit doe je via het menu START – PROGRAMS – MICROSOFT OFFICE – MICROSOFT 
OFFICE TOOLS – MICROSOFT OFFICE LANGUAGE SETTINGS – tabblad ENABLED 
LANGUAGES. 

 

Selecteer in het vak AVAILABLE LANGUAGES  de taal die je wilt inschakelen en klik 
op de knop ADD. De gekozen taal verschijnt in het vak ENABLED LANGUAGES . 
Klik OK om af te sluiten. 
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De automatische taaldetectie schakel je bij Word in of uit via het menu TOOLS – 
LANGUAGE – SET LANGUAGE….: 

 

• Wil je dat je voor de ingestelde taal ook de spelling en grammaticacontrole kunt 
laten uitvoeren, dan dient het woordenboek van die betreffende taal uiteraard ook 
op jouw toestel aanwezig te zijn. Indien dit niet het geval is, dan krijg je volgende 
melding: 

 

 
 

Aanvullende taalmodules zijn bij Microsoft verkrijgbaar. 

6.4 Aangepaste woordenlijsten 
Wanneer je de spellingcontrole gebruikt, worden de woorden in het document 
vergeleken met deze in de woordenlijst van de geselecteerde taal. Deze woordenlijst 
bevat de meeste woorden uit het dagelijkse taalgebruik, maar geen vaktechnische 
termen. 

6.4.1 Aanvullingen aan de standaardwoordenlijst ‘Custom.dic’ 
Wanneer je tijdens de spellingcontrole van jouw document een woord laat 
‘toevoegen’ (zie pagina Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.) dan wordt dit woord in 
het bestand CUSTOM.DIC opgenomen. Je kunt ook rechtstreeks woorden hieraan 
toevoegen of woorden er terug uit weghalen. 
Je neemt het menu TOOLS – OPTIONS – SPELLING & GRAMMAR en klikt op CUSTOM 
DICTIONARIES.  
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Je klikt op CUSTOM.DIC (niet op het vinkje!) en vervolgens op de knop MODIFY. 

 

 
Ga vervolgens op één van de volgende manieren te werk:  

1. Als je een woord wilt toevoegen, tik je het in het tekstvak WORD  en klik je 
vervolgens op ADD. 

2. Als je een woord wilt verwijderen, selecteer je het woord in het vak DICTIONARY 
 en klik je vervolgens op DELETE.  

3. Als je een woord wilt bewerken, verwijder je het woord en je voegt het opnieuw 
toe met de gewenste spelling. 
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Je gaat nu aan de woordenlijst CUSTOM.DIC enkele woorden toevoegen, zodat die 
niet meer als foutief worden aangeduid. 

 1. Druk enkele keren op Enter. 
2. Tik de zin 

Bij de firma Electrabel zijn eerstegraadsbrandwonden 
nagenoeg alledaagse kost. 
en druk op Enter. 
Word zal twee woorden als foutief weergeven. 

3. Je gaat nu zelf een woord aan de aangepaste woordenlijst toevoegen: 
Kies het menu TOOLS – OPTIONS – tabblad SPELLING & GRAMMAR – knop 
CUSTOM DICTIONARIES. 

4. Selecteer de woordenlijst CUSTOM.DIC (neem het vinkje niet weg!). 
5. Klik op de knop CHANGE. 

6. Tik in het tekstvakje WOORD: Electrabel 

7. Klik op de knop ADD. 
8. Klik 3 maal op OK. 

Bemerk dat de rode golflijn onder het woord is verdwenen. 
9. Druk op het einde van de tekst op Enter en tik volgende alinea in: 

Daar heeft Electrabel een oplossing voor gezocht. 

10. Je stelt vast dat het woord Electrabel vanaf nu niet meer als foutief 
wordt aangeduid. 

11. Voeg tijdens de spellingcontrole het woord toe aan de aangepaste 
woordenlijst. 
Klik met de rechter muisknop op ‘eerstegraadsbrandwonden’ en kies in 
het snelmenu voor ADD TO DICTIONARY. 

12. De foutmarkering is verdwenen. 

 
Nu ga je de toegevoegde woorden uit de woordenlijst CUSTOM.DIC: verwijderen. 

 13. Kies het menu TOOLS – OPTIONS – tabblad SPELLING & GRAMMAR – knop 
CUSTOM DICTIONARIES. 

14. Selecteer de woordenlijst CUSTOM.DIC (vinkje niet wegnemen!) 
15. Klik op de knop CHANGE. 
16. Selecteer het woord “Electrabel” 
17. Klik op de knop DELETE. 
18. Doe hetzelfde woord het woord ‘eerstegraadsbrandwonden’ 
19. Klik 3 keer op OK. 
20. Sluit het document zonder te bewaren 
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6.4.2 Specifieke woordenlijsten activeren 
Om te vermijden dat Word vaktermen als foutief aanrekent, kan je –naast de 
mogelijkheid om die aan de algemene woordenlijst Custom.dic toe te voegen– 
specifieke woordenlijsten activeren. Je kiest het menu TOOLS – OPTIONS – tabblad 
SPELLING & GRAMMAR en je klikt op de knop CUSTOM DICTIONARIES. Het 
dialoogvenster CUSTOM DICTIONARIES verschijnt: 

 

Standaard staat er een vinkje bij de woordenlijst Custom.dic. Dit is de algemene 
woordenlijst. 
Je kunt naast deze algemene woordenlijst ook nog een juridische woordenlijst, een 
maatschappelijke, een medische, een technische en een zakelijke woordenlijst 
activeren door die woordenlijst aan te vinken. 

Je gaat nu even de medische woordenlijst activeren, zodat een specifiek medische 
term niet meer als foutief wordt weergegeven: 

 1. Neem een nieuw document. 
2. Zorg ervoor dat de spelling tijdens het tikken wordt gecontroleerd. 

3. Tik het woord bioglucosamine in en druk op Enter. 
Word zal dit woord als foutief weergeven. 

4. Kies het menu TOOLS – OPTIONS – tabblad SPELLING & GRAMMAR – knop 
CUSTOM DICTIONARIES. 

5. Zet een vinkje bij de woordenlijst MEDICAL.DIC en druk op OK en nog 
eens op OK.  
Het woord bioglucosamine zal niet meer als foutief worden 
weergegeven. 

6. Kies terug het menu TOOLS – OPTIONS – tabblad SPELLING & GRAMMAR – 
knop CUSTOM DICTIONARIES en neem het vinkje weg bij de woordenlijst 
MEDICAL.DIC. 

7. Je krijgt een waarschuwing. Klik op OK. 

8. Tik opnieuw het woord bioglucosamine in en druk op Enter. 
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Word zal dit woord opnieuw als foutief weergeven. 

 
Ook deze woordenlijsten kunnen zoals beschreven bij de algemene woordenlijst 
Custom.dic worden uitgebreid met ‘eigen’ woorden.  
 

  Maak uit de oefenmap opgave 8 en 9 
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6.5 Stappenplan 

 Functie automatische spelling- en grammaticacontrole aan of uit zetten 

• Neem het menu TOOLS – OPTIONS tabblad SPELLING & GRAMMAR 

• Klik naargelang van jouw wensen de opties aan of uit 

 Automatische spellingcontrole gebruiken 

• Klik met de rechter muisknop op een rood of groen onderlijnd woord 

• Maak je keuze uit het snelmenu 

 Spelling en grammaticacontrole na het intikken laten uitvoeren 

• Activeer de controle door ofwel 
- te klikken op de knop  in de standaardwerkbalk 
- het menu te nemen TOOLS – SPELLING AND GRAMMAR 
- te drukken op de functietoets F7 

• Maak je keuze uit de mogelijkheden van het dialoogvenster 

 Aangepaste woordenlijsten activeren 

• Neem het menu TOOLS – OPTIONS tabblad SPELLING & GRAMMAR 

• Klik op de knop CUSTOM DICTIONARIES 

• Klik bij de te activeren woordenlijst 

 Toegevoegd woord uit woordenlijst verwijderen 

• Neem het menu TOOLS – OPTIONS tabblad SPELLING & GRAMMAR 

• Klik in de lijst op CUSTOM.DIC 

• Klik op de knop CHANGE 

• Selecteer het te verwijderen woord in de DICTIONARY 

• Klik op de knop DELETE 
 





 

 

Hoofdstuk 7 AutoCorrect en AutoText 

Tijdens het tikken van tekst maak je hoogst waarschijnlijk vrij vaak dezelfde tikfouten, 
die je dan via de spellingcontrole laat verbeteren of zelf moet aanpassen. Via de 
functie AutoCorrect kun je deze fouten door Word vanzelf laten rechtzetten. 
Een ander terugkerend fenomeen is dat je vaak dezelfde stukken tekst of 
afbeeldingen, bijvoorbeeld een adres, een slotformule bij een brief, een logo, en 
dergelijke, … dient in te voegen. De functie AutoText biedt je hier een flinke 
tijdsbesparing. 

7.1 AutoCorrect 
De functie AutoCorrect vervangt iets wat je intikt automatisch en onmiddellijk door 
iets anders. Dit gebeurt onder meer bij tikfouten: 

• een kleine letter bij het begin van een zin wordt veranderd in een hoofdletter; 

• wanneer de eerste twee letters van een woord een hoofdletter zijn, zal de tweede 
letter een kleine letter worden; 

• het woord apartement wordt gecorrigeerd in appartement; 

•  … 

Het kan ook gaan om bepaalde symbolen: als je een bepaalde tekencombinatie 
intikt, zal Word deze vervangen door een symbool. Zo wordt de tekencombinatie :) 
vervangen door een 'smiley'. 

:)  ☺ 
De functie AUTOCORRECT kan ook gebruikt worden om vaak voorkomende stukken 
tekst automatisch te laten verschijnen op het scherm. Je kunt er bijvoorbeeld voor 
zorgen dat je alleen je initialen hoeft in te tikken om je volledige naam op het scherm 
te krijgen. 
Word corrigeert het woord automatisch zodra je na het woord op de spatiebalk drukt 
of een leesteken typt. 

7.1.1 AutoCorrect activeren 
De functie AutoCorrect is standaard actief. Mocht dit niet het geval zijn of wil je de 
volledige functie of een deel ervan uitzetten, dan neem je het menu TOOLS – 
AUTOCORRECT OPTIONS…. – tabblad AUTOCORRECT. Volgend dialoogvenster 
verschijnt: 
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 Correct TWo INitial CApitals Zorgt ervoor dat twee opeenvolgende hoofdletters 
aan het begin van een woord worden gewijzigd in 
één hoofdletter en een kleine letter, van zodra het 
een woord betreft dat uit ten minste drie letters 
bestaat. 

 Capitalize first letter of 
sentences 

De eerste letter van een zin (na een punt, 
vraagteken, uitroepteken, …) wordt een hoofdletter, 
ook al tik je een kleine letter. 

 Capitalize first letter of table 
cells 

De eerste letter van een tabelcel wordt een 
hoofdletter, ook al tik je een kleine letter. 

 Capitalize names of days De eerste letter van de naam van een dag wordt 
een hoofdletter, ook al tik je een kleine letter. 

 Correct accidental usage of 
cAPS LOCK key 

Als je per ongeluk Caps Lock (Shift Lock) hebt 
ingeschakeld en bij het begin van een zin 
bijvoorbeeld mISSCHIEN intikt, wordt dit veranderd 
in Misschien en wordt Caps Lock uitgeschakeld. 

 Replace text as you type Corrigeert de ‘tikfouten’ die in de tabel eronder 
opgegeven zijn. Tik je een woord uit de linkerkolom, 
dan wordt dit woord automatisch vervangen door 
het woord uit de rechter kolom. Bijvoorbeeld: neit 
wordt automatisch niet.  
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 Exceptions… Met deze knop kun je uitzonderingen opgeven: 

afkortingen waarna geen hoofdletter mag volgen; 

twee beginhoofdletters die niet gecorrigeerd mogen 
worden; 

andere woorden die niet gecorrigeerd mogen 
worden. 

 

7.1.2 AutoCorrect gebruiken 
Praktijkvoorbeeld 

 1. Neem een nieuw document. 

2. Typ het woord apartement en druk op de spatiebalk. 
Het woord verandert onmiddellijk in appartement. 

3. Tik onmiddelijk en druk op de spatiebalk. 

4. Tik aand e en druk op de spatiebalk. 
Dit wordt onmiddellijk gecorrigeerd in aan de 

5. Tik Gelukkige verjaardag :) en druk op de spatiebalk. 
Je ziet dat :) verandert in ☺. 

 
Telkens de functie AutoCorrect iets wijzigt, krijg je de mogelijkheid om de wijziging te 
handhaven of ongedaan te maken. Hiertoe plaats je de muisaanwijzer op het 
gewijzigde woord. Onder het begin van het woord verschijnt een blauw lijntje. Plaats 
de muis op het lijntje zodat het pictogram AUTOCORRECT OPTIONS verschijnt en klik 
op het omlaag wijzende pijltje om de opties zichtbaar te maken. 
Bijvoorbeeld: 

 

Je kunt de correctie ongedaan maken door de opdracht CHANGE BACK TO  te 
kiezen. 
Als je de tweede menuoptie kiest , wordt het woord uit de AutoCorrect-lijst van 
Word verwijderd, zodat je van die zogenaamde correctie geen last meer hebt. 
Via een klik op de onderste menuoptie  open je het dialoogvenster AutoCorrect van 
waaruit je zo nodig meer aanpassingen kunt aanbrengen. 

  Je kunt een correctie ook ongedaan maken door onmiddellijk op Backspace te 
drukken of UNDO te kiezen. 
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Klik ergens anders in het document of druk op de Esc-toets om het snelmenu met de 
AutoCorrect-opties te sluiten. 

Praktijkvoorbeeld: 

 1. Druk enkele keren op Enter. 

2. Tik de letter e in tussen ronde haakjes: (e) 
Je merkt dat dit onmiddellijk gecorrigeerd wordt in €. 

3. Schuif met de muisaanwijzer tot op dit €-teken. 
Er verschijnt een blauw lijntje onder. 

4. Schuif de muispunt tot op dit blauwe lijntje. 

De knop AUTOCORRECT OPTIONS verschijnt.  

5. Klik op het lijstpijltje aan de rechterzijde van deze knop. 
Er valt een lijstje met opdrachten open. 

6. Klik op de opdracht CHANGE BACK TO (E). 
7. Tik 2 keer achter elkaar een gelijkheidsteken (=) in en dan een groter-

dan teken (>): ==> 
Je merkt dat dit gecorrigeerd wordt in een vet pijltje:  

8. Druk onmiddellijk op Backspace. 
Je merkt dat de correctie onmiddellijk wordt ongedaan gemaakt. 

 

7.1.3 AutoCorrect-items toevoegen 
Je kunt de AutoCorrect-lijst uitbreiden met woorden die je vaak foutief tikt. 

Eerste manier: 
Klik met de rechtermuisknop op een foutief gespeld woord in de tekst en kies in het 
snelmenu de opdracht AUTOCORRECT. Word toont een snelmenu met verschillende 
correctiemogelijkheden waaruit je het juist gespelde woord kiest. Word corrigeert niet 
alleen het woord in de tekst, maar het woord wordt nu ook aan de AutoCorrect-lijst 
toegevoegd. 

Probeer je te beperken tot kleine letters. De volgende figuur toont hoe je brief 
toevoegt (omdat je vaak breif blijkt te tikken). Word zal dit woord, zowel met kleine 
letter als met hoofdletter, verbeteren. Als je echter Brief zou toevoegen, verbetert 
Word alleen dit woord wanneer je het met een hoofdletter intikt en zal breif (kleine 
letter) fout blijven staan. Voeg dus bij voorkeur woorden zonder hoofdletter toe. 
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Je gaat nu zelf het AutoCorrect-item breif/brief toevoegen: 

 1. Druk enkele keren op Enter. 

2. Tik in: breif en druk op de spatiebalk. 

3. Klik met de rechtermuisknop op “breif” en kies de opdracht 
AUTOCORRECT. Er verschijnt een submenu. 

4. Klik in dit submenu op “brief”. 
De fout wordt gecorrigeerd. 

5. Druk op Enter en tik nogmaals in: breif waarna je drukt op de 
spatiebalk. 
Het woord “breif” wordt nu onmiddellijk gecorrigeerd in “brief”. 

6. Vanaf nu zal breif telkens gecorrigeerd worden in brief, onafhankelijk 
van of je dit nu met hoofdletters of met kleine letters tikt. De correctie is 
nu opgenomen in de AutoCorrect-lijst. 

7. Controleer dit even: menu TOOLS – AUTOCORRECT OPTIONS. Gebruik de 
schuifbalk om in het lijstje naar beneden te gaan. Je zult merken dat 
“breif - brief” ertussen staat. 

8. Sluit het dialoogvenster AUTOCORRECT. 

 
Tweede manier: 
Je hoeft niet steeds van een foutief getikt woord te vertrekken om die aan de 
autocorrectielijst te laten toevoegen. Je kunt ook rechtstreeks in de lijst met 
autocorrecties werken. Open daartoe het dialoogvenster AUTOCORRECT, tik in het 
tekstvak REPLACE het foutieve woord en in het vak WITH het correcte woord. 

Je gaat nu en AutoCorrect-item voor je initialen toevoegen: 

 1. Druk enkele malen op Enter. 
2. Kies het menu TOOLS – AUTOCORRECT OPTIONS. 
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3. Tik in het tekstvak REPLACE je initialen. Dit mag in kleine letters. 
4. Tik in het tekstvak WITH je voornaam en familienaam.  
5. Klik op ADD en op OK. 
6. Tik je initialen in en druk op de spatiebalk. 

Het woord wordt onmiddellijk gecorrigeerd. 

 

7.1.4 AutoCorrect-items verwijderen 
Als je een AutoCorrect-item wilt verwijderen, zoek je het in de lijst AutoCorrecties op. 
Zodra je het item op de lijst hebt gevonden, klik je erop om het te selecteren. Klik 
vervolgens op de knop DELETE en op OK om het dialoogvenster te sluiten. 
Je verwijdert nu de AutoCorrect-items die je net hebt gemaakt 

 1. Kies het menu TOOLS – AUTOCORRECT OPTIONS. 
2. Om in de lijst vlug naar het juiste item te gaan, kan je in het tekstvak 

REPLACE de eerste twee letters van het AutoCorrect-item intikken: br 

3. In je lijst zie je nu “breif” staan. Klik hierop en klik op de knop DELETE. 
4. Klik nu opnieuw in het tekstvak REPLACE en tik je initialen in. 
5. In de lijst zie je nu je naam staan. Klik hierop en klik op de knop 

DELETE. 
6. Klik op de knop OK om het venster AUTOCORRECT te sluiten. 
7. Sluit je document zonder het te bewaren. 

 

  Maak uit de oefenmap opgave 10 

 

7.2 AutoText 
De functie AutoText laat je toe vaak voorkomende tekstfragmenten in te voegen 
zonder ze telkens opnieuw te moeten tikken.  
Een belangrijk verschil met AutoCorrect is dat AutoText automatisch gebeurt terwijl je 
voor het invoegen van AutoText ‘toestemming’ moet geven. Die toestemming geef je 
via de functietoets F3 of, afhankelijk van de instellingen, via de toets Enter. 
Word kent standaard al verschillende autotekstfragmenten. Je kunt zelf nieuwe 
fragmenten toevoegen. Dat hoeft niet noodzakelijk tekst te zijn: ook een figuur of een 
tabel kunnen als autotekst opgenomen worden. 

7.2.1 AutoText-fragmenten invoegen 
AutoText werkt alleen als de functie geactiveerd is, en die vind je in het menu TOOLS 
– AUTOCORRECT OPTIONS…. – tabblad AUTOTEXT. Volgend dialoogvenster verschijnt: 
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Zorg ervoor dat er een vinkje staat bij SHOW AUTOCOMPLETE SUGGESTIONS. 

  Dit dialoogvenster bereik je ook via het menu INSERT – AUTOTEXT – AUTOTEXT… 

 
Als je de eerste vier letters van de inhoud of van de naam van een AutoText-
fragment intikt, verschijnt het hele fragment in een kadertje op het scherm. Tik je 
gewoon verder dan gebeurt er niets. Druk je echter op Enter, dan wordt de inhoud 
van het AutoText-fragment ingevoegd, zonder dat je die volledig moet intikken. 
Praktijkvoorbeeld: 

 1. Neem een nieuw document. 

2. Tik in: Hoog 
Er verschijnt een geel kadertje op je scherm met daarin: Hoogachtend, 
(Druk op Enter om in te voegen). 

3. Druk op Enter. 
Het fragment “Hoogachtend,” wordt ingevoegd. 
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  AutoText-fragmenten kan je ook invoeren via het menu INSERT – AUTOTEXT. Je kiest 
een categorie en je klikt op de naam van een AutoTextfragment.  
Of je kiest voor het menu INSERT – AUTOTEXT – AUTOTEXT… en je maakt je keuze uit 
de lijst die verschijnt waarna je op INSERT klikt. 

Het kan gebeuren dat, wanneer je het menu INSERT - AUTOTEXT oproept, niet alle 
tekstfragmenten afgebeeld worden. Houd dan de SHIFT-toets ingedrukt en open het 
menu opnieuw. Alle tekstfragmenten die je kunt invoegen, zullen dan wél zichtbaar 
zijn. 

 

7.2.2 AutoText-fragmenten maken 
Om een AutoText-fragment te maken, ga je als volgt te werk: 

• selecteer in je document de tekst of figuur die je als AutoText-fragment wil 
opslaan; 

• kies het menu INSERT – AUTOTEXT – NEW… of druk op Alt+F3; 

• tik in het vak PLEASE NAME YOUR AUTOTEXT ENTRY de naam die je wilt gebruiken 
om later het AutoText-fragment te activeren. 

 

Gebruik nooit twee dezelfde namen voor verschillende AutoText-fragmenten. Word 
geeft in dit geval geen enkel tekstfragment als keuze om in te voeren. 
Je gaat een AutoText-fragment maken om via het intikken van ‘VDAB’ de volledige 
benaming te laten verschijnen. 

 1. Druk enkele malen op Enter. 

2. Tik in: Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en 
Beroepsopleiding 

3. Selecteer dit stuk tekst en kies het menu INSERT – AUTOTEXT – NEW…. 
Het dialoogvenster CREATE AUTOTEXT verschijnt. 

4. Tik als naam voor het AutoText-fragment: VDAB en klik op OK 

5. Tik nu in je document VDAB 
Er verschijnt een geel kadertje met het AutoTextfragment. 

6. Druk op Enter. 
Het AutoTextfragment wordt nu ingevoegd. 
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AutoText-fragmenten die je zelf maakt, zie je ook in het menu INSERT – AUTOTEXT – 
in het submenu NORMAL. Op deze manier kun je ze ook invoegen. 

 7. Druk enkele keren op Enter. 
8. Kies het menu INSERT – AUTOTEXT – STANDARD en klik daar op VDAB. 
9. Het AutoText-fragment wordt ingevoegd. 

 

7.2.3 Een AutoText-fragment wijzigen 
Voeg eerst het AutoText-fragment in en breng de gewenste wijzigingen aan. 
Selecteer vervolgens het hernieuwde fragment en sla het onder de oorspronkelijke 
naam op. De vraag om het AutoText-fragment opnieuw te definiëren beantwoord je 
bevestigend. 

 

 

7.2.4 Een AutoText-fragment verwijderen 
Klik in het tabblad AUTOTEXT van het venster AUTOCORRECT op het te verwijderen 
AutoText-fragment en klik op de knop DELETE. 

Je gaat nu het AutoText-fragment dat je net hebt gemaakt, verwijderen: 

 1. Kies het menu INSERT – AUTOTEXT – AUTOTEXT. 
2. Klik in het lijstje op VDAB. 
3. Klik op de knop DELETE. 
4. Klik op OK om het dialoogvenster te sluiten. 
5. Sluit het document zonder het te bewaren. 
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7.2.5 De werkbalk AutoText 
Deze werkbalk is niet noodzakelijk voor het werken met AutoText-fragmenten. Het is 
een alternatieve werkwijze. Je activeert de werkbalk AutoText via het menu VIEW – 
TOOLBARS – AUTOTEXT. 

 

 
 
 

 Met deze knop open je het tabblad AUTOTEXT. 

 Een klik op deze knop geeft je een lijst met de beschikbare AutoText-fragmenten. 

 Met deze knop maak je van je selectie in je document (tekst, figuur, …) een 
AutoText-fragment. 
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7.3 Stappenplan 

 Autocorrectielijst uitbreiden 

• Kies het menu TOOLS – AUTOCORRECT OPTIONS. 

• Tik in het tekstvak REPLACE de verkeerde schrijfwijze die je wil laten 
verbeteren 

• Tik in het tekstvak WITH de correcte schrijfwijze 

• Klik op ADD en op OK 

 Autocorrectie-item verwijderen 

• Kies het menu TOOLS – AUTOCORRECT OPTIONS. 

• Klik onderaan in het dialoogvenster in de lijst met autocorrecties op het te 
verwijderen item 

• Kjlik op de knop DELETE 

 AutoTextfragment maken 

• Tik de modeltekst in en voorzie van de nodige opmaak 

• Selecteer de modeltekst 

• Maak de toetsencombinatie Alt+F3 

• Tik het sleutelwoord voor het AutoTextfragment 

• Klik OK 

 Autotekstfragment gebruiken 

• Tik het sleutelwoord 

• Druk op de functietoets F3 

 Autotekstfragment wijzigen 

• Tik het sleutelwoord en druk F3 

• Breng de nodige aanpassingen aan 

• Selecteer de volledige modeltekst 

• Maak de toetsencombinatie Alt+F3 

• Tik het oorspronkelijke sleutelwoord voor het autotekstfragment opnieuw in 

• Klik OK 

• Klik YES bij de vraag om het autotekstfragment opnieuw te definiëren 

 Autotekstfragment verwijderen 

• Neem het menu INSERT – AUTOTEXT – AUTOTEXT 

• Klik in de lijst op het te verwijderen autotekstfragment 

• Klik op de knop DELETE en dan op OK 





 

 

Hoofdstuk 8 Zoeken en vervangen van tekst 

Wanneer je tekst wil wijzigen, kan je met FIND en/of REPLACE op een vlugge manier 
een bepaalde tekst weervinden, en eventueel vervangen door een andere.  

8.1 Zoeken 

8.1.1 Het zoeken starten 
De opgegeven tekst wordt standaard in het hele document gezocht, tenzij je vooraf 
een gedeelte van het document hebt geselecteerd. 
Werkwijze: 

• Plaats de cursor in je document. 

• Kies het menu EDIT – FIND. 
Het dialoogvenster FIND AND REPLACE verschijnt. 

 

Typ in het vak FIND WHAT de tekst waarnaar je wilt zoeken (maximaal 255 karakters 
lang). Indien al eerder FIND of REPLACE gebruikt werd sinds de PC werd opgestart, 
staat in dit tekstvak de tekst die toen gezocht werd. De aanwezige tekst wordt 
onmiddellijk verwijderd en vervangen door de tekst die je intikt. 

  Je kunt hier eventueel ook tekst vanaf het Klembord inbrengen via Ctrl+V of EDIT – 
PASTE.  
Je kunt ook op de uitschuifpijl klikken om een overzicht te krijgen van de laatste vier 
zoekopdrachten. 

 
Klik nu op de knop FIND NEXT om het zoeken te starten. Wanneer de gezochte tekst 
is gevonden, wordt deze gemarkeerd op het scherm weergegeven terwijl het venster 
FIND AND REPLACE geopend blijft. Als je wil weten of dezelfde tekst nog een keer in 
het document voorkomt, klik je opnieuw op FIND NEXT. 
Wanneer je de melding krijgt dat het doorzoeken van het document is voltooid, klik je 
op OK. 
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  • Om het zoekvenster te openen kun je de toetsencombinatie Ctrl+F maken. 

• Om de volgende plaats van het te zoeken woord te bereiken, kun je Enter 
drukken, in plaats van te klikken op de knop FIND NEXT. Dat werkt een stuk 
handiger. 

 
Je gaat nu in een bestaande tekst zoeken naar het woord “wijn”. 

 1. Open uit ‘Praktijk corrigeren’ het document ‘Wijnkeuren’. 
2. Kies het menu EDIT – FIND… 

3. Tik in het tekstvak FIND WHAT: wijn 

4. Klik op de knop FIND NEXT. 
Word vindt het woord “wijn” en toont dit in de tekst door het woord op 
het scherm te markeren. 

5. Klik opnieuw op de knop FIND NEXT. 
Wordt vindt nogmaals het woord “wijn”. 

6. Klik verschillende keren op de knop FIND NEXT tot je de melding krijgt 
dat het doorzoeken van het document voltooid is. Merk op dat Word 
ook stopt bij samenstellingen met het woord “wijn” in. 

7. Klik op OK. 

 

8.1.2 Zoekopties 
Wanneer je het zoeken start, krijg je een beperkt dialoogvenster. Voor een gewone 
zoekactie volstaat dit. Via de knop MORE krijg je een uitgebreid dialoogvenster met 
een aantal opties. De knop MORE verandert dan in LESS. 
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Bij SEARCH kan je kiezen voor: 

• ALL: het ganse document wordt doorzocht, met inbegrip van kop- en voetteksten, 
voet- en eindnoten; 

• UP: het document wordt doorzocht vanaf de cursorpositie tot het begin; 

• DOWN: het document wordt doorzocht vanaf de cursorpositie tot het einde. 
Zet je een vinkje bij MATCH CASE, dan zoekt Word in je document naar woorden met 
exact die combinatie van hoofdletters en kleine letters zoals jij die hebt ingetikt in het 
tekstvak bij FIND WHAT. 
Zet je een vinkje bij FIND WHOLE WORDS ONLY, dan geef je aan dat je alleen wil zoeken 
naar afzonderlijke woorden, en niet naar woorddelen. Je kiest deze optie wanneer je 
bijvoorbeeld naar “kat” wil zoeken en niet naar “kathedraal”. 
Zet je een vinkje bij USE WILDCARDS, dan geef je aan dat je wil zoeken met behulp 
van jokertekens. Je tikt in het vak FIND WHAT het woordgedeelte dat je kent en via de 
knop SPECIAL kies je het gewenste jokerteken. Je kunt ook jokertekens rechtsreeks in 
het vak FIND WHAT intikken, maar er moet wel een vinkje staan bij USE WILDCARDS, 
anders worden de ingetikte jokertekens als gewone tekst beschouwd. Voorbeelden 
van jokertekens: 
? om naar één karakter te zoeken 
Voorbeeld: je tikt in het vak FIND WHAT “Se?retaresse” om zowel naar “Secretaresse” 
als naar “Sekretaresse” te zoeken. 
[ ] om naar een opgegeven karakter te zoeken 
Voorbeeld: je tikt in het vak FIND WHAT “[oa]nder” om zowel naar “onder” als naar 
“ander” te zoeken. 
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Zet je een vinkje bij SOUNDS LIKE, dan zoek je naar woorden die hetzelfde klinken. 
Zoek je bijvoorbeeld naar woorden die klinken als “hout” (intikken in het vak FIND 
WHAT), dan vindt Word woorden zoals houd en houdt. Dit is zeer leuk maar helaas, 
zoals je in het dialoogvenster ziet, gereserveerd voor de Engelse versie. 

 1. Kies het menu EDIT – FIND. 
In het vak FIND WHAT zal nog “wijn” staan. Laat dit staan. 

2. Klik in het dialoogvenster op de knop MORE. 
3. Zet een vinkje bij FIND WHOLE WORDS ONLY. 
4. Druk op Enter. 

Word stopt bij het woord “wijn”. 
5. Druk verschillende keren op Enter. 

Merk op dat Word nu geen samenstellingen met daarin het woord “wijn” 
weerhoudt. Word stopt alleen bij het hele woord “wijn”. 

6. Druk op Enter tot je de melding krijgt dat het doorzoeken van het 
document is voltooid. 

7. Klik op OK. 
8. Kies het menu EDIT – FIND. 

In het vak FIND WHAT zal nog “wijn” staan. Tik dit opnieuw in maar nu in 
hoofdletters. Laat dit staan. Laat ook het vinkje staan bij FIND WHOLE 
WORDS ONLY. Zet nog een vinkje bij MATCH CASE. Druk op Enter. 

9. Word vindt nu alleen het volledige woord “wijn” in hoofdletters. 
10. Druk op Enter tot je de melding krijgt dat het doorzoeken van het 

document is voltooid. 
11. Klik op OK. 
12. Sluit het document zonder het te bewaren. 

 

8.2 Vervangen 
De opgegeven tekst wordt standaard in het hele document vervangen, tenzij je een 
gedeelte van het document hebt geselecteerd. 
Werkwijze: 

• Plaats de cursor in je document. 

• Kies het menu EDIT – REPLACE…  
of klik in het venster FIND AND REPLACE op het tabblad REPLACE.  
Het dialoogvenster FIND AND REPLACE verschijnt. 
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Typ in het vak FIND WHAT de tekst waarnaar je wilt zoeken (maximaal 255 karakters 
lang). Bij REPLACE WITH tik je de nieuwe tekst die de oude moet vervangen. 
Klik nu op de knop FIND NEXT om het zoeken te starten. Wanneer de gezochte tekst 
is gevonden, wordt deze gemarkeerd in de tekst op het scherm weergegeven, terwijl 
het venster FIND AND REPLACE geopend blijft. 
Wat de zoekrichting en de zoekopties betreffen, gelden hier dezelfde mogelijkheden 
als bij de functie FIND. 
Als je de gevonden tekst wil vervangen, kan je kiezen voor REPLACE of REPLACE ALL. 

1. Als je de knop REPLACE gebruikt, dan wordt de gevonden tekst vervangen op 
die specifieke plaats in het document. Vervolgens springt de cursor naar de 
volgende vindplaats en moet je opnieuw voor REPLACE kiezen. 

2. Kies je echter voor REPLACE ALL, dan wordt de gevonden tekst doorheen heel 
het document vervangen. Dit betekent dat je geen controle meer hebt op het 
vervangen.  

Mag het gevonden gedeelte niet vervangen worden, dan kies je voor FIND NEXT. 
Wanneer je de melding krijgt dat het doorzoeken van het document is voltooid, klik je 
op OK. 

 

Wil je stoppen, dan kies je CANCEL. 
Je gaat nu in een tekst overal het woord(deel) “wijn” laten vervangen door “bier”, met 
behoud van de opmaak: 
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 1. Open uit ‘Praktijk corrigeren’ het document ‘Wijnkeuren’. 
2. Kies het menu EDIT – REPLACE. 

3. Tik in het tekstvak FIND WHAT wijn. 

4. Tik in het tekstvak REPLACE WITH bier. 

5. Klik op de knop REPLACE ALL. 
6. Bij de melding dat het document doorzocht is klik je op de knop OK 
7. Klik op de knop CLOSE in het dialoogvenster FIND AND REPLACE. 

 
Nu ga je in dezelfde tekst overal het woord “BIER” vervangen door “bier”. 

 8. Kies het menu EDIT – REPLACE. 

9. Tik in het tekstvak FIND WHAT BIER. 

10. Tik in het tekstvak REPLACE WITH bier. 

11. Klik op de knop MORE en zet een vinkje bij MATCH CASE. 
12. Klik op de knop FIND NEXT. 

De cursor stopt bij het woord “BIER” in de titel. Hier wil je niet 
vervangen, dus je klikt op de knop FIND NEXT. 

13. Vanaf nu klik je telkens op REPLACE, tot je de melding krijgt dat het 
doorzoeken van het document voltooid is. 

7. Klik op de knop OK en op de knop CLOSE in het dialoogvenster FIND 
AND REPLACE. 

8. Sluit het document zonder het te bewaren. 

 

In volgend voorbeeld ga je het woord “kat” laten vervangen door “poes”. Maar let op: 
alleen het woord “kat”, niet het woorddeel “kat”, want je wil het niet vervangen in 
woorden zoals kattenprobleem of kathedraal… 

 1. Open uit ‘Praktijk corrigeren’ het document ‘Kattenproblemen’. 
2. Kies het menu EDIT – REPLACE. 

3. Tik in het tekstvak FIND WHAT kat. 

4. Tik in het tekstvak REPLACE WITH poes. 

5. Kik zo nodig op de knop MORE en zet een vinkje bij FIND WHOLE WORDS 
ONLY. 

6. Klik op de knop REPLACE ALL. 
7. Bij de melding dat het document doorzocht is en dat er 4 items werden 

vervangen klik je op OK. 
8. Sluit het document zonder het te bewaren. 
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Verderop in de cursus zal je ook leren hoe je opmaakkenmerken kan zoeken en 
eventueel vervangen. 
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8.3 Stappenplan 

 Tekst zoeken 

• Neem het menu EDIT – FIND 

• Tik bij FIND WHAT: het op te zoeken woord in 

• Klik op de knop FIND NEXT 

• Klik telkens opnieuw FIND NEXT om naar de volgende plaats te gaan waar de 
tekst nogmaals voorkomt 

 Tekst vervangen 

• Neem het menu EDIT – REPLACE 

• Tik in het vak FIND WHAT de tekst die je wil laten vervangen 

• Tik in het vak REPLACE WITH de nieuwe tekst 

• Klik op REPLACE ALL   
of 
Klik op REPLACE/FIND NEXT indien je zelf wil bepalen of er al dan niet moet 
vervangen worden 
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Hoofdstuk 9 Woordafbreking 

9.1 Regelomloop (wordwrap) 

9.1.1 Automatisch 
Bij het intikken van tekst neemt Word op het einde van een regel automatisch een 
nieuwe regel. Hiervoor baseert Word zich op een spatie of koppelteken. Word 
beschouwt als woorden alle tekenreeksen, gescheiden door een spatie of door 
leestekens. 

9.1.2 Vaste spatie 
Soms is het voor de leesbaarheid nodig om twee woorden, die van elkaar 
gescheiden zijn door een spatie, toch bij elkaar te houden op dezelfde regel. Zo 
worden een voornaam en familienaam, best niet over 2 regels verdeeld. In het geval 
van bijvoorbeeld 50 kg mogen 50 en kg niet over 2 regels verdeeld worden, ook al 
zijn ze gescheiden door een spatie. 

In dergelijke gevallen maak je gebruik van een vaste spatie in plaats van een 
gewone spatie. De vaste spatie geef je in via Ctrl+Shift+Spatiebalk. Wanneer de 
knop  geactiveerd is, krijg je een ° te zien op je scherm. Dit teken wordt niet 
afgedrukt. De vaste spatie zorgt ervoor dat de tekens (woorden, getallen of 
symbolen) ervoor en erna niet over 2 regels worden verdeeld. 

Typ altijd een vaste spatie tussen ‘woorden’ die niet over twee regels mogen gesplitst 
worden, ook wanneer deze ‘woorden’ niet op het einde van de regel voorkomen. 

9.1.3 Vast koppelteken 
Zo is het ook nodig om woorden die, voor de leesbaarheid, altijd met een 
koppelteken geschreven worden, bij elkaar te houden op dezelfde regel. Zo worden 
bijvoorbeeld cd-rom en e-mail best niet over 2 regels verdeeld ook al zijn ze 
gescheiden door een koppelteken. 

In dergelijke gevallen maak je gebruik van een vast koppelteken. Dit geef je in via 
Ctrl+Shift+Koppelteken. Wanneer de knop (knop verbergen/weergeven) geactiveerd 
is, krijg je een – te zien op je scherm. Het vaste koppelteken zorgt ervoor dat de 
tekens (woorden, getallen of symbolen) ervoor en erna niet over 2 regels worden 
verdeeld. 

In de volgende oefening maak je kennis met de automatische regelomloop, de vaste 
spatie en het vaste koppelteken. 
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 1. Neem een nieuw document. 
2. Om deze oefening correct te kunnen uitvoeren, is het nodig dat volgende 

instellingen actief zijn: 

 

3. Tik de volgende zin in: 
In deze zin maak je kennis met het fenomeen regelomloop: 
je merkt dat Word automatisch een nieuwe regel neemt 
wanneer de regel vol is. 

4. Druk op Enter. 
5. Tik de volgende zin in tot en met het euro-symbool: 

Wilt u zo vriendelijk zijn om het inschrijvingsgeld van 
€ 250 over te schrijven voor 30 november. 

6. Druk Ctrl+Shift+Spatiebalk om een vaste spatie in te stellen. 

7. Tik de zin verder tot en met 30. 

8. Druk Ctrl+Shift+Spatiebalk om een vaste spatie in te stellen. 
9. Tik de rest van de zin. 

10. Druk op Enter. 

11. Tik de volgende zin tot en met cd: 
Het volledige bedrag van de cd-rom kan je storten op het 
volgende rekeningnummer 000-2654879-56. 

12. Druk Ctrl+Shift+Koppelteken om een vast koppelteken in te stellen. 

13. Tik de zin verder tot en met 000. 

14. Druk Ctrl+Shift+Koppelteken om een vast koppelteken in te stellen. 

15. Tik 2654879 

16. Druk Ctrl+Shift+Koppelteken om een vast koppelteken in te stellen 
17. Tik de rest van de zin. 

18. Sla het document op in ‘Oefenmap Word’ onder de naam Woordafbreking. 

 

9.2 Woorden splitsen 
Als bij het intypen van tekst een woord niet meer op de regel kan, dan verhuist dit 
woord integraal naar de volgende regel. Vooral bij langere woorden die net niet op 
een regel passen, betekent dit dat er op het einde van de vorige regel heel wat 
witruimte ‘leeg’ blijft. 
Je kunt dit vermijden door ervoor te zorgen dat de woorden aan het einde van de 
regel gesplitst worden. Word splitst door het invoegen van een tijdelijk 
afbreekstreepje (). Een tijdelijk afbreekstreepje is een ‘zacht’ liggend streepje dat 
ongemerkt verdwijnt (wordt niet afgedrukt) als door wijzigingen in de tekst het woord 
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terug volledig op dezelfde lijn staat en niet meer hoeft te worden gesplitst. Word 
onthoudt wel die splitsingsplaats om indien nodig vanzelf weer op die plaats te gaan 
splitsen. 
Er zijn verschillende manieren om tekst te splitsen:  

9.2.1 Handmatig  
Om het splitsen te starten, kies je voor TOOLS – LANGUAGE – HYPHENATION. 
Je komt terecht in het volgende dialoogvenster: 

 

Standaard is de optie HYPHENATE WORDS IN CAPS  geactiveerd, zodat ook woorden 
die volledig in hoofdletters staan, gesplitst kunnen worden. Je zet deze optie best uit. 

Aan de hand van de HYPHENATION ZONE  kan je bepalen hoe regelmatig of 
onregelmatig de rechterzijde van de tekst er moet uitzien. 

De afbreekzone is de hoeveelheid ruimte die is toegestaan tussen het einde van het 
laatste woord in een regel en de rechtermarge. Als het woord op het einde van de 
regel niet in deze afbreekzone eindigt, dan wordt het gesplitst. Hoe groter de zone, 
hoe onregelmatiger de rechterkantlijn wordt maar hoe minder woorden moeten 
afgebroken worden. Hoe kleiner de afbreekzone, hoe regelmatiger de rechterkantlijn 
wordt maar hoe meer woorden moeten afgebroken worden. 

 

De afbreekzone is hier ingesteld op 2 cm. 
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De afbreekzone is hier ingesteld op 0,5 cm. 
Word opteert standaard voor een afbreekzone van 0,75 cm. 

Door het afbreken van woorden is het best mogelijk dat verschillende regels onder 
elkaar gesplitste woorden bevatten. Selecteer of typ in het vak LIMIT CONSECUTIVE 
HYPHENS TO:  het maximum aantal opeenvolgende regels die mogen afgebroken 
worden. Geef hier bij voorkeur niet meer dan 3 op. 

Als alle opties ingesteld zijn, kies je de opdrachtknop MANUAL . De afbreking 
gebeurt ook door Word, maar Word doet je eerst een voorstel tot afbreking. Dat 
voorstel kan je negeren, aanvaarden of aanpassen. De woorden die kunnen 
afgebroken worden, zullen één voor één verschijnen. 

 

Het splitsen kan nu beginnen. Het tekstvak HYPHENATE AT: stelt via een dikke zwarte 
knipperende cursor voor waar gesplitst kan worden. Wil je op deze plaats splitsen, 
dan kies je voor YES. Klik op NO als je het woord niet wil afbreken. Kies CANCEL om 
het handmatig afbreken te stoppen. 
Indien de knipperende cursor niet juist staat, kan je hem naar links of naar rechts 
verplaatsen tot op een positie waar je wilt laten splitsen en dan klik je op YES. Als je 
de cursor naar rechts opschuift, moet je wel oppassen dat je niet voorbij de lichtgrijze 
verticale aanduiding gaat die in het woord staat aangegeven. Dit is namelijk de plaats 
waar het woord de rechterkantlijn overschrijdt. 
Ga zo door tot je een dialoogvenster krijgt met de melding: 

 

Klik op OK of druk op Enter. 
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 1. Open uit ‘Praktijk corrigeren’ het document ‘Aandelenopties’. 
2. Kies het menu TOOLS – LANGUAGE – HYPHENATION… 
3. Zorg ervoor dat er geen vinkje staat bij AUTOMATICALLY HYPHENATE 

DOCUMENT en ook niet bij HYPHENATE WORDS IN CAPS. 
4. Stel het aantal LIMIT CONSECUTIVE HYPHENS TO: in op 3. 
5. Klik op de knop MANUAL… 
6. Word doet een eerste afbrekingsvoorstel: het woord “ko-p|en”. De 

flikkerende cursor geeft aan waar afgebroken zal worden. Je gaat 
akkoord met het voorstel, dus je drukt op YES. 

7. Het woord “kopen” wordt afgebroken en Word presenteert je een 
volgend woord: “on-der-li|g-gen-de”. Word stelt voor om af te breken 
achter “onder”. Dit is een goed voorstel, maar je ziet hier dat dit woord 
nog op verschillende andere plaatsen kan afgebroken worden. Voor 
deze oefening verplaats je de cursor door te klikken achter “on” om aan 
te geven dat je op die plaats wil afbreken. Klik nu op YES. 

8. Het woord “on-derliggende” wordt afgebroken en Word presenteert je 
het woord “zo-ge-n|oemde”. Word stelt voor om af te breken achter 
“zoge”. Dit is een goed voorstel, maar voor deze oefening klik je op NO, 
om aan te geven dat je dit woord niet wil afbreken. 

9. Het woord “zogenoemde” wordt niet afgebroken en verhuist dus volledig 
naar de volgende regel. Wordt biedt het volgende woord aan. 

10. Werk op deze manier de volledige tekst af. Word zal je steeds correcte 
splitsingsvoorstellen doen. Wissel af: ga akkoord, verander het voorstel 
of laat het woord volledig naar de volgende regel gaan. 

11. Wanneer je de melding krijgt dat het afbreken voltooid is, klik je op OK. 
12. Sluit je document zonder de wijzigingen te bewaren. 

 

Opmerkingen 
Wil je de woordafbreking slechts voor een beperkt gedeelte van de tekst laten 
uitvoeren, dan moet je dit tekstgedeelte eerst selecteren. 
Je moet niet noodzakelijk aan het begin van het document staan of het hele 
document te selecteren om met splitsen te beginnen. Word doorzoekt immers 
automatisch heel je document, tenzij je een stuk tekst geselecteerd hebt. In dat geval 
krijg je het volgende dialoogvenster:  
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Wanneer je een document bewerkt nadat je de opdracht woordafbreking hebt 
gegeven, kan het zijn dat de tekst tijdelijke afbreekstreepjes () bevat middenin een 
regel. Ze hebben geen functie meer en zullen dus niet afgedrukt worden. Dit kan 
echter wel storend werken bij het nalezen van de tekst op het scherm, zodat je ze 
liever wil laten verdwijnen. Je doet dit als volgt: 

1. kies in het menu TOOLS – OPTIONS het tabblad VIEW; 
2. zet in het vak FORMATTING MARKS de tijdelijke afbreekstreepjes af: zorg ervoor 

dat er geen vinkje staat bij ALL en bij OPTIONAL HYPHENS. 
Vanaf nu zijn de tijdelijke afbreekstreepjes enkel zichtbaar op het einde van de regel, 
dus daar waar ze wel afgedrukt worden en niet meer middenin de regel. 

9.2.2 Automatisch 
In lange teksten, zonder veel vreemde woorden of eigennamen, kan handmatig 
splitsen tijdrovend en nutteloos zijn, omdat toch steeds de juiste woordafbreking 
wordt gekozen. Je kunt in dat geval opteren om automatisch te splitsen. 
Werkwijze: 
Kies het menu TOOLS – LANGUAGE – HYPHENATION. Het dialoogvenster HYPHENATION 
verschijnt: 

 

Zet een vinkje bij AUTOMATICALLY HYPHENATE DOCUMENT. 
Eventueel neem je het vinkje weg bij de optie HYPHENATE WORDS IN CAPS. Je kunt 
ook de gewenste HYPHENATION ZONE instellen en het aantal LIMIT CONSECUTIVE 
HYPHENS TO: invullen. 
Als alles klaar is klik je op OK. Het splitsen gebeurt nu volledig automatisch. Word 
kiest nu zelf de plaats waar moet gesplitst worden en vraagt niet telkens om 
bevestiging. Dit versnelt het afbreken aanzienlijk 

 1. Open uit ‘Praktijk corrigeren’ het document ‘Nederlandse spelling’. 
2. Bekijk het document: er zijn nog nergens woorden afgebroken. 
3. Kies het menu TOOLS – LANGUAGE – HYPHENATION… 
4. Plaats een vinkje bij AUTOMATICALLY HYPHENATE DOCUMENT. 
5. Klik op OK. 
6. Bekijk het document opnieuw: meerdere woorden werden afgebroken. 
7. Sluit het document en bewaar de wijzigingen. 



Word 2003 Corrigeren 69 

 

 

  De automatische woordafbreking kan je ook aanzetten vooraleer je begint te tikken. 
Toch wacht je best met het splitsen totdat je tekst volledig is. De splitsingsvoorstellen 
kunnen behoorlijk hinderen tijdens het typen en bovendien kunnen wijzigingen in je 
document ervoor zorgen dat telkens weer op andere plaatsen moet afgebroken 
worden. 

 
Je kunt het automatisch afbreken voor een bepaalde alinea of een selectie van 
alinea’s uitzetten via het menu FORMAT – PARAGRAPH op het tabblad LINE AND PAGE 
BREAKS. Kruis daar het vakje DON’T HYPHENATE aan. 
Kies je bij al gesplitste tekst in één of meer alinea’s voor DON’T HYPHENATE, dan 
verdwijnen de aangebrachte splitsingen als het afbreken automatisch werd 
uitgevoerd. Afbrekingen die door Manual afbreken geplaatst werden, blijven 
behouden. 
In titels en kopjes die langer dan één regel zijn, worden normaal geen woorden 
gesplitst. Je kunt hier dus best het afbreken verhinderen. 

9.2.3 Ctrl+Koppelteken 
Of het splitsen nu handmatig of automatisch gebeurt, Word splitst door het invoegen 
van een zacht of tijdelijk afbreekstreepje (). Dat zachte afbreekstreepje kan je ook 
zelf invoegen door Ctrl+koppelteken in te drukken. Plaats nooit een gewoon 
koppelteken op het einde van een regel om te splitsen. Wanneer je in dezelfde 
regel nadien iets zou verwijderen of toevoegen, blijft dat koppelteken zichtbaar ook al 
moet dat woord niet meer gesplitst worden. Je moet het dan zelf verwijderen. Het 
zachte afbreekstreepje wordt alleen maar afgedrukt wanneer het als laatste teken op 
de regel staat. 

 1. Neem een nieuw document: 
2. Tik volgende zin in tot aan het verticale streepje (dat streepje zelf mag 

je niet intikken): 
Wanneer de tekst die je gemaakt hebt met Word aan je 
wensen voldoet, kan je hem uiteinde|lijk afdrukken of 
elektronisch publiceren. 

3. Druk dan op Ctrl+Koppelteken. 
Er verschijnt een tijdelijk afbreekstreepje () op je scherm. 

4. Tik de zin verder in. 
5. Wanneer je dit zou afdrukken, zou het tijdelijke afbreekstreepje 

afgedrukt worden als een gewoon koppelteken omdat het als laatste 
teken op de regel staat. 

6. Verwijder nu het stukje tekst “die je gemaakt hebt met Word”. 
Je merkt dat het tijdelijke afbreekstreepje op je scherm zichtbaar blijft. 
Omdat het echter geen functie meer heeft, zal het niet afgedrukt 
worden. 

7. Sluit het document zonder het te bewaren. 
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9.3 De juiste taal kiezen 
Wanneer jouw tekst bijvoorbeeld hoofdzakelijk in het Nederlands is ingetikt, maar 
ook hier en daar een woord in een andere taal bevat, dan gebruikt Word ook voor 
deze woorden de Nederlandse spellingregels. 
Automatische taaldetectie gebeurt enkel aan de hand van een volledige zin in die 
andere taal en niet op basis van een woord (zie ook 6.3 Automatische taaldetectie). 
Het kan dus nodig of interessant zijn om aan die afzonderlijke woorden ook de juiste 
taal te koppelen. Dan kan Word “zijn plan trekken” bij de spellingcontrole en het 
splitsen van de tekst. 

Werkwijze: 

• Selecteer de anderstalige tekst  

• Kies het menu TOOLS – LANGUAGE. Het volgende dialoogvenster verschijnt op je 
scherm: 

 

 Boven het dubbele lijntje staan de talen die Word automatisch kan herkennen en 
instellen met het oog op de spelling- en grammaticacontrole. 

 Uit deze lijst kun je de taal kiezen (aanklikken) waarin je tekst is geschreven en 
dan klik je op OK. Kies je een taal waarvoor het symbool   niet staat, dan zal je 
eerst bijkomende taalmodules moeten installeren. 

 Door een vinkje te zetten bij DETECT LANGUAGE AUTOMATICALLY, zorg je ervoor 
dat Word de geschreven taal automatisch detecteert. Ook dan hoef je de tekst 
niet te selecteren. 

 Wanneer je steeds in dezelfde taal werkt, klik je op de opdrachtknop DEFAULT om 
deze taal als standaardtaal te activeren. Je hoeft de tekst dan niet te selecteren. 
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9.4 Stappenplan 

 Woorden gescheiden door een spatie bijeenhouden 

• Wis de spatie tussen de twee woorden 

• Maak de toetsencombinatie Ctrl+Shift+spatie 

 Woorden gescheiden door een koppelteken bijeenhouden 

• Wis het koppelteken tussen de twee woorden 

• Maak de toetsencombinatie Ctrl+Shift+koppelteken (= de min-toets) 

 Woorden zelf splitsen 

• Zet de invoegcursor op de splitsingsplaats 

• Maak de toetsencombinatie Ctrl+koppelteken (= de min-toets) 

 Woorden automatisch splitsen (zonder invloed van de auteur) 

• Neem het menu TOOLS – LANGUAGE – HYPHENATION  

• Klik de optie AUTOMATICALLY HYPHENATE DOCUMENT aan 

• Klik OK 

 Woorden automatisch splitsen (met invloed van de auteur) 

• Neem het menu TOOLS – LANGUAGE – HYPHENATION  

• Klik de optie AUTOMATICALLY HYPHENATE DOCUMENT uit 

• Klik op de knop MANUAL 

• Plaats desnoods de cursor op de gewenste splitsingsplaats 

• Klik YES 
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STRUCTUUR 
De cursus Word 2003 is als volgt samengesteld: 

 
 

Word verkennen 

Document aanmaken 

Bestand openen 

Invuldocumenten 

Samenvoegen 

Grote documenten 

Macro’s en werkbalken 

Grafische 
mogelijkheden 

Autoteksten 

Sjablonen Gegevensdeling 

Corrigeren 

Afdrukken 

Tekenopmaak 

Alinea-opmaak 

Tabellen 

Pagina-opmaak 



 

OPBOUW 

Ieder onderdeel uit deze module bevat  

• een stuk algemene informatie,  

• een praktijkvoorbeeld  dat je zelf op het toestel uitvoert, 

• eventueel enkele tips of praktische bedenkingen, 

• een verwijzing naar een oefening  die je in de afzonderlijke oefenmap 
terugvindt. 

 

SYMBOLEN 

 1. Deze weergave betreft een door jou uit te voeren praktijkvoorbeeld 

  

  Wijst op een praktische tip 

  

  Wijst op een alternatieve methode via toetsenbordhandelingen 

 

  Wijst op een alternatieve methode via muishandelingen 

 

  Verwijst naar een vrije oefening uit de oefenmap 

  

 Verwijst naar een animatievoorbeeld van de uit te voeren stappen 

 

 

Wanneer een toetsencombinatie moet worden gemaakt, d.w.z. de toetsen tegelijk 
indrukken (bijvoorbeeld Ctrl en A), dan wordt dit weergeven als Ctrl+A 
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Hoofdstuk 1 Het afdrukvoorbeeld 

1.1 Het nut van het afdrukvoorbeeld 
Vóór je een document afdrukt, bekijk je het afdrukvoorbeeld. Zo zie je hoe elke 
pagina van je document er zal uitzien op papier en kun je, indien nodig, nog 
wijzigingen aanbrengen. Dit helpt je tijd en papier te besparen. 

1.2 Het afdrukvoorbeeld openen 
Je opent het afdrukvoorbeeld via het menu FILE – PRINT PREVIEW of rechtstreeks via 
de knop PRINT PREVIEW op de werkbalk STANDARD.  

 

Hieronder vind je een afdrukvoorbeeld. 
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1.3 De werkbalk Print Preview 
In het afdrukvoorbeeld zie je de werkbalk Print Preview: 

 

Knop Betekenis 

 PRINT Drukt het document volledig af. 

 MAGNIFIER Deze knop kan je aan en uitzetten.  
Wanneer de knop aanstaat (standaardoptie) heeft de 
muisaanwijzer de vorm van een vergrootglas. Klik 
met dit vergrootglas  in de tekst op de plaats 
waarop je wil inzoomen om daar de weergave te 
vergroten. Klik nogmaals met het vergrootglas  
om de weergave terug te verkleinen. 
Wanneer de inzoommodus niet aanstaat, krijg je de 
gewone muisaanwijzer en kun je in het document 
wijzigingen aanbrengen. 

 ONE PAGE Toont één pagina, meer bepaald deze waarop de 
cursor staat. 

 MULTIPLE PAGES Toont meerdere pagina’s. Je bepaalt het aantal 
pagina’s door te slepen over de pagina-iconen. 

 ZOOM Je stelt het percentage (de grootte waarin de pagina 
getoond wordt) zelf in. 

 VIEW RULER Hiermee geef je de liniaal al dan niet weer. 

 SHRINK TO FIT Wanneer je document uit meerdere pagina’s bestaat 
en er staat bijvoorbeeld nog een klein stukje tekst op 
de laatste pagina, dan kun je met deze knop het 
lettertype automatisch laten verkleinen, zodat het 
document 1 pagina minder telt. 

 FULL SCREEN Verbergt alle schermonderdelen behalve de 
werkbalk PRINT PREVIEW. 

 CLOSE Hiermee sluit je het afdrukvoorbeeld en keer je terug 
naar je voorgaande schermweergave. 

 
In onderstaand praktijkvoorbeeld leer je een document bekijken in het 
afdrukvoorbeeld. 
 

 1. Open uit ‘Praktijk corrigeren’ het bestand met de naam ‘Aandelenopties’
2. Klik op de knop voor het afdrukvoorbeeld. 
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Je krijgt de volledige eerste pagina te zien. 
3. Blader door het document met de toets PAGE DOWN of met het onderste 

dubbele pijltje op de verticale schuifbalk. 
4. Keer terug naar de eerste pagina. 
5. Schuif met de muisaanwijzer over de paginavoorstelling en je krijgt een 

vergrootglas. 
6. Klik met het vergrootglas op een willekeurige plaats in de tekst en deze 

wordt tot 100% uitvergroot. 
7. Klik opnieuw met het vergrootglas en je zoomt terug uit. 
8. Klik in de werkbalk op de vierde knop MULTIPLE PAGES en selecteer 

(sleep), vertrekkend uit het eerste vakje dat een pagina voorstelt, tot je 
5 pagina’s naast en 2 rijen onder elkaar krijgt (duw desnoods tegen de 
rand van het venster om te het open te laten schuiven). 

9. Klik op de voorstelling van pagina 5 van de tekst en met een tweede 
klik kun je op die pagina inzoomen. 
Zoom terug uit. 

10. Klik op de derde knop ONE PAGE en zo krijg je terug alleen pagina 5 te 
zien (deze waarop je laatst hebt ingezoomd). 

11. Klik op de knop CLOSE op de werkbalk om het afdrukvoorbeeld te 
verlaten, maar laat de tekst op het scherm staan. 
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1.4 Stappenplan 

 Afdrukvoorbeeld bekijken 

• Neem het menu FILE – PRINT PREVIEW 
of 

• Klik op de standaardwerkbalk op de knop PRINT PREVIEW  

 Bladeren door het document 

• Gebruik de schuifbalk 

 Meerdere pagina's tegelijk bekijken 

• Klik op de werkbalk op de knop Meerdere pagina's 

• Plaats de muiscursor in het vakje links bovenaan en sleep met de 
linkermuisknop het aantal pagina's dat je naast en onder elkaar wil krijgen 

 Inzoomen op de tekst 

• Klik met de muiscursor (waaraan een vergrootglas hangt) op het uit te 
vergroten gedeelte van de pagina 

• Klik opnieuw om terug uit te zoomen 
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Hoofdstuk 2 Afdrukken 

Afdrukken is een belangrijk onderdeel van het tekstverwerken. Hoe een document 
wordt afgedrukt hangt af van de printer, maar ook van de opmaak van een 
document. 
Wanneer je in het afdrukvoorbeeld tevreden bent van de indeling en de opmaak van 
je tekst, dan ben je klaar om je document af te drukken. 

2.1 Een document afdrukken via de werkbalk 

 

Je kunt een document afdrukken met de knop PRINT op de werkbalk STANDARD. 
Hiermee wordt het volledige document één maal afgedrukt.  
 

  Alvorens het document af te drukken sla je het best eerst op. Er kan bij het afdrukken 
altijd iets fout lopen waardoor je de computer opnieuw moet opstarten.  

 

2.2 Een document afdrukken via het menu 
Via het menu FILE – PRINT kom je terecht in het dialoogvenster PRINT.  

 

Nummer Betekenis 

 Hier zie je de naam van de geselecteerde printer. 
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 In het Page Range bepaal je welk deel van je document moet afgedrukt 
worden. 
All Hiermee wordt het hele document afgedrukt. Standaard staat deze 
optie actief. 
Current page Hiermee wordt de pagina afgedrukt waarin de cursor 
zich bevindt. 
Selection Hiermee wordt alleen de huidige selectie afgedrukt. Deze 
optie is alleen beschikbaar als je een deel van het document hebt 
geselecteerd. 
Pages Hier kun je opgeven welke pagina’s moeten afgedrukt worden. 
Bijvoorbeeld 1,4 drukt de pagina’s 1 en 4 af; het paginabereik 1-4 drukt 
pagina 1, pagina 2, pagina 3 en pagina 4 af.  

 Hier bepaal je hoeveel kopies van je document moeten afgedrukt 
worden.  

 Hiermee worden de exemplaren van het document in de juiste 
inbindvolgorde afgedrukt. 
Deze optie staat standaard aan. Dit betekent dat Word de pagina’s van 
een document automatisch sorteert wanneer je meerdere exemplaren 
van datzelfde document afdrukt. Elk exemplaar wordt steeds in zijn 
geheel afgedrukt voordat aan het volgende exemplaar wordt 
begonnen..  

 

 1. Het document ‘Aandelenopties’ staat nog op het scherm. 
2. Plaats de invoegcursor op pagina 3. 
3. Neem het menu FILE – PRINT. 
4. Selecteer de optie CURRENT PAGE en druk OK. 

Pagina 3 wordt afgedrukt. 
5. Neem het menu FILE – PRINT. 
6. Klik op het keuzerondje PAGES en tik dan in het venstertje: 1,3,5-7. 

Klik op OK 
7. Sluit het documentvenster zonder eventuele wijzigingen op te slaan. 
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2.3 Stappenplan 

 Alle pagina's afdrukken 

• Klik op de standaardwerkbalk op de knop PRINT  

 Huidige pagina afdrukken 

• Neem het menu FILE – PRINT 

• Klik onder de rubriek PAGE RANGE de optie  CURRENT PAGE aan 

• Klik OK 

 Meerdere exemplaren afdrukken 

• Neem het menu FILE – PRINT 

• Geef onder de rubriek NUMBER OF COPIES het nodige aantal exemplaren in 

• Klik OK 

 Reeks pagina's afdrukken 

• Neem het menu FILE – PRINT 

• Klik onder de rubriek PAGE RANGE de optie  PAGES aan 

• Geef de nummers van de af te drukken pagina's op, gescheiden door een 
komma voor losse pagina's of een koppelteken voor een reeks pagina's 

• Klik OK 
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Hoewel deze syllabus met zeer veel zorg is samengesteld, aanvaardt VDAB geen 
enkele aansprakelijkheid voor schade ontstaan door eventuele fouten en/of 
onvolkomenheden in deze syllabus en of bijhorende bestanden.  
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STRUCTUUR 
De cursus Word 2003 is als volgt samengesteld: 

 
 

Word verkennen 

Document aanmaken 

Bestand openen 

Invuldocumenten 

Samenvoegen 

Grote documenten 

Macro’s en werkbalken 

Grafische 
mogelijkheden 

Autoteksten 
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OPBOUW 

Ieder onderdeel uit deze module bevat  

• een stuk algemene informatie,  

• een praktijkvoorbeeld  dat je zelf op het toestel uitvoert, 

• eventueel enkele tips of praktische bedenkingen, 

• een verwijzing naar een oefening  die je in de afzonderlijke oefenmap 
terugvindt. 

 

 

 

SYMBOLEN 

 1. Deze weergave betreft een door jou uit te voeren praktijkvoorbeeld 

  

  Wijst op een praktische tip 

  

  Wijst op een alternatieve methode via toetsenbordhandelingen 

 

  Wijst op een alternatieve methode via muishandelingen 

 

  Verwijst naar een vrije oefening uit de oefenmap 

  

 Verwijst naar een animatievoorbeeld van de uit te voeren stappen 

 

 

Indien er tekst letterlijk dient te worden ingetikt, dan staat deze in dit 
lettertype weergegeven. 

 

Wanneer een toetsencombinatie moet worden gemaakt, d.w.z. de toetsen tegelijk 
indrukken (bijvoorbeeld Ctrl en A), dan wordt dit weergeven als Ctrl+A. 
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Hoofdstuk 1 Inleiding 

Pas nadat je voor een correcte tekst (inhoud) gezorgd hebt ga je je om de opmaak 
(uitzicht) ervan bekommeren. Voor de opmaak van tekst onderscheidt Word 
3 verschillende soorten opmaak: 
1. tekenopmaak, 
2. alinea-opmaak, 
3. pagina-opmaak. 

1.1 Wat is tekenopmaak? 
Onder deze noemer vallen alle mogelijkheden om de woorden een ander uitzicht 
(opmaak) te geven: 

• lettertype, 
• tekengrootte, 
• vet, 
• cursief, 
• onderstrepen, 
• kleur, 
• effecten zoals doorhalen, super- en subscript, schaduw, klein kapitaal, … 
• positie van de letter of het woord ten opzichte van de normale typregel, 
• speciale visuele effecten die enkel van nut zijn wanneer de tekst op het scherm 

wordt gelezen (kunnen dus niet worden afgedrukt). 

1.2 Wat is alinea-opmaak? 
Via een aanpassing van deze instellingen bepaal je het uitzicht en de plaats van een 
volledige alinea: 

• ruimte die tussen de alinea’s gelaten wordt, 
• inspringen van de alinea of een deel ervan ten opzichte van de linker- en/of 

rechterkantlijn, 
• uitlijnen (positie van de tekst tussen de kantlijnen van de pagina), 
• gebruik van tabulators om gegevens in tabelvorm onder elkaar te plaatsen, 
• kader (rand) rond de alinea of het inkleuren van de achtergrond ervan (arcering), 
• opsommingen. 

1.3 Wat is pagina-opmaak? 
Via de mogelijkheden op dit vlak bepaal je de algemene paginalay-out van het 
document: 

• breedte van de marges, 
• formaat van de pagina en de bladrichting, 
• paginanummering, 
• kop- en voetteksten, 
• voetnoten, 
• verdeling in kolommen (zoals bijvoorbeeld bij krantenartikels), 
• pagina-overgang. 
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1.4 Selecteren 
Word is een tekstverwerker die er zich toe leent om tekst na het intikken snel op te 
maken. In dit geval moet je de tekst die je wilt opmaken eerst selecteren. 
Hieronder een samenvatting van de meest gebruikte selectiemethodes: 

Muisklik In de tekst  I In de selectiebalk  

1 x klikken Positioneert Regel 

2 x klikken Woord Alinea 

3 x klikken Alinea Document 

Ctrl + 1 x klikken 1 zin Document 

Slepen 
of 
klikken (begin) + shift klik (einde) 

 
Willekeurig stuk tekst 

Ctrl + bovenstaande 
kliktechnieken 

Meerdere stukken  

 

Er zijn verschillende methoden om opmaak toe te passen, elk van deze methoden, 
heeft zo zijn eigen voordelen. 

 

  Wanneer je slechts één woord wenst op te maken, volstaat het om de cursor in het 
woord te plaatsen, je hoeft dit woord dus niet te selecteren. 

Opgepast! Woorden met een koppelteken erin beschouwt Word niet als één woord. 

 

 



 

 

Hoofdstuk 2 Tekst opmaken via de werkbalk 

 

 

 
 

Nummer Knop Resultaat 

 Font 

  Font Size 

  Bold 

  Italic 

  (Underline) 

  Highlight 

  Font Color (Red) 

 

Je kunt deze knoppen aan– en uitzetten door er op te klikken. Zoals je reeds weet is 
een knop geactiveerd wanneer hij omkaderd is en een andere opvulkleur heeft. 

Je gaat nu het volgend stukje tekst intikken en daarna opmaken, zodat je uiteindelijk 
onderstaand resultaat bekomt. 

Dit is een stukje tekst getikt in Word. In dit programma kan je met de knoppen Bold, 
Italic , Underline en Font Color heel wat woorden beklemtonen. Je kunt deze opmaak 
ook tegelijkertijd op eenzelfde stuk tekst toepassen. 

 

 1. Open een leeg document. 
2. Tik de tekst en verbeter indien nodig je tikfouten: 

Dit is een stukje tekst getikt in Word. In dit 
programma kan je met de knoppen vet, cursief , 
onderstrepen en tekstkleur heel wat woorden 
beklemtonen. Je kunt deze opmaak ook tegelijkertijd 
op eenzelfde stuk tekst toepassen. 
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3. Bewaar in de map ‘Oefenmap Word’ als ‘Oefentekst 
tekenopmaak’ 

4. Selecteer het woord ‘Word’ en het woord ‘vet’. 
5. Klik op de knop . 

6. Klik in het woord ‘cursief’. 

7. Klik op de knop . 

8. Klik in het woord ‘onderstrepen’ 
9. Klik de knop . 

10. Klik in het woord ‘tekstkleur’. 

11. Klik op de uitschuifpijl bij de knop  

12. Klik op een kleur. 
13. Klik in het woord ‘tegelijkertijd’ 

14. Klik de knoppen   

15. Sluit het document en laat overschrijven. 

 

In de volgende praktijkoefening ga je nog verder tekst toevoegen aan een reeds 
bestaand document. De bijkomende tekst ga je opmaken zoals onderstaand 
resultaat. 

Dit is een stukje tekst getikt in Word. In dit programma kun je met de knoppen Bold, 
Italic , underline en Font Color heel wat woorden beklemtonen. Je kunt deze opmaak 
ook tegelijkertijd op eenzelfde stuk tekst toepassen. 
Naast deze verschillende soorten opmaak kun je ook nog het lettertype en de 
tekengrootte aanpassen. Met de Highlight kan je bepaalde woorden 

beklemtonen. 

 

 1. Open uit de map ‘Praktijk tekenopmaak’ het document ‘Eenvoudige 
tekenopmaak’. 

2. Ga op het einde van het document staan (Ctrl+End). 
3. Druk op enter om een nieuwe alinea te nemen. 
4. Tik volgend stukje tekst in: 

Naast deze verschillende soorten opmaak kun je ook 
nog het lettertype en de tekengrootte aanpassen. Met 
de markeerstift kun je bepaalde woorden beklemtonen. 

5. Klik in het woord ‘lettertype’ en kies op de werkbalk met de uitschuifpijl 
bij de knop FONT voor COMIC SANS MS. 

6. Klik in het woord ‘tekengrootte’ en kies met de uitschuifpijl bij de knop 
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FONT SIZE voor 16. 
7. Selecteer het woord ‘markeerstift’ en klik dan op de uitschuifpijl bij de 

knop HIGHLIGHT op BRIGHT GREEN.  

Wanneer je de markeerstift wil gebruiken, is het nodig om op 
voorhand het woord te selecteren.  
Als je dit niet doet blijft de markeerstift aan de cursor hangen  en 
moet je nadien toch nog selecteren en de markeerstift uitschakelen. 

 
8. Klik in het woord ‘beklemtonen’ en wijzig de opmaak in lettertype COMIC 

SANS MS, tekengrootte 16 en markeer het woord in Heldergroen. 
9. Bewaar het document in ‘Oefenmap Word’ onder de naam ‘Eenvoudige 

opmaak 2’. 

 

 

  Maak uit de oefenmap opgave 13  

 





 

 

Hoofdstuk 3 Tekst opmaken via het menu 

In dit hoofdstuk overlopen we alle mogelijkheden die Word biedt om het uitzicht 
(opmaak) van de woorden aan onze wensen aan te passen. De meest courante vind 
je ook terug via de knoppen op de opmaakwerkbalk (zie hoofdstuk 2). 

3.1 Het tabblad Font 

Naast het opmaken met de knoppen op de werkbalk, die slechts een deel van 
mogelijkheden geven, kun je ook werken via het menu FORMAT – FONT. Hier vind je 
nog heel wat extra mogelijkheden. 

 

 In het vak FONT heb je een uitgebreide lijst van verschillende soorten 
lettertypes. Om de volledige lijst te bekijken maak je gebruik van de 
schuifbalk. Het effect van het gekozen lettertype zie je onmiddellijk in het 
voorbeeldvak onderaan in het dialoogvenster.  

 Daarnaast vind je de verschillende FONT STYLES en de SIZE.  

 Daaronder kan je de FONT COLOR aanpassen door op de uitschuifpijl te 
klikken en een kleur aan te duiden.  
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In het vak UNDERLINE STYLE heb je naast het gewone onderstrepen nog extra 
mogelijkheden. Van zodra je een onderstreping kiest kan je er nog een 
UNDERLINE COLOR aan toevoegen. 

 In het onderdeel EFFECTS heb je nog verschillende opties die je aan of uit 
kan zetten via de aankruisvakjes.  

Effecten Resultaat 

Strikethrough Werken met tekenopmaak 

Double 
striketrough 

Werken met tekenopmaak 

Superscript 54 + 25 = (de machten staan in superscript) 

Subscript H2SO4 (de cijfers staan in subscript) 

Shadow WWeerrkkeenn  mmeett  tteekkeennooppmmaaaakk  

Outline 

Emboss WWWeeerrrkkkeeennn   mmmeeettt   ttteeekkkeeennnooopppmmmaaaaaakkk   

Engrave WWWeeerrrkkkeeennn   mmmeeettt   ttteeekkkeeennnooopppmmmaaaaaakkk   

Small caps WERKEN MET TEKENOPMAAK 

All caps WERKEN MET TEKENOPMAAK 

Hidden Werken met tekenopmaak (deze tekst wordt niet 
afgedrukt, op het scherm verschijnt een stippellijn 
onder de tekst) 

 

 Via de knop DEFAULT kun je de standaardinstellingen aanpassen voor alle 
nieuwe documenten. Het is namelijk zo dat Word gebruik maakt van een 
aantal standaardinstellingen telkens je een nieuw document aanmaakt. Het 
lettertype van je tekst is daar één van. Na het installeren van Word is je 
standaardlettertype Times New Roman, tekengrootte 12. Wil je een ander 
lettertype als standaard instellen dan maak je je keuze in het dialoogvenster 
FONT en klik je op de knop DEFAULT.  

In onderstaand praktijkvoorbeeld leer je je standaardlettertype aan te passen. 
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 1. Neem een nieuw document. 
2. Ga naar FORMAT – FONT en kijk welk lettertype standaard actief staat. 
3. Kies voor het lettertype Arial en selecteer een puntgrootte van 12. 
4. Klik op de knop DEFAULT. 
5. Word vraagt je: “Do you want to change the default font to (Default) 

Arial?” 
6. Klik YES.  

 
Vanaf nu krijg je voor elk nieuw document Arial, tekengrootte 12 als standaard 
lettertype. Hou deze standaard aan doorheen de hele cursus. 
In het praktijkvoorbeeld ga je zelf een stuk tekst tikken en die achteraf opmaken 
zodat je onderstaand resultaat bekomt. 

Word is een tekstverwerker die er zich ideaal toe leent om teksten achteraf op te 
maken. Met Word kun je snel een document voorzien van EENVOUDIGE OPMAAK. 
Selecteer bijvoorbeeld eens de woorden die je vet wenst op te maken. Gebruik bij 
het selecteren de Ctrl-toets om losstaande stukken tekst tegelijk te selecteren en 
druk op de knop Vet in de werkbalk Opmaak. Zo eenvoudig is dat. Via het menu 
Format, Font heeft Word nog heel wat  in petto. 

 

 7. Tik volgende tekst in:  
Word is een tekstverwerker die er zich ideaal toe 
leent om teksten achteraf op te maken. Met Word kun 
je snel een document voorzien van eenvoudige opmaak. 
Selecteer bijvoorbeeld eens de woorden die je vet 
wenst op te maken. Gebruik bij het selecteren de 
Ctrl-toets om losstaande stukken tekst tegelijk te 
selecteren en druk op de knop Vet in de werkbalk 
Opmaak. Zo eenvoudig is dat. Via het menu Opmaak, 
Lettertype heeft Word nog heel wat 
opmaakmogelijkheden in petto. 

8. Selecteer alle woorden ‘Word’ (3 in totaal). Maak gebruik van de Ctrl-
toets voor deze meervoudige selectie. 

9. Terwijl deze selectie actief is, klik je op de knoppen BOLD, ITALIC, 
UNDERLINE en kies je FONT COLOR AQUA: 

10. Selecteer de woorden ‘eenvoudige opmaak’; deze staan in SMALL CAPS 
en UNDERLINE DOUBLE. 

11. Klik FORMAT – FONT en klik bij UNDERLINE STYLE op de uitschuifpijl om 
een dubbele lijn te selecteren; vink bij EFFECTS SMALL CAPS aan. Het 
resultaat van deze opmaak zie je in het voorbeeldvenster. Klik OK. 

12. Klik in het woord ‘bijvoorbeeld’ en klik FORMAT – FONT; kies voor het 
effect STRIKETHROUGH en klik OK. 
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13. Selecteer de tekst ‘Ctrl-toets’. 
14. Klik op FORMAT – FONT; kies het lettertype COMIC SANS MS, een 

puntgrootte van 14 en klik OK. 
15. Klik in het woord ‘opmaakmogelijkheden’ en klik FORMAT – FONT; kies 

voor het effect OUTLINE en klik OK. 
16. Bewaar in ‘Oefenmap Word’ onder de naam ‘Tekenopmaak menu’. 

Sluit het document. 

 

3.2 Het tabblad Character Spacing. 

 

 In het vak SCALE kun je een percentage opgeven om de lettertekens uit te 
rekken of te versmallen. Standaard staat de schaal op 100%. Je kunt een 
waarde instellen tussen 1 en 600. Deze tekst staat op 150%. 

 Met SPACING kun je de afstand tussen de lettertekens verbreden of 
versmallen. Dit dient om de speciale effecten te creëren en om de 
leesbaarheid te bevorderen bijvoorbeeld bij grote titels en in cursieve of vette 
tekst. In het vak BY bepaal je met hoeveel punten je de tekst wil verbreden 
of versmallen. 
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Voorbeeld: Deze tekst staat versmald.       Deze tekst staat verbreed. 

 Met POSITION kun je de tekst hoger of lager plaatsen dan de 
standaardpositie op de regel. In het vak BY kan je eventueel nog aangeven 
met hoeveel punten je de tekst wil verhogen of verlagen. Standaard zal de 
tekst 3 punten hoger of lager komen te staan.  

Voorbeeld: Deze tekst staat verhoogd. Deze tekst staat verlaagd. 

Opgepast! Gebruik dit niet voor super- of subscript; je kunt de verticale 
positie van het teken wel bepalen maar het teken wordt niet kleiner 
weergegeven. 

 KERNING FOR FONTS kun je gebruiken om bij sommige grote lettertypen de 
afstand tussen de tekens te verkleinen. Hierdoor kun je de tekst een fraaier 
uitzicht geven. 

 

3.3 Het tabblad Text Effects 

 

Je kunt bewegende of flikkerende effecten creëren rond je tekst. Eigenlijk is dit meer 
een snufje want je kunt deze effecten niet afdrukken. 
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  Maak uit de oefenmap opgave 14 

 

3.4 Het gebruik van hoofdletters 
Word kan snel wisselen tussen hoofdletters en kleine letters. Heb je per ongeluk 
tekst die eigenlijk in kleine letters moest komen in hoofdletters ingetikt of omgekeerd, 
dan is het niet nodig om deze tekst te verwijderen en opnieuw in te tikken.  
 

  Aan de hand van de toetsencombinatie Shift+F3 kan je wisselen tussen 
hoofd- en kleine letters. Wanneer je in een woord gaat staan dat volledig in 
kleine letters is ingetikt en je drukt Shift+F3 dan krijgt dat woord 1 hoofdletter, 
druk je nogmaals op Shift+F3 dan staat het woord volledig in hoofdletters; 
wanneer je een derde keer Shift+F3 indrukt kom je terug in de begintoestand. 

 

Nog meer mogelijkheden vind je in het menu FORMAT - CHANGE CASE. 

 

De optie SENTENCE CASE dient om alleen de eerste letter van de geselecteerde zin 
een hoofdletter te geven. 

De optie LOWERCASE zet alle geselecteerde woorden om in kleine letters. 

De optie UPPERCASE  zet alle geselecteerde woorden om in hoofdletters. 

De optie TITLE CASE  zet de eerste letter van elk geselecteerd woord om in een 
hoofdletter. 

De optie TOGGLE CASE  zet in de geselecteerde tekst de hoofdletters om in kleine 
letters en omgekeerd. 
 

  Maak zoveel mogelijk gebruik van Shift+F3 om snel te wisselen tussen hoofd- en 
kleine letters. Wanneer het gaat om één woord moet je niet selecteren, het is 
voldoende dat de cursor in het woord staat. 

 
In onderstaand praktijkvoorbeeld ga je een bestaande tekst omzetten naar volgend 
resultaat, waarbij onder andere de titel op een knipperende achtergrond staat en nog 
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tal van andere effecten worden toegepast die niet allemaal in een afgedrukt 
exemplaar kunnen worden getoond: 

VOORBEREIDEND LEREN 
L e z e n  i s  h e t  b e l a n g r i j k s t e  o n d e r d e e l  v a n  l e r e n  e n  s t u d e r e n . 
Het effectief lezen van de leerstof is dus essentieel. Effectief lezen betekent snel en 
goed lezen, waarbij de gewenste informatie zo veel mogelijk uit de tekst wordt 
gehaald. 
Kleine kinderen die nog niet zo lang kunnen lezen, lezen een tekst altijd van de 
eerste letter bovenaan tot de laatste onderaan. 
Verstandige studenten weten dat ze veel makkelijker studeren als ze de structuur 
van de leerstof zien. 
Ze passen daarom hun leesgewoontes aan. 
Ze bekijken eerst de structuur die voor het oprapen ligt: titels, ondertitels, vetgedrukte 
woorden, … Dit noemen we het VERKENNEND LEZEN, of ook wel koppensnellen. 
Dan gaan ze de tekst in zijn geheel lezen … en ervoor zorgen dat ze hem door en 
door begrijpen: het BEGRIJPEND LEZEN. 
De volledig begrepen tekst gaan ze verder ontleden, op zoek naar de kerngedachten 
en de structuur van elk deel: het STRUCTUREREND LEZEN. 

 

 1. Open uit ‘Praktijk tekenopmaak’ het document ‘Voorbereidend leren’. 
2. Selecteer de titel ‘Voorbereidend leren’. 
3. Druk 1 keer op Shift+F3 zodat de titel volledig in hoofdletters staat. 
4. Hou de selectie aan en klik FORMAT – FONT, selecteer op het tabblad 

TEXT EFFECTS voor BLINKING BACKGROUND. 
5. Selecteer ‘Lezen is het belangrijkste onderdeel van leren en studeren’.  
6. Klik FORMAT – FONT en duidt op het tabblad CHARACTER SPACING bij 

SPACING de optie EXPANDED aan BY 2 PUNTEN. 
7. Plaats de cursor in het woord ‘STUDENTEN’. 
8. Zet dit in kleine letters aan de hand van Shift+F3. 
9. Selecteer ‘zE PASSEN DAAROM HUN LEESGEWOONTES AAN’. 

10. Klik FORMAT – CHANGE CASE en kies de optie SENTENCE CASE. 
11. Selecteer de verschillende woordgroepen ‘verkennend lezen’, 

‘begrijpend lezen’ en ‘structurerend lezen’. 
12. Zet volledig in hoofdletters met de sneltoetsen. 
13. Hou de selectie aan en klik FORMAT – FONT, kies op het tabblad TEXT 

EFFECTS voor MARCHING RED ANTS. 
14. Plaats de cursor in het woord ‘KERNGEDACHTEN’ en zet het in kleine 

letters. 
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15. Sla dit document op in ‘Oefenmap Word’ onder de naam 
Voorbereidend leren resultaat. 

 



 

 

Hoofdstuk 4 Opmaak herhalen en tekenopmaak 
wissen 

Heb je in een tekst verschillende keren dezelfde opmaak nodig, dan kan je de tekst 
éénmaal opmaken en dan deze opmaak herhalen of kopiëren op andere tekstdelen. 

4.1 Opmaak herhalen (F4) 
Wanneer je zopas bepaalde opmaak hebt aangebracht en je wil die direct ook laten 
toepassen op een ander deel van het document, dan kun je hiervoor de functietoets 
F4 gebruiken. Deze toets herhaalt immers de laatste bewerking die je in het 
document hebt uitgevoerd. 
 

  Opgepast! Wanneer je verschillende opmaakkenmerken wil herhalen, dan moet je 
deze toepassen via de menu en niet met de werkbalk Format. Doe je dit toch dan 
wordt alleen maar het laatst gekozen opmaakkenmerk herhaald. 

 
In onderstaand praktijkvoorbeeld ga je een bestaande tekst omzetten naar volgend 
resultaat: 
 

STRUCTUREREN BIJ HET LEREN LEREN 
ALGEMEEN 
Tijdens het structureren van de leerstof maak je reeds een begin met het 
actief verwerken. Ook tijdens het controleren zal je de leerstof actief 
verwerken. 

STRUCTUREEL LEZEN 
Om je leerstof gemakkelijker eigen te maken is het belangrijk dat je er een 
eigen structuur in aanbrengt. Je dient hiervoor de informatie te ordenen en/of 
te schematiseren en/of te visualiseren. Eigenlijk doen we dat dagelijks. 

ORDENEN 
Losse gegevens die onsamenhangend zijn, zullen sneller aan ons geheugen 
ontsnappen. Dus ook in ons geheugen moeten de dingen geordend opgeborgen 
worden. Dan zijn ze gemakkelijker terug te reproduceren. We moeten in die 
ongeordende, losse gegevens een bepaalde structuur, een bepaalde orde 
aanbrengen. Een van de hulpmiddelen daarbij is categorieën of groepjes maken. 

Dit kan gemakkelijk door in de tekst bepaalde woorden te onderstrepen of 
door aantekeningen te maken. 
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VISUALISEREN/SCHEMATISEREN 
Een schema (in het Engels ook wel mindmap genoemd) bestaat uit een centraal 
woord of begrip in een cirkel. Vanuit deze cirkel trek je lijnen en daarop schrijf 
je de belangrijkste begrippen die ermee te maken hebben. Op die manier kun je 
je schema zo gedetailleerd maken als je zelf wil. 

Om een moeilijke tekst of oefening te begrijpen en te onderhouden kan gebruik 
gemaakt worden van een visueel schema. 

 

 1. Open uit ‘Praktijk tekenopmaak’ het document ‘Opmaak herhalen’. 
2. Selecteer heel het document en wijzig het lettertype in Comic Sans MS. 
3. Selecteer de hoofdtitel ‘Structureren bij het leren leren’ en maak deze 

op in FONT SIZE 18, BOLD, ITALIC en FONT COLOR Brown. Je kunt 
hiervoor de knoppen op de werkbalk gebruiken of via het menu 
FORMAT – FONT. 

4. Selecteer de subtitel ‘Algemeen’. Klik FORMAT – FONT, kies bij FONT 
STYLE: BOLD ITALIC, kies bij PUNTEN: 16, zet de FONT COLOR in Blue en 
vink bij EFFECTS: SMALL CAPS aan. 

5. Ook de andere subtitels krijgen deze opmaak.  
Selecteer de volgende subtitel ‘Structureel lezen’ en druk F4.  
Herhaal deze werkwijze voor alle andere subtitels. 

6. Zet de kernwoorden in het vet. 
Klik in het eerste woord ‘structureren’ en klik op . 

7. Klik in het volgende woord ‘controleren’ en druk F4. 
8. Selecteer de woorden ‘eigen structuur’ en druk F4.  
9. Herhaal deze werkwijze voor de overige kernwoorden. Hou er wel 

rekening mee dat, indien het gaat om 1 woord, je niet moet selecteren 
maar dat klikken in het woord volstaat. 

10. Klik onder de laatste subtitel in het woord ‘schema’ en klik 
achtereenvolgens op de knoppen . 

11. Klik in het volgende woord ‘schema’ en druk F4. Merk op dat enkel de 
laatste opdracht herhaald wordt.  

12. Blijf in het woord ‘schema’ staan en neem het menu FORMAT – FONT; 
stel het FONT COMIC SANS MS opnieuw in, duidt de FONT STYLE BOLD 
ITALIC aan en kies bij UNDERLINE STYLE voor een enkelvoudige lijn. Klik 
OK. 

13. Klik in het laatste woord van deze tekst ‘schema’ en druk F4. Alle 
opmaakkenmerken worden herhaald. 

14. Sla dit document op in ‘Oefenmap Word’ onder de naam Opmaak 
herhalen resultaat. 
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4.2 Opmaak kopiëren 
Werken met de F4-toets is handig als je de laatst aangebrachte opmaakkenmerken 
ook wil toepassen op andere delen van je tekst. Wanneer je nog andere opdrachten 
tussendoor uitvoert, kun je die vorige opmaak niet meer herhalen met F4. In dat 
geval kun je wel gebruik maken van de knop  FORMAT PAINTER. 

 

Vooraleer je gebruik kunt maken van de knop FORMAT PAINTER, klik je in een 
tekstgedeelte dat correct is opgemaakt en waarvan je de opmaakkenmerken wenst 
te kopiëren naar een ander stuk tekst. Met de invoegcursor in dat tekstgedeelte klik 
je met de muis op de knop . Wanneer je de muiscursor terug op de tekst brengt 
verandert hij in een verfborstel .  

Selecteer met die verfborstel het woord of stuk tekst waarop je de opmaak wil 
kopiëren. Wil je die opmaak meermaals kopiëren dan kun je dezelfde werkwijze 
toepassen, maar dan klik je 2 maal op de knop . De opmaak kan dan zoveel 
gekopieerd worden als je wil. Om een einde te maken aan het kopiëren van de 
opmaak, klik je opnieuw op  of druk je op de Escape-toets. 

In onderstaand praktijkvoorbeeld ga je een bestaande tekst omzetten naar volgend 
resultaat: 

Stress op het werk? Drink water 
INLEIDING 
's Morgens ook een kickstart nodig? Niets zo efficiënt als een bakje koffie. Maar voor 
de rest van de dag zet je beter een grote fles water op je werktafel, zeggen experts. 
Water is levensnoodzakelijk en doet je goed; cafeïne, daarentegen, verlaagt de 
arbeidsprestaties van zodra je de "aanbevolen dosis" overschrijdt. 

KOFFIE 
Over de effecten van cafeïne wordt danig wat geredetwist. Cafeïne -het meest 
gebruikte stimulerende middel ter wereld- versnelt de werking van het brein en doet 
vermoeidheid vergeten. Prima eigenschappen op de werkplek. Mooi meegenomen: 
koffie bevat anti-oxydanten, mineralen, vitamine B3 en… nul calorieën.  
Maar vanaf een bepaalde dosis krijg je negatieve effecten. Je wordt rusteloos, 
nerveus, soms ook angstig, en je kan o.m. maagklachten krijgen. De slaap vatten 
kan moeilijk worden. 

VOCHTVERLIES 
Je arbeidsprestaties kunnen dalen doordat je je minder goed kan concentreren en 
ook omdat je vaak naar het toilet moet. Cafeïne is namelijk behoorlijk vochtafdrijvend 
- en die eigenschap brengt ook mee dat koffiedrinkers dehydratatie riskeren. Dat is 
heus niet om mee te lachen; vanaf twee procent vochtverlies kan een mens 
narigheden ondervinden en begint hij zich moe te voelen. 

MENTALE STOORNIS 
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Er is nog een complicatie: gewenning. Medisch gezien zou cafeïne niet verslavend 
zijn. Toch gaat afkicken vaak moeilijk. Een recent onderzoek van de Johns Hopkins 
universiteit in Philadelphia zegt dat de cafeïne-ontwenningsverschijnselen van die 
aard zijn, dat de Wereldgezondheidsorganisatie ze best opneemt op de lijst van de 
mentale stoornissen. 

VEILIGE DOSIS CAFEÏNE 
Wil je het zo ver niet laten komen, dan hou je je best aan een veilige dosis cafeïne. 
Maar hoeveel is dat? Wat je vaak ziet terugkeren is: ongeveer 350 milligram per dag. 
Dat zou overeenkomen met drie normale koppen koffie. Ook thee, cacaodranken, 
chocolade, cola's en sommige energierepen bevatten cafeïne, maar in duidelijk 
mindere mate. Misschien kan over de "aanbevolen" dosis geredetwist worden, maar 
onbeperkt bakjes troost slurpen lijkt toch niet zo'n goed idee. 

KLEINE SLOKJES 
Dan maar water drinken? Naar Amerikaans voorbeeld plaatsen ook bij ons steeds 
meer bedrijven zgn. watercoolers of fonteinen. Gezondheidsspecialisten juichen 
dat toe. Je kan natuurlijk ook zelf een anderhalveliterfles meenemen als bij jou op het 
werk niets is voorzien. 

HOEVEEL HEB JE NODIG? 
Twee liter water per dag, dat is kennelijk wat ons lichaam vraagt. De weldaden zijn 
legio, tot en met het langer behouden van een mooie huid. Een fitte, gezonde en niet 
gedehydrateerde werknemer kan beter omgaan met stress. Toch blijkt uit studies dat 
de meeste mensen niet genoeg water drinken. 

5 anti-dehydratatietips 
Maak van water drinken een prioriteit. 
Drink met kleine slokjes. Bij te gulzig drinken verdwijnt het vocht te snel weer uit je 
lichaam. 
Les je dorst niet met koffie, thee of alcohol; die veroorzaken vochtverlies. 
Wacht niet tot je een dorstgevoel waarneemt. Een betere indicatie voor dehydratatie 
biedt urine. Jawel, nu even klinisch: die moet zo goed als kleurloos zijn. 
Een aanvaardbaar vochtgehalte in de lucht op je werkplek (40 tot 70 procent) is 
belangrijk. 

 

 1. Open uit ‘Praktijk tekenopmaak’ het document ‘Opmaak kopiëren’. 
2. Selecteer de titel ‘Stress op het werk? Drink water’ en zet in FONT SIZE 

18, BOLD, ITALIC, WAVY UNDERLINE DOUBLE en FONT COLOR LIME. 
3. Kopieer de opmaakkenmerken van deze titel op de titel ‘5 anti-

dehydratatietips’ onderaan de tekst. Plaats hiertoe de cursor in de 
reeds opgemaakte titel en klik op de knop .  Selecteer daarna met de 
verfborstel  de op te maken titel. De opmaak is onmiddellijk volledig 
gekopieerd. 

4. Selecteer de subtitel ‘Inleiding’ en maak deze op in FONT SIZE 14, BOLD, 
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BOLD DOT UNDERLINE, UNDERLINE COLOR LIME, FONT COLOR ORANGE en 
EFFECTS SMALL CAPS. 

5. Kopieer de opmaakkenmerken van deze subtitel op alle andere 
subtitels. Plaats de cursor in de titel ‘Inleiding’ en klik 2x op de knop . 
Selecteer nu één voor één alle andere subtitels. Ook hier wordt de 
opmaak onmiddellijk gekopieerd. 

6. Zet de kernwoorden ‘stimulerende middel’ in Bold, Italic en Lime via de 
werkbalk. 

7. Kopieer deze opmaakkenmerken naar de andere kernwoorden zoals in 
bovenvermeld resultaat weergegeven. Plaats de cursor in één van de 
correct opgemaakte woorden en klik 2x op de knop . Selecteer één 
voor één alle andere kernwoorden en de opmaak wordt onmiddellijk 
gekopieerd. 

8. Zet nu zelf onderaan de tekst de eerste, derde en vijfde tip in Orange. 
9. Zet de tweede en vierde in Lime. 

10. Sla dit document op in ‘Oefenmap Word’ onder de naam Opmaak 
kopiëren resultaat maar sluit het niet. 
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4.3 Opmaak verwijderen 
De methode waarmee je opmaak aanbrengt kan ook gebruikt worden om de opmaak 
terug te verwijderen: selecteer de opgemaakte tekst en klik opnieuw de knop op de 
werkbalk uit of haal in het menu FORMAT – FONT het vinkje terug weg. 
Wil je alle aangebrachte tekenopmaak in één keer verwijderen, dan kun je dit 
gemakkelijk doen door in het woord te klikken of door de verschillende woorden te 
selecteren en daarna te drukken op CTRL+SPATIE. Je komt opnieuw terecht in de 
standaard tekenopmaak van je document. 
In onderstaand praktijkvoorbeeld ga je de ingestelde opmaak verwijderen. 

 1. Neem het document ‘Opmaak kopiëren resultaat’. 
2. Selecteer de titel ‘Inleiding’ 
3. Neem het menu FORMAT – FONT en  klik het vinkje bij SMALL CAPS uit; 

klik OK 
4. Selecteer in het onderdeel ‘Koffie’ de woorden ‘stimulerende middel’ en 

klik op de werkbalk de knoppen B (Bold) en I (Italic) uit. 
5. Selecteer de titel ‘koffie’ en druk op Ctrl+spatiebalk. 
6. Probeer het gebruik van F4, de functie Format Painter (schilderborstel) 

en opmaak verwijderen vrij uit op enkele willekeurige delen van het 
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document. 
7. Sluit het venster zonder op te slaan. 

 



 

 

Hoofdstuk 5 Stappenplan 

 Tekenopmaak aanbrengen 

• Selecteer het stuk tekst dat je wil opmaken 
Ofwel 

• klik op de opmaakwerkbalk op de knop die overeenstemt met de in te stellen 
opmaak 

Ofwel 

• neem het menu FORMAT – FONT en kies daar de gewenste opmaak 

 Opmaak herhalen 

• Selecteer het eerste stuk tekst dat dient te worden opgemaakt 

• Activeer de gewenste opmaak 

• Selecteer het volgende stuk tekst dat dezelfde opmaak dient te krijgen 

• Druk de functietoets F4 

 Opmaak kopiëren 

• Selecteer een woord dat reeds de gewenste opmaak heeft 

• Dubbelklik op de opmaakwerkbalk op de knop FORMAT PAINTER 

• Selecteer nu die stukken tekst die deze opmaak ook moeten krijgen 

• Ben je klaar, klik de knop terug uit 

 Tekenopmaak verwijderen 

• Selecteer het stuk dat waaruit je opmaak wil verwijderen 

• Klik op dezelfde knoppen of menu's om de ingestelde functie terug uit te zetten 

 Alle gewijzigde tekenopmaak tegelijk verwijderen 

• Selecteer het stuk dat waaruit je opmaak wil verwijderen 

• Maak de toetsencombinatie Ctrl+spatiebalk 
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STRUCTUUR 
De cursus Word 2003 is als volgt samengesteld: 

 
 

Word verkennen 

Document aanmaken 

Bestand openen 

Invuldocumenten 

Samenvoegen 

Grote documenten 

Macro’s en werkbalken 

Grafische 
mogelijkheden 

Autoteksten 

Sjablonen Gegevensdeling 

Corrigeren 

Afdrukken 

Tekenopmaak 

Alinea-opmaak 

Tabellen 

Pagina-opmaak 



 

OPBOUW 

Ieder onderdeel uit deze module bevat  

• een stuk algemene informatie,  

• een praktijkvoorbeeld  dat je zelf op het toestel uitvoert, 

• eventueel enkele tips of praktische bedenkingen, 

• een verwijzing naar een oefening  die je in de afzonderlijke oefenmap 
terugvindt. 

 

 

SYMBOLEN 
 

 1. Deze weergave betreft een door jou uit te voeren praktijkvoorbeeld 

  

  Wijst op een praktische tip 

  

  Wijst op een alternatieve methode via toetsenbordhandelingen 

 

  Wijst op een alternatieve methode via muishandelingen 

 

  Verwijst naar een vrije oefening uit de oefenmap 

  

 Verwijst naar een animatievoorbeeld van de uit te voeren stappen 

 

 
Wanneer een toetsencombinatie moet worden gemaakt, d.w.z. de toetsen tegelijk 
indrukken (bijvoorbeeld Ctrl en A), dan wordt dit weergeven als Ctrl+A 
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Hoofdstuk 1 Over alinea’s en regels 

In Word is een alinea een willekeurige hoeveelheid tekst, die ook figuren en objecten 
kan bevatten en die wordt afgesloten met een alineamarkering (¶).Telkens wanneer 
je Enter drukt, voeg je zo’n alineamarkering in en beëindig je een alinea.  
In dit tekstverwerkingprogramma kun je de uiterlijke kenmerken van alinea’s wijzigen 
door ze bijvoorbeeld anders uit te lijnen of te laten inspringen. Je kunt ook de afstand 
tussen de regels van een alinea of tussen de alinea’s zelf wijzigen. Eveneens kun je 
tabstops instellen, alinea’s voorzien van een opsommingsteken of een nummer, 
alinea’s omkaderen en arceren. Je kunt bovendien opmaakprofielen toepassen op 
alinea’s en deze dan automatisch laten nummeren. 
Alineamarkeringen duiden niet alleen het einde van een alinea aan, maar bevatten 
ook de opmaakkenmerken die op de alinea zijn toegepast. Vandaar dat het absoluut 
noodzakelijk is een onderscheid te maken tussen een nieuwe alinea en een nieuwe 
regel. 
We weten reeds dat Word op het einde van de regel automatisch naar de volgende 
lijn gaat. Wens je in het midden van een regel een nieuwe regel te nemen en toch 
binnen dezelfde alinea te blijven, dan kan je een regeleinde invoegen met de 
toetsencombinatie Shift+Enter. Zo zorg je ervoor dat alle bij elkaar horende 
informatie ook tot dezelfde alinea behoort. Later zul je merken dat dergelijke bij 
elkaar horende regels gemakkelijker kunnen opgemaakt worden. 
In onderstaand scherm zie je hoe Word het verschil tussen een regeleinde 
(Shift+Enter) en een alineamarkering (Enter) weergeeft. Je maakt in jouw document 
deze regelmarkeringen ↵ en alineamarkeringen ¶ zichtbaar via een klik op de knop 
SHOW/HIDE  op de standaardwerkbalk. 
 

 

 

regeleinde 

alineamarkering 





 

 

Hoofdstuk 2 Witruimte en regelafstand 

Teksten worden opgebouwd uit verschillende alinea’s. Tussen de alinea’s laat je, 
voor een vlotte leesbaarheid, witruimte.  
Moeten er bij het nalezen van de afgedrukte versie tussen de regels eventueel 
bemerkingen kunnen aangebracht worden, dan is het eveneens interessant om de 
afstand tussen de regels (binnen de alinea’s) wat groter te maken. 
Het is sterk af te raden steeds op Enter te drukken om witruimte tussen alinea’s te 
creëren. Bij het verplaatsen, kopiëren of verwijderen van alinea’s en bij het werken 
met opmaakprofielen kom je anders snel in de problemen met overtollige alinea’s. 
Maak dus steeds gebruik van witruimte voor of na een alinea. 
Standaard is er geen supplementaire witruimte voor of na een alinea. Ook tussen de 
regels is er geen bijkomende ruimte. Deze instellingen zullen we in dit hoofdstuk 
leren aanpassen. 
Door op Enter te drukken, neem je steeds de opmaak van de huidige alinea mee 
naar de volgende. Zo krijgt jouw document een eenvormige opmaak, die weliswaar 
achteraf per alinea nog vrij kan worden aangepast. 

2.1 Witruimte vóór de alinea met Ctrl+à 
Om lege ruimte te laten tussen de alinea’s, kun je tijdens het intikken van je tekst 
hiervoor gebruik maken van de toetsencombinatie Ctrl+à. Op die manier creëer je 
één witregel vóór de alinea waarin de cursor staat. Met deze toetsencombinatie kun 
je de witruimte zowel aan- als uitschakelen. 
Aan de hand van onderstaande tekst leer je het verschil kennen tussen een nieuwe 
regel en een nieuwe alinea met witruimte. 

VDAB Competentiecentrum 
Industrieweg 50 
9032 WONDELGEM 

 09 254 11 11 
 09 254 11 01 

Hierboven zie je twee alinea’s waarvan de eerste bestaat uit drie regels en de 
tweede alinea uit twee regels. 
Met de knop Show/Hide zie je duidelijk waar je een nieuw regeleinde en waar je een 
nieuwe alinea invoegde. Zorg ervoor dat deze knop dan ook altijd actief is. 

 

 1. Neem een nieuw document. 

2. Tik VDAB Competentiecentrum. 

3. Druk Shift+Enter om een regeleinde in te voegen. 

4. Tik Industrieweg 50 

5. Druk opnieuw Shift+Enter om een regeleinde in te voegen. 



4 Alinea-opmaak Word 2003 

 

6. Tik 9032 WONDELGEM. 

7. Druk Enter om een nieuwe alinea te nemen. 
8. Druk Ctrl+à om 1 regel witruimte in te stellen vóór deze alinea. 
9. Klik INSERT – SYMBOL. Kies bij WEBDINGS het telefoonsymbool en klik 

INSERT. Klik CLOSE. 

10. Druk op de spatiebalk en tik het telefoonnummer 09 254 11 11. 

11. Voeg een nieuw regeleinde in. 
12. Klik opnieuw INSERT – SYMBOL en voeg via WEBDINGS het faxsymbool in.

13. Tik spatie gevolgd door het faxnummer 09 254 11 01. 

14. Neem een nieuwe alinea. 

15. Tik daarna de tekst: Hierboven zie je twee alinea’s 
waarvan de eerste bestaat uit drie regels en de 
tweede alinea uit twee regels. En voeg een regeleinde in. 

16. Tik de tekst: Met de knop Show/Hide zie je duidelijk waar 
je een nieuw regeleinde en waar je een nieuwe alinea 
invoegde. Zorg ervoor dat deze knop dan ook altijd 
actief is. 

17. Neem een nieuwe alinea (Enter) en tik op drie aparte regels jouw 
naam, jouw straatnaam en huisnummer en jouw woonplaats met 
postcode in. 

18. Sluit het document en bewaar het onder de naam nieuwe regel en 
alinea in ‘Gemaakte praktijkvoorbeelden Word 2003 basis’. 

 
Het invoegen van witruimte tussen alinea’s kan ook nadat je de tekst reeds hebt 
ingetikt. Je selecteert de alinea waarvóór je meer witruimte wilt en je maakt de 
toetsencombinatie Ctrl+à. 
 

 1. Open een van je reeds gemaakte documenten en pas bovenstaand 
principe toe om witruimte tussen de alinea’s te verkrijgen. 

2. Sluit daarna het venster zonder op te slaan. 
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2.2 Witruimte vóór of na de alinea via het menu 
Met de toetsencombinatie Ctrl+à kun je snel 1 regel witruimte vóór de alinea 
instellen. Wil je meer of minder ruimte of een exact ingestelde afstand of wil je de 
ruimte nà de alinea groter maken, dan kan dit via het menu FORMAT – PARAGRAPH. 
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De afstand tussen de alinea’s (en ook de regelafstand) wordt standaard uitgedrukt in 
punten. Eén regel komt overeen met 12 punten.  

 

 

Nummer Benaming Betekenis 

 SPACING 
BEFORE 

In dit tik je de witruimte die moet ingelast worden vóór 
de huidige alinea.  
Wanneer je de witruimte instelt met Ctrl+à zoals in de 
vorige oefening krijg je automatisch 12 punten (= 1 
regel) als SPACING BEFORE. 

 SPACING AFTER In dit vak geef je de witruimte die moet ingelast worden 
ná de huidige alinea.  
Om deze witruimte aan of uit te schakelen bestaat er 
geen sneltoets. 

 
De afstand tussen de alinea’s kun je wijzigen door:  

• gebruik te maken van de pijltjes , waarbij elke klik overeenkomt met een halve 
regel; je ziet op dat moment dat het getal zich per klik met 6 punten aanpast. 
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• enkel het cijfer te wissen en zelf een puntwaarde in te tikken (het is noodzakelijk 
dat de maateenheid “pt” na het cijfer vermeld staat); 

• de volledige inhoud te wissen en de gewenste afstand op te geven in regels of in 
centimeters door respectievelijk 'regel' of 'cm' na de waarde te tikken. 

Samengevat:  1x klikken op  = 6 pt = 0,5 regel 

Wil je bijvoorbeeld boven de naam van de ondertekenaar van de brief 5 regels 
witruimte instellen (ruimte voor de handtekening) dan tik je in het vak SPACING 
BEFORE 5 regel. Word zal dit nadien omrekenen naar 60 punten (5 x 12). 

 

  Het is aan te raden je witruimtes zoveel mogelijk te bepalen met SPACING BEFORE. 
Wanneer je nadien de ingestelde witruimte wilt wijzigen naar 1 of 0 regels, dan kan 
dit snel met de toetsencombinatie Ctrl+à. Deze werkt namelijk als een aan- en 
uitschakelaar.  
Indien je met SPACING AFTER werkt, kun je deze alleen aanpassen via het menu. 

  Werk je met verschillende witruimtes, dan ga je best als volgt te werk:  

• stel de witruimte in die je voor het grootste deel van de tekst nodig hebt; 

• tik het document in; 

• selecteer de alinea’s en stel via het menu de afwijkende witruimte in. 
Denk ook aan het gebruik van de herhaaltoets (F4) of de mogelijkheid om de opmaak 
te kopiëren met de knop  zoals vermeld in de module Tekenopmaak. Om de 
volledige alinea-opmaak te kopiëren is het nodig om de alineamarkering mee te 
selecteren. 

 
In onderstaande oefening stellen we een witruimte in van een halve regel en na het 
intikken van de tekst passen we de opmaak aan via het menu. 
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 1. Open een nieuw document 

2. Tik de titel Tips voor efficiënt e-mailen en druk op Enter. 

3. Stel een halve regel witruimte na de alinea in. 
Ga naar het menu FORMAT – PARAGRAPH en klik 1 maal op het bovenste 
pijltje in het vak SPACING AFTER zodat hier een waarde van 6pt 
verschijnt. 

4. Tik de rest van de tekst en druk na elke alinea op Enter. 
Adressering 

Let op met het mailen naar groepen. Is de boodschap 
echt interessant voor ‘allen’? Klopt de 
samenstelling van de groep nog? 

Onderwerp 

Een ontvanger leest eerst het onderwerp en bepaalt 
dan of hij het hele bericht zal lezen. Vul daarom 
een kernachtig, specifiek en duidelijk onderwerp in. 

Netiquette 

Veel misverstanden in het gebruik van e-mail 
ontstaan doordat de afzender een bericht behandelt 
met de losheid van een telefoongesprek, de ontvanger 
daarentegen beoordeelt het bericht als een brief. 
Vermijd satire en ironie. Ze worden gemakkelijk 
verkeerd begrepen en wekken een onbeleefde indruk. 

Technisch 

Maak je e-mailbericht niet nodeloos lang. Vaak is 
het mogelijk om algemene info in de mail te zetten 
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terwijl je de aanvullende informatie kan meesturen 
als bijlage of “attachment”. Vermijd reuzengrote 
bijlagen! 

5. Breng de opmaak aan voor de hoofdtitel “Tips voor efficiënt e-mailen”. 
Font Comic sans MS, 16 punt en vet 

6. Selecteer de tussentitel 'Adressering' en zet deze in lettergrootte 14 en 
cursief. Stel witruimte in via FORMAT – PARAGRAPH. Tik in het vak 
SPACING BEFORE: 1,5 regel. 

7. Kopieer deze opmaak naar de andere tussentitels.  
Selecteer hiervoor de opgemaakte alinea “Adressering”. Dubbelklik op 
de knop  en duidt met de verfborstel de andere tussentitels aan. 

8. Stel voor de overige alinea’s een witruimte van een halve regel in.  
Klik hiervoor in de eerste tekstalinea die begint met “Let op met het 
mailen naar …”. Klik FORMAT – PARAGRAPH en tik bij SPACING BEFORE 
6 pt in.  

9. Kopieer deze opmaak naar de andere tekstalinea’s.  
Klik in de overige tekstalinea’s en druk telkens op F4 om deze laatste 
opdracht te herhalen. 

10. Sluit het document en bewaar het in ‘Gemaakte praktijkvoorbeelden 
Word 2003 basis’ onder de naam ‘Tips voor e-mail’ 

 

In het volgende praktijkvoorbeeld ga je het document ‘Sollicitatiebrief’ openen en 
opmaken met de alinea-afstanden zoals in onderstaand voorbeeld. 

Sarah Van Pelzen 30-05-2005 
Loobaan 54 
2590 BERLAAR 

Isabel Wellekens (op 6 cm) 
Rusthuis RVT Ter Hovingen 
Kliniekstraat 58 
9050 GENTBRUGGE 

Spontane sollicitatie voor de vacature van bejaardenhelpster (2 rg Spacing Before) 

Geachte mevrouw Wellekens (2 rg Spacing Before) 

Naar aanleiding van ons telefonisch gesprek op donderdag jongstleden schrijf ik u 
deze sollicitatiebrief. (1 rg Spacing Before) 
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Zoals u in bijgevoegd curriculum vitae kan lezen ben ik pas afgestudeerd in de 
studierichting Thuis- en bejaardenzorg. Graag zou ik dan ook als bejaardenhelpster 
aan de slag willen gaan. (1 rg Spacing Before) 

Tijdens mijn stages heb ik heel mooie ervaringen opgedaan in het werken met 
bejaarden. Ik verzorgde hen heel graag en hechtte er veel belang aan dat de 
verzorging zeer proper en vriendelijk gebeurde. (1 rg Spacing Before) 

Indien er een vacature voor bejaardenhelpster vrijkomt, verzoek ik u vriendelijk mij te 
contacteren op het nummer 0479 44 85 12. Graag wil ik u zo vlug mogelijk 
ontmoeten voor een sollicitatiegesprek. (1 rg Spacing Before) 

Met vriendelijke groeten (1 rg Spacing Before) 

Sarah Van Pelzen (60 pt Spacing Before) 

Bijlage: cv (1 rg Spacing Before) 

 

 1. Open uit ‘Praktijk Alineaopmaak’ het document ‘Sollicitatiebrief’. 
2. Je merkt dat deze brief reeds onderverdeeld is in verschillende alinea’s. 

Binnen sommige alinea’s werd gebruik gemaakt van Shift+Enter 
(regeleinde). 

3. Omdat het de bedoeling is dat deze brief in een vensteromslag komt, 
ga je het adres van de bestemmeling op 6 cm laten beginnen.  
Klik in de eerste regel van de tweede alinea (bestemmeling). 
In de statusbalk zie je dat deze regel op 3,9 cm staat. 

4. Om deze regel op 6 cm van de bovenrand van de pagina te plaatsen 
moet deze dus 2,1 cm (= 6 cm – 3,9 cm) zakken, d.w.z. 2,1 cm afstand 
vóór de alinea. 
Klik FORMAT – PARAGRAPH en tik bij SPACING BEFORE 2,1 cm. Klik op 
OK. In de statusregel merk je dat het adres nu exact op 6 cm begint. 

5. Klik in het onderwerp. Vóór het onderwerp laat je 2 regels witruimte. 
Klik FORMAT – PARAGRAPH en tik bij SPACING BEFORE 2 regel. Klik op 
OK. 

6. Klik in de aanspreking. Ook hier willen we 2 witregels vóór instellen. 
Omdat we bij onze vorige opdracht ook 2 witregels instelden, kunnen 
we nu gebruik maken van de functietoets F4 om de laatste opdracht te 
laten herhalen. Druk de functietoets F4. 

7. Selecteer de volgende alinea’s tot en met “Met vriendelijke groeten”. 
Vóór elk van deze alinea’s stellen we één regel witruimte in via Ctrl+à.  

8. Klik in de naam van de ondertekenaar. Hier willen we 5 regels witruimte 
vóór de handtekening. Klik hiervoor FORMAT – PARAGRAPH en tik bij 
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SPACING BEFORE 5 regel of 60 pt. Klik OK. 

9. Klik in de laatste alinea (bijlage) en druk Ctrl+à (1 regel witruimte vóór). 
10. Sla het bestand op in ‘Gemaakte praktijkvoorbeelden Word 2003 basis’  

onder de naam Sollicitatiebrief met witruimte. 

 

  Maak uit de oefenmap opgave 18 

 

2.3 Regelafstand 
De regelafstand is de hoeveelheid ruimte tussen de tekstregels binnen de alinea. 
Standaard staat de regelafstand op SINGLE. Wanneer een regel een groot element of 
een groter lettertype bevat dan wordt de regelafstand voor die regel automatisch 
vergroot. 
In onderstaande tabel staat overal de standaardregelafstand ingesteld (Single). Je 
merkt dat de regel met het grotere lettertype lager staat dan de andere regels. De 
regelafstand werd hier automatisch aangepast aan de lettergrootte. 

De regelafstand staat hier op enkel. De 
regelafstand staat hier op enkel. De 
regelafstand staat hier op enkel. 

De regelafstand staat hier op enkel. De 
regelafstand staat hier op enkel. De 
regelafstand staat hier op enkel. 

Voor het instellen van de regelafstand open je via het menu FORMAT – PARAGRAPH 
ook weer het dialoogvenster PARAGRAPH op het tabblad INDENTS AND SPACING. 

 
 

 

Bij het selecteren van de gewenste regelafstand beschik je over de volgende 
mogelijkheden: 
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Soort LINE 
SPACING 

Betekenis 

SINGLE Dit is de standaardinstelling. Het gaat hier om de hoogte van het 
grootste lettertype plus wat extra ruimte. 

1.5 LINES Deze regelafstand is 1,5 keer groter dan de enkele regelafstand. 

DOUBLE Deze regelafstand is dubbel zo groot als de enkele regelafstand. 

AT LEAST Bij deze regelafstand is het nodig om een waarde op te geven in het 
vak AT. Hiermee bepaal je de minimale afstand tussen de regels.  
Dus bij grotere lettertypes wordt de regelafstand mee vergroot. 

EXACTLY Ook bij deze regelafstand is het nodig een waarde op te geven bij AT. 
Met deze optie staan alle regels op een gelijke, vaste afstand van 
elkaar, ongeacht de lettergrootte. Dit kan inhouden dat de bovenste 
helft van sommige tekens niet weergegeven wordt. 

MULTIPLE Hier bepaal je in het vak AT het aantal keer dat de regelafstand groter 
is dan de enkele regelafstand. Wanneer je de optie MULTIPLE aanklikt 
staat deze standaard op 3 regels ingesteld.  

 
In onderstaand praktijkvoorbeeld test je de verschillende regelafstanden uit. 

Efficiënt e-mailen 
E-mail opent nieuwe mogelijkheden om sneller, goedkoper en efficiënter te 

communiceren. Maar hoe schrijf je een goed e-mailbericht en waarop moet je letten? 

Er bestaat zelfs zoiets als etiquette. (regelafstand 1.5 lines) 

Tips voor efficiënt e-mailen 

Netiquette 

Veel misverstanden in het gebruik van e-mail ontstaan doordat de afzender een 

bericht behandelt met de losheid van een telefoongesprek, de ontvanger 

daarentegen beoordeelt het bericht als een brief. Vermijd satire en ironie. Ze worden 

gemakkelijk verkeerd begrepen en wekken een onbeleefde indruk. (regelafstand Double) 

Adressering 
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Let op met het mailen naar groepen. Is de boodschap echt interessant voor ‘allen’? 

Klopt de samenstelling van de groep nog? (regelafstand At 

least 1,7 rg) 

Onderwerp 

Een ontvanger leest eerst het ondewerp en bepaalt dan of hij het hele bericht zal 

lezen. Vul daarom een kernachtig, specifiek en duidelijk 

onderwerp in. (regelafstand Exactly 1,7 rg) 

Technisch 

Maak je e-mailbericht niet nodeloos lang. Vaak is het mogelijk om algemene info in 

de mail te zetten terwijl je de aanvullende informatie kan meesturen als bijlage of 

“attachement”. Vermijd reuzengrote bijlages! (regelafstand Multiple 4 rg) 

 

 1. Open uit ‘Praktijk alineaopmaak’ het bestand ‘Efficiënt e-mailen’. 
2. Klik in de alinea die begint met ‘E-mail opent nieuwe’. Klik FORMAT – 

PARAGRAPH en kies bij regelafstand voor 1.5 LINES. 
3. Klik in de alinea die begint met ‘Veel misverstanden’. Klik FORMAT – 

PARAGRAPH en kies bij regelafstand voor DOUBLE. 
4. Klik in de alinea die begint met ‘Let op met het mailen’. Klik FORMAT – 

PARAGRAPH en kies bij regelafstand voor AT LEAST en tik in het vak AT 
1,7 rg. 

5. Klik in de alinea die begint met ‘Een ontvanger leest’. Klik FORMAT – 
PARAGRAPH en kies bij regelafstand voor EXACTLY en tik in het vak AT 
1,7 rg. 

6. Momenteel zie je geen verschil tussen regelafstand ten minste en 
exact. Zet daarom het woord ‘kernachtig’ (in deze alinea) in 
lettergrootte 36 en zet in de vorige paragraaf het woord ‘samenstelling’ 
ook in lettergrootte 36. 

7. Klik in de alinea die begint met ‘Maak je e-mailbericht’. Klik FORMAT – 
PARAGRAPH en kies bij regelafstand voor MULTIPLE en tik in het vak AT 
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4. 

8. Bekijk je document met de verschillende regelafstanden in het 
afdrukvoorbeeld. 

9. Sla het bestand op onder dezelfde naam in de map ‘Gemaakte 
praktijkvoorbeelden Word 2003 basis’ en sluit het venster. 

 

De regelafstand kan ook worden ingesteld via de opmaakwerkbalk: 

Met de uitschuifpijl kun je de regelafstand wijzigen. 
De optie MORE brengt je in het dialoogvenster van FORMAT – PARAGRAPH. 

 

  Maak uit de oefenmap opgave 19 
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2.4 Stappenplan 

 1 regel witruimte vóór de alinea 

• Selecteer de betrokken alinea(s) 

• Maak de toetsencombinatie Ctrl+à 

 Witruimte vóór en/of na de alinea 

• Selecteer de alinea(s) 

• Neem het menu FORMAT – PARAGRAPH op het tabblad INDENTS AND SPACING 

• Geef de gewenste afstand in bij het item SPACING BEFORE en/of AFTER 
 1  = 6 punt = 0,5 regel 

 Regelafstand 

• Selecteer de alinea(s) 

• Neem het menu FORMAT – PARAGRAPH op het tabblad INDENTS AND SPACING 

• Geef de gewenste afstand in bij het item LINE SPACING 
of 

• Selecteer de alinea(s) 

• Klik op de opmaakwerkbalk op de lijstpijl van de knop  

• Maak je keuze 
 



 

 

Hoofdstuk 3 Uitlijning 

Met het uitlijnen van tekst wordt de plaats bedoeld die de tekst inneemt ten opzicht 
van de linker- en rechterkantlijn. 
Standaard wordt de tekst die je intikt, links uitgelijnd. Je kunt tekst ook centreren, 
rechts uitlijnen of uitvullen. Hiervoor kun je gebruik maken van de knoppen op de 
werkbalk opmaak.  
 

 

 
 

 Knop Benaming + resultaat 

  

ALIGN LEFT De tekst tussen deze 
marges is links 
uitgelijnd. Daardoor heb 
je wel een onregelmatige 
rechterkantlijn. 

  

CENTRE De tekst tussen deze 
marges is gecentreerd. 
Dit wil zeggen dat hij in 

het midden van de 
tabelkolom of de 

paginabreedte staat. Dit 
gebruik je meestal voor 

titels. 

  

ALIGN RIGHT De tekst tussen deze 
marges is rechts 

uitgelijnd en dat zie je 
aan de rechte 

rechterkantlijn

  

JUSTIFY De tekst tussen deze 
marges is uitgevuld. Dat 
zie je aan de spaties die 
iets ruimer zijn en ook 
aan de rechte linker- en 
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de rechte rechterkantlijn 
indien de tekst uit 
meerdere regels bestaat. 

 

  Als je de uitlijning van slechts één alinea wil veranderen, dan is het niet nodig deze 
volledig te selecteren, het volstaat om de cursor ergens in de alinea te plaatsen en te 
klikken op de gewenste knop. 

  De uitlijning kan ook veranderd worden via de keuzelijst ALIGNMENT in het menu 
FORMAT – PARAGRAPH. Dit is echter alleen interessant wanneer je ook nog andere 
alinea-opmaakkenmerken wenst te wijzigen. 

  De laatste regel van een alinea of een korte regel tekst die je afsluit door op Enter te 
drukken, wordt niet uitgevuld. Als je een korte regel met tekst toch wil uitvullen, dan 
moet je de regel beëindigen door op Shift+Enter te drukken. 

  De uitlijning van tekst geldt voor de hele alinea. Wanneer je de uitlijning binnen één 
alinea wil variëren (zoals bijvoorbeeld een datum tegen de rechtermarge invoegen op 
dezelfde hoogte van de afzender) dan is het nodig om gebruik te maken van tabs of 
tabellen. (Dit leer je verderop in de cursus.) 

 
In onderstaand praktijkvoorbeeld pas je de verschillende uitlijningen toe. 

Efficiënt e-mailen 
E-mail opent nieuwe mogelijkheden om sneller, goedkoper en efficiënter te 
communiceren. Maar hoe schrijf je een goed e-mailbericht en waarop moet je letten? 
Er bestaat zelfs zoiets als etiquette. 

Tips voor efficiënt e-mailen 

Netiquette 

Veel misverstanden in het gebruik van e-mail ontstaan doordat de afzender een 
bericht behandelt met de losheid van een telefoongesprek, de ontvanger 
daarentegen beoordeelt het bericht als een brief. Vermijd satire en ironie. Ze worden 
gemakkelijk verkeerd begrepen en wekken een onbeleefde indruk. 

Adressering 

Let op met het mailen naar groepen. Is de boodschap echt interessant voor ‘allen’? 
Klopt de samenstelling van de groep nog? 

Onderwerp 

Een ontvanger leest eerst het ondewerp en bepaalt dan of hij het hele bericht zal 
lezen. Vul daarom een kernachtig, specifiek en duidelijk onderwerp in. 
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Technisch 

Maak je e-mailbericht niet nodeloos lang. Vaak is het mogelijk om algemene info in 
de mail te zetten terwijl je de aanvullende informatie kan meesturen als bijlage of 
“attachement”. Vermijd reuzengrote bijlages! 

 

 1. Open uit 'Praktijk alineaopmaak' het document ‘Efficiënt e-mailen’. 
2. Klik in de hoofdtitel ‘Efficiënt e-mailen’ en klik op de knop CENTRE. 
3. Klik in de alinea die begint met ‘E-mail opent’ en klik op de knop 

JUSTIFY. 
4. Klik in de alinea die begint met ‘Veel misverstanden’ en druk op de 

functietoets F4 om de laatste opdracht te herhalen. Je merkt dat ook 
deze alinea onmiddellijk wordt uitgevuld. 

5. Vul ook de andere paragrafen op dezelfde manier uit. 
6. Selecteer alle tussentitels (Netiquette, Adressering, Onderwerp, 

Technisch) door gebruik te maken van de Ctrl-toets. Klik op de knop 
ALIGN RIGHT. 

7. Bekijk het resultaat in het afdrukvoorbeeld. 
8. Sluit het bestand en sla het op in je oefenmap ‘Gemaakte 

praktijkvoorbeelden Word 2003 basis’ onder de naam Uitlijning. 

 
 

  Maak uit de oefenmap opgave 20 
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3.1 Stappenplan 

 Centreren 

• Selecteer de alinea(s) 

• Klik op de opmaakwerkbalk op de knop  

 Rechts uitlijnen 

• Selecteer de alinea(s) 

• Klik op de opmaakwerkbalk op de knop  

 Uitvullen 

• Selecteer de alinea(s) 

• Klik op de opmaakwerkbalk op de knop  

 Links uitlijnen 

• Selecteer de alinea(s) 

• Klik op de opmaakwerkbalk op de knop  

 Bestaande uitlijning uitzetten 

• Selecteer de alinea(s) 

• Klik op de opmaakwerkbalk op de knop voor de nieuwe uitlijning die je wenst 
toe te passen 

 



 

 

Hoofdstuk 4 Inspringen 

Om een alinea te laten opvallen tussen de andere tekst, kun je deze alinea laten 
inspringen, dit wil zeggen dat de tekst niet tegen de normale kantlijn van de pagina 
begint en/of eindigt. In volgend voorbeeld zie je de verschillende mogelijkheden. 

 

Nummer Resultaat Soort inspringing 

 In deze alinea is de tekst links 3 cm 
ingesprongen ten opzichte van de 
linkermarge.  

INDENTATION LEFT 

 In deze alinea is de tekst rechts 3 cm 
ingesprongen ten opzichte van de 
rechtermarge  

INDENTATION RIGHT 

 In deze alinea is de tekst zowel links als 
rechts 2 cm ingesprongen ten opzichte 
van de marges. 

INDENTATION LEFT AND RIGHT 

 In deze alinea is enkel de eerste regel 3 
cm ingesprongen ten opzichte van de 
linkermarge. 

FIRST LINE 

 In deze alinea zijn alle regels behalve 
de eerste regel 2 cm ingesprongen ten 
opzichte van de linkermarge. 

HANGING 

 

4.1 Inspringen via het menu 
Inspringen via het menu is de meest nauwkeurige methode, waarbij je zelf de waarde 
kunt ingeven. Hou er rekening mee dat de linker- en de rechterinspringing worden 
gemeten vanaf respectievelijk de linker- en de rechtermarge. 
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Om de insprongen van één alinea te bepalen, volstaat het met de cursor in de alinea 
te staan, voor meerdere alinea’s is het nodig om deze te selecteren. 
Via het menu FORMAT – PARAGRAPH kom je in onderstaand dialoogvenster: 

 

 

 

Nummer Soort inspringing Werkwijze 

 INDENTATION LEFT Tik in het vak LEFT het aantal cm 
dat moet worden ingesprongen 
vanaf de linkermarge of selecteer 
de waarde via de knoppen . 

 INDENTATION RIGHT Tik in het vak RIGHT het aantal cm 
dat moet worden ingesprongen 
vanaf de rechtermarge of selecteer 
de waarde via . 

 FIRST LINE Klik bij SPECIAL voor FIRST LINE en 
bepaal in het vak BY het aantal cm dat 
de eerste regel van de alinea(‘s) moet 
inspringen. 

 HANGING Klik bij SPECIAL voor HANGING en bepaal 
in het vak BY het aantal cm dat alle 
regels behalve de eerste regel van 
de alinea(‘s) moet inspringen. 

 
In onderstaand praktijkvoorbeeld pas je de verschillende soorten insprongen toe via 
het menu. 
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 1. Open uit 'Praktijk alineaopmaak' het document ‘Fouten maken mag’. 
2. Klik in de alinea die begint met ‘Mijn grootste miskleun’ en klik 

FORMAT – PARAGRAPH en zet zowel INDENTATION LEFT als INDENTATION 
RIGHT op 3 cm en klik OK. 

3. Klik in de alinea die begint met ‘Zonder fout’, klik FORMAT – PARAGRAPH 
en stel een linkerinsprong in van 2 cm en klik OK. 

4. Klik in de alinea die begint met ‘Dr. Cathy van’ en stel een 
rechterinsprong in van 4 cm. Zorg voor twee rechte kantlijnen door bij 
het item GENERAL – ALIGNMENT voor JUSTIFY te kiezen. 

5. Selecteer de alinea’s die beginnen met ‘Hoe je een probleem aanpakt’ 
en ‘Daarnaast speelt’. Kies in het dialoogvenster PARAGRAPH bij SPECIAL 
voor FIRST LINE en tik in het vak BY 2 cm. Je merkt dat de eerste regel in 
beide alinea’s 2 cm inspringt. 

6. Klik in de alinea die begint met ‘Missen is menselijk’ en kies in het 
dialoogvenster PARAGRAPH bij SPECIAL voor HANGING. Maak gebruik van 
de standaardinstelling 1,25 cm. 

7. Klik in de alinea die begint met ‘Een werkgever verwoordt’ en spring 
rechts 2 cm in en stel ook FIRST LINE in op 1,25 cm. 

8. Vergelijk jouw resultaat (afdrukvoorbeeld) met bovenstaand voorbeeld. 
9. Sluit het bestand en sla het op in de map ‘Gemaakte 

praktijkvoorbeelden Word 2003 basis’ onder de naam Fouten maken 
mag Oplossing via het menu. 
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4.2 Inspringen via de liniaal 
Een snellere manier om alinea’s te laten inspringen, maar niet steeds even 
nauwkeurig, kan via de inspringmarkeringen op de liniaal. Als de liniaal niet zichtbaar 
is op je scherm, kun je deze activeren via VIEW – RULER.  

 

In bovenstaand voorbeeld zie je een alinea met een linkerinsprong van 2 cm en 
rechterinsprong van ongeveer 4 cm. Voor een dergelijk resultaat verplaats je de 
inspringmarkeringen door erop te klikken en te slepen. 

De linkerinspringmarkering  bestaat uit drie onderdelen die je ieder apart kunt 
verslepen.  

 

Nummer Naam van de knop Functie 

 First Line Indent Door dit driehoekje te verslepen geef je 
aan hoeveel de eerste regel van de alinea 
verder moet inspringen dan de overige 
regels van de alinea. 

 Hanging Indent Door dit driehoekje te verslepen stel je de 
insprong in van alle regels behalve de 
eerste. 

 Left Indent Door het blokje te verslepen stel je de 
insprong in van de volledige alinea ten 
opzichte van de linkermarge. 

 
De rechterinspringing  is één enkele driehoek waarmee je snel rechts kan 
inspringen. 
In onderstaand praktijkvoorbeeld pas je de verschillende soorten insprongen toe via 
de liniaal. Benader zoveel mogelijk de afmetingen die in de pijlen staan. 
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 1. Open opnieuw het document ‘Fouten maken mag’ uit de map 'Praktijk 
alineaopmaak'. 

2. Klik in de alinea die begint met ‘’Mijn grootste miskleun’. Sleep het 
blokje INDENTATION LEFT 3 cm naar rechts en sleep ook het driehoekje 
INDENTATION RIGHT 3 cm naar links. 

3. Klik in de alinea die begint met ‘Zonder fout’, sleep het blokje 
INDENTATION LEFT 2 cm naar rechts. 

4. Klik in de alinea die begint met ‘Dr. Cathy van’ en stel via de liniaal een 
rechterinsprong in van 4 cm. Zorg voor twee rechte kantlijnen door op 

First line 1,25 en rechts 2 cm

Hanging ongeveer 1,25 cm 

First line 2 cm 

First line 2 cm 

Links en rechts 3 cm 

Links 2 cm 

Rechts 4 cm en alinea uitvullen
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de knop JUSTIFY te klikken. 
5. Selecteer de alinea’s die beginnen met ‘Hoe je een probleem aanpakt’ 

en ‘Daarnaast speelt’. Versleep enkel het driehoekje FIRST LINE 2 cm 
naar rechts. 

6. Klik in de alinea die begint met ‘Missen is menselijk’ en sleep het 
driehoekje HANGING ongeveer 1,25 cm naar rechts. 

7. Klik in de alinea die begint met ‘Een werkgever verwoordt’ en sleep het 
driehoekje INDENTATION RIGHT 2 cm naar links en sleep ook het 
driehoekje FIRST LINE 1,25 cm naar rechts. 

8. Bekijk het resultaat in het afdrukvoorbeeld en vergelijk met 
bovenstaand voorbeeld. 

9. Sluit het bestand en sla het op in de map ‘Gemaakte 
praktijkvoorbeelden Word 2003 basis’ onder de naam Fouten maken 
mag Oplossing via liniaal. 

 

  Maak uit de oefenmap opgave 21 en 22 
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4.3 Stappenplan 

 Volledige alinea links laten inspringen via het menu 

• Selecteer de alinea(s) 

• Neem het menu FORMAT – PARAGRAPH – onderdeel INDENTATION 

• Geef bij LEFT de gewenste afstand op 

 Volledige alinea rechts laten inspringen via het menu 

• Selecteer de alinea(s) 

• Neem het menu FORMAT – PARAGRAPH – onderdeel INDENTATION 

• Geef bij RIGHT de gewenste afstand op 

 Enkel de eerste regel laten inspringen via het menu 

• Selecteer de alinea(s) 

• Neem het menu FORMAT – PARAGRAPH – onderdeel INDENTATION 

• Kies bij SPECIAL voor FIRST LINE 

• Geef de gewenste afstand op 

 Alle regels uitgenomen de eerste regel laten inspringen via het menu 

• Selecteer de alinea(s) 

• Neem het menu FORMAT – PARAGRAPH – onderdeel INDENTATION 

• Kies bij SPECIAL voor HANGING 

• Geef de gewenste afstand op 

 Inspringen met behulp van de liniaal 

• Selecteer de alinea(s) 

• Verschuif op de liniaal het overeenkomstige symbool: 

First Line Indent   
 

 
Hanging Indent 

Left Indent   
 

 
Right Indent 

 





 

 

Hoofdstuk 5 Tabulators 

In Word kun je gebruik maken van tabulators (verder tabs genoemd) om de 
invoegpositie naar een bepaalde plaats te doen springen op de regel. Tabs zijn 
geschikt om korte lijsten of kolommen met tekst en getallen in te tikken. Voor langere 
lijsten kun je beter gebruik maken van de tabelfuncties in Word. Dit komt later aan 
bod in de module Tabellen. 
In onderstaand voorbeeld zie je een eenvoudige tabel met 2 tabstops waarbij tussen 
de kolommen opvultekens staan om de lijst overzichtelijker te maken. De optie 
opvultekens kun je alleen instellen via het menu FORMAT – TABS. 

 
Op de liniaal werd op 4 en 7 cm een tab ingesteld die het mogelijk maken om de 
tekst in kolommen te zetten. Op de posities 7,5 – 8,75 – 10 – 11,25 zie je de tekens 
van de standaardtabs. 
In deze module leer je werken met standaardtabs, en je leert ook zelf tabs in te 
stellen. 

5.1 Standaardtabs 
In Word staan er standaard al tabs ingesteld; deze standaardtabs staan om de 
1,25 cm vanaf de linkermarge. Op de liniaal worden deze tabs weergegeven met 
korte verticale streepjes. Om gebruik te maken van deze tabstops druk je op de 
tabtoets en de invoegpositie wordt verplaatst naar de eerstvolgende tabstop.  
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Telkens wanneer je op de tabtoets drukt wordt er een tabteken ( ) ingevoegd. 
Uiteraard zie je deze alleen wanneer de knop SHOW/HIDE aan staat. Zorg er dan ook 
altijd voor dat deze knop actief is! 
Je kunt de afstand tussen de standaardtabs wijzigen door in het menu FORMAT – 
TABS in het vak DEFAULT TAB STOPS de gewenste tussenafstand op te geven. Deze 
wijziging is enkel van toepassing in het actieve document. 

 

5.2 Zelf tabstops instellen 
Meestal wil je zelf de positie van de tabstops bepalen. Deze zelf ingestelde tabs 
krijgen altijd voorrang op de standaardtabs, dit wil zeggen dat alle standaardtabs 
links van de ingestelde tab gewist worden. Dit zie je ook heel duidelijk in de figuur bij 
het begin van dit hoofdstuk. 
Iedere alinea kan zijn eigen tabinstellingen hebben. Maak daarom in een tabel zeker 
gebruik van Shift+Enter om in de volgende regel met dezelfde tabstops verder te 
gaan.  
Druk je op Enter dan start je een nieuwe alinea en kun je andere tabstops instellen. 

5.2.1 Soorten tabs 
Word kent verschillende soorten tabs die je nauwkeurig kunt instellen via het menu 
en minder exact maar wel snel via de liniaal. 

 

Nummer Soort tabstop Symbool Betekenis 

 Left Tab  De tekst wordt links uitgelijnd ter hoogte 
van de tabstop. 

 Center Tab  De tekst wordt gecentreerd ter hoogte 
van de tabstop. 
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 Right Tab  De tekst wordt rechts uitgelijnd ter hoogte 
van de tabstop. 

 Decimal Tab  De getallen worden decimaal uitgelijnd 
ter hoogte van de tabstop. Dit wil zeggen 
dat het decimale teken (de komma) ter 
hoogte van de tabstop staat. 

 

5.2.2 Tabstops instellen en verwijderen via de liniaal 
Je kunt gemakkelijk en snel tabstops plaatsen in de liniaal. Eerst kies je de uitlijning 
van de tab door op de tabknop uiterst links van liniaal  te 
klikken tot aan de gewenste tabsoort. Daarna klik je in de liniaal op de positie waar 
de tab moet komen.  
In bovenstaand voorbeeld van pagina 28 zie je een linkertab op 1,50 cm, een 
centreertab op 6,5 cm, een rechtertab op 11 cm en een decimale tab op 14 cm. 
Indien je de tabstop niet op de juiste positie hebt ingesteld, dan kan je deze 
gemakkelijk verplaatsen door op de tabmarkering in de liniaal te klikken en hem te 
verslepen naar de correcte plaats. 
Om een tabstop te verwijderen volstaat het de tabstop uit de liniaal te slepen, dit wil 
zeggen dat je hem boven of onder de liniaal sleept. 
In volgend praktijkvoorbeeld tik je zelf onderstaande tabel in aan de hand van 
tabstops. 

 Groente Bewaarplaats Bewaartijd Prijs (€) per kist 

 Bloemkool koelkast 10 dagen 8,50 
 Komkommer koele berging 2 weken 14 
 Sla koelkast 2 dagen 6 
 Wortelen koele berging 7 dagen 10,40 

 

 1. Open een nieuw document. 
 
Eerst stel je centreertabs in voor de titels op ongeveer 2,5 cm – 6,5 cm 
– 10,25 cm – 14 cm. 

2. Klik op de tabknop links van de liniaal tot de centreertab ( )verschijnt. 

3. Klik in de liniaal ter hoogte van 2,5 cm, op die plaats verschijnt het 
symbool van de centreertab. Herhaal deze werkwijze voor het instellen 
van de centreertabs op 6,5 cm – 10,25 cm – 14 cm. Via de liniaal kun je 
deze posities niet exact instellen er is steeds een minieme afwijking. 

4. Druk op de toets Tab. Het tabteken verschijnt. De invoegpositie staat 
nu ter hoogte van de eerste tabstop. 

5. Tik de eerste titel Groente. 
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6. Druk opnieuw op de toets Tab. De cursor stopt bij de tweede tabstop. 

7. Tik hier de tweede titel Bewaarplaats. 

8. Druk opnieuw op de toets Tab. De cursor stopt bij de derde tabstop. 

9. Tik hier de derde titel Bewaartijd. 

10. Druk opnieuw op de toets Tab. De cursor stopt bij de vierde tabstop. 

11. Tik hier de vierde titel Prijs (€) per kist. 

12. Beëindig deze alinea met een Enter zodat je nieuwe tabs kun instellen 
voor de rest van de tabel. 

13. Druk eerst op Ctrl+à om tussen de titels en de inhoud een witruimte in 
te stellen. 

14. Wis alle tabstops uit de liniaal door ze één voor één naar beneden te 
slepen. 

15. Stel nu de nieuwe tabstops in: linkertab op ongeveer 1,5 cm – 
centreertab op ongeveer 6,5 cm – rechtertab op ongeveer 11 cm – 
decimale tab op ongeveer 14 cm.  

16. Klik op de tabknop links van de liniaal tot de linkertab ( ) verschijnt. 

17. Klik in de liniaal ter hoogte van 1,5 cm, op die plaats verschijnt het 
symbool van de linkertab. 

18. Klik opnieuw op de tabknop links van de liniaal tot de centreertab 
verschijnt. Plaats een centreertab ter hoogte van 6,5 cm. 

19. Klik op de tabknop tot de rechtertab ( )verschijnt. Plaats een 
rechtertab ter hoogte van 11 cm. 

20. Klik op de tabknop tot de decimale tab ( ) verschijnt. Plaats een 
decimale tab ter hoogte van 14 cm. 

21. Druk op de Tabtoets en tik Bloemkool. 

22. Tik in de tweede kolom koelkast, in de derde 10 dagen en in de 
vierde 8,50. Beëindig de regel met Shift+Enter. 

23. Tik het vervolg van de tabel en beëindig de regels telkens met 
Shift+Enter, zodat de inhoud van de kolommen in éénzelfde alinea 
staat. 

24. Selecteer de titels en zet in BOLD en FONT SIZE 14. 
25. Sluit het document en bewaar het in ‘Gemaakte praktijkvoorbeelden 

Word 2003 basis’ onder de naam Groente met tabs. 

 

5.2.3 Tabstops instellen via het menu 
Om de positie voor de tabstops exact in te stellen maak je gebruik van het menu 
FORMAT – TABS. In het dialoogvenster TABS kun je verder ook de soort tabstop gaan 
bepalen, je kunt hier trouwens ook de optie BAR selecteren om automatisch op een 
bepaalde positie een verticale lijn tussen de kolommen te plaatsen. 
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Nummer Benaming Betekenis 

 TAB STOP POSITION In dit vak tik je de exacte waarde voor de positie 
van de tabstop in. 

 Lijst met 
ingestelde 
tabstops 

Hierin staan de ingestelde tabstops voor de 
actieve alinea(‘s).  
Wanneer je in deze lijst een tabstop selecteert, 
zie je bij de overige items de instellingen die bij 
de tabpositie horen. 

 ALIGNMENT Hier kies je het soort tabstop: LEFT, CENTRE, 
RIGHT en DECIMAL. Met de optie BAR voeg je een 
verticale lijn in tussen de kolommen. Deze lijn 
verschijnt automatisch in elke nieuwe regel ter 
hoogte van de ingestelde tabpositie. Het is dus 
niet nodig om op de Tabtoets te drukken om de 
lijn te laten verschijnen. In de liniaal wordt de 
lijntab weergegeven als een kort verticaal 
streepje. 

 SET Telkens je een tabpositie hebt ingetikt en de 
nodige opties hebt aangeduid, klik je op de knop 
SET om de tabstop aan de lijst met ingestelde 
tabstops toe te voegen. 

 CLEAR 
CLEAR ALL 

Met de knop CLEAR verwijder je de tabstop die 
geselecteerd is in de lijst met ingestelde 
tabstops. 
Met de knop CLEAR ALL verwijder je alle tabstops 
uit de actieve alinea(‘s). 
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 TAB STOPS TO BE 
CLEARED 

Hierin komen de tabstops die je hebt aangeduid 
om te verwijderen. Ze verdwijnen uit de liniaal 
wanneer je op de knop OK drukt. 

 
In volgend praktijkvoorbeeld tik je onderstaande tabel in aan de hand van tabstops 
via het menu. 

VERKOOPCIJFERS 1STE EN 2DE KWARTAAL 

 Waspoeder 22.717,41 23.463,74 
 Zepen 10.554,96 9.680,86 
 Reinigingsproducten 10.322,63 12.856,28 
 Kuisgerief 24.355,99 17.733,78 
 Verpakkingsmateriaal 2.204,12 2.251,32 
 

 

 1. Open een nieuw document. 

2. Tik de titel Verkoopcijfers 1ste en 2de kwartaal.  
Druk op Enter.  

3. Geef de titel volgende opmaakkenmerken: centreren, vet, hoofdletters 
(maak gebruik van de toetsencombinatie!) en puntgrootte 14, afstand 
na 36 punten.  

4. Verplaats de cursor naar de lege alinea. 
In deze alinea stel je volgende tabstops in via het menu FORMAT – TABS: 
linkertab op 1,3 cm – een lijntab op 6,7 cm – een decimale tab op 9,3 cm – 
een lijntab op 11,15 cm – een decimale tab op 14 cm. 

5. Klik FORMAT – TABS en tik in het vak TAB STOP POSITION 1,3. Zorg ervoor 
dat bij ALIGNMENT de optie LEFT actief is. Klik op de knop SET. De 
tabstop wordt toegevoegd aan de lijst met ingestelde tabs. 

6. Tik in het vak TAB STOP POSITION 6,7 en activeer de optie BAR. Klik 
opnieuw op SET zodat ook deze tabstop toegevoegd wordt aan de lijst 
met ingestelde tabs. 

7. Tik in het vak TAB STOP POSITION 9,3 en activeer de optie DECIMAL. Klik 
SET om ook deze tab aan de lijst toe te voegen. 

8. Voeg de overige  tabstops aan de lijst toe. (lijntab op 11,15 cm en 
decimale tab op 14 cm. 

9. Klik OK. 
10. Bekijk de liniaal, de 5 tabstops die je hebt ingesteld via het menu zijn 

zichtbaar in de liniaal. In de alinea zelf zie je reeds 2 lijnen ter hoogte 
van de lijntabs. 
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11. Druk op de Tabtoets en tik Waspoeder. 

12. Druk opnieuw op de tabtoets. Je merkt dat cursor over de lijntab heen 
springt tot aan de decimale tab. Tik 22.717,41. Druk opnieuw op de 
tabtoets en tik 23.463,74.  

13. Druk steeds op Shift+Enter voor een nieuwe regel binnen de tabel. Tik 
het vervolg van de tabel.  

14. Sluit het document en bewaar het in ‘Gemaakte praktijkvoorbeelden 
Word 2003 basis' onder de naam Verkoopcijfers met tabs. 

 

  Indien de lijntab niet exact moet worden ingesteld kun je deze ook instellen via de 
liniaal. 

 

  Maak uit de oefenmap opgave 23 

 

5.2.4 Tabstops met opvultekens 
Sommige lijsten worden overzichtelijker wanneer je tussen de kolommen 
opvultekens gebruikt. Enkel vanuit het dialoogvenster TABS kun je opvultekens 
instellen, je kunt deze niet instellen via de liniaal. 
Opvultekens worden ingevoegd bij de tabpositie waar ze aan vooraf gaan. Ze vullen 
steeds de ruimte op links van de tabstop. Je hebt de keuze uit punten, stippellijnen of 
een volle lijn. 

 

In volgend praktijkvoorbeeld tik je onderstaande tabel in aan de hand van tabstops 
met opvultekens. 

PLANTEN AFMETINGEN PAGINA 
Kalebas ........................ 25,1 cm ............................ 49 
Biet ............................... 35,5 cm .......................... 235 
Gras ............................... 5,5 cm .............................. 9 
Zonnebloem ................... 2,3 m ............................ 150 

DIEREN 

Schildpad........................ 3,65 m ............................ 52 
Basilosaurus................. 18,30 m .......................... 546 
Vis .................................. 3,7 kg ............................. 45 
Vogel .............................. 0,25 kg ........................... 55 
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 1. Open een nieuw document. 
2. Stel volgende tabstops in: centreertabs op 5,25 cm en 9,75 cm. 
3. Tik de titelrij en druk op Enter. 
4. Selecteer de titels en maak ze op in een groene tekstkleur, vet, 

tekengrootte 14 en kleine kapitalen. 
5. Verplaats de cursor naar de lege alinea. Druk Ctrl+à om 1 regel 

SPACING BEFORE in te stellen. 
In deze alinea stel je volgende tabstops in met opvultekens: decimale tabstop 
op 5 cm en een rechtertabstop voor de paginanummers op 10 cm.  

6. Klik FORMAT – TABS, tik in het vak tabpositie 5, kies de optie DECIMAL en 
kies bij LEADER voor keuze 2…….. Klik SET. 

7. Stel op dezelfde wijze de rechtertabstop met opvulteken in op 10 cm. 
8. Klik OK. 

9. Tik Kalebas tegen de linkerkantlijn en druk dan op de Tabtoets om 
naar de decimale tab te springen. Op dit moment komen de 
opvultekens reeds op je scherm. Tik het eerste deel van de tabel tot net 
vóór Dieren. Gebruik steeds Shift+Enter voor een nieuwe regel. 

10. Druk op Enter en tik de titel Dieren. De volledige alinea-opmaak 
(witruimte en tabs) wordt meegenomen naar deze nieuwe alinea. 

11. Druk opnieuw op Enter en tik de rest van de tabel. 
12. De titel “Dieren” krijgt dezelfde opmaak als “Planten”. Kopieer de 

opmaak via de knop . 

13. Sla het document op in ‘Gemaakte praktijkvoorbeelden Word 2003 
basis’ onder de naam Planten en dieren met tabs maar laat het 
op het scherm staan. 
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5.3 Tabpositie wijzigen 
Wanneer je na het aanmaken van de tabel vaststelt dat de kolommen niet mooi over 
de paginabreedte verspreid staan, dan volstaat het om op de liniaal de tabstop vast 
te nemen en te verslepen. Let er wel op dat de verticale stippellijn, die over het 
scherm verschijnt op het moment dat je een tabstop vast neemt, zichtbaar is op het 
ogenblik dat je de muis loslaat op de nieuwe plaats van de tabulator. 
 

 1. Open jouw bestand 'Verkoopcijfers met tabs' uit de map ‘Gemaakte 
praktijkvoorbeelden Word 2003 basis’ 

2. Selecteer het tabelgedeelte 
3. Versleep op de liniaal de tabulators (te beginnen bij de laatste) naar 

volgende posities: 14,75 – 12 – 10 – 7 cm. De eerste kolom blijft staan. 
4. Sluit het document en laat de oude versie vervangen. 

 

5.4 Tabpositie verwijderen 
Wanneer je tabstops hebt ingesteld, dan blijven die ook voor de daaropvolgende 
alinea's die je maakt beschikbaar. Voor een volgende tabel kun je nieuwe tabs 
instellen, maar je mag niet vergeten van de oude, overbodige tabs te verwijderen. Je 
houdt dus per alinea slechts zoveel tabstops over als er kolommen moeten gemaakt 
worden. 
Om een tabstop te wissen volstaat het de cursor in de betrokken alinea te plaatsen 
en de tabstop uit de liniaal naar beneden te slepen. Heb je de verticale stippellijn niet 
meer op het scherm, dan mag je de muis loslaten. 
Om alle tabstops in één beweging te wissen gebruik je het menu FORMAT – TABS en 
je klikt op de knop CLEAR ALL. 
 

 1. Neem terug het bestand 'Planten en dieren met tabs' dat nog op het 
scherm staat. 

2. In de alinea met de titel “Dieren” zijn de aanwezige tabs eigenlijk 
overbodig. Verwijder deze tabs door in de juiste alinea te klikken en 
daarna de tabs uit de liniaal te slepen of door in het menu FORMAT – 
TABS de knop CLEAR ALL te kiezen. 

3. Sluit het venster en laat de wijzigingen opslaan. 

 

 

  Maak uit de oefenmap opgave 24 en 25 
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5.5 Stappenplan 

 Tabulatorstop instellen via de liniaal 

• Kies via de knop vooraan de liniaal de gewenste tabulator 

• Klik op de liniaal op de plaats waar de tabstop moet komen (de plaats voor de 
kolom) 

 Tabulatorstop instellen via het menu 

• Neem het menu FORMAT – TABS 

• Geef bij TAB STOP POSITION de plaats op van de tabstop 

• Kies bij ALIGNMENT het soort tabstop dat je wenst 

• Kies bij LEADER desgewenst een opvulteken 

• Klik op SET als je daarna direct nog tabstops wil instellen 

• Ben je klaar, klik OK 

 Tabulator voorzien van een opvulteken 

• Selecteer de betreffende tabel 

• Neem het menu FORMAT – TABS 

• Selecteer in de lijst van TAB STOP POSITION de tabulator die je voor een 
opvulteken wil laten voorafgaan 

• Kies bij LEADER het gewenste opvulteken 

• Klik op SET of OK 

 Tabulatorpositie verplaatsen 

• Selecteer de betrokken alinea(s) 

• Versleep de betrokken tabstop op de liniaal naar zijn nieuwe positie 

 Tabstop verwijderen via de liniaal 

• Selecteer de betrokken alinea(s) 

• Sleep de betrokken tabstop naar beneden tot buiten de liniaal 

 Alle tabstops verwijderen 

• Selecteer de betrokken alinea(s) 

• Neem het menu FORMAT – TABS 

• Klik op de knop CLEAR ALL 

• Klik op OK 
 



 

 

Hoofdstuk 6 Opsommingstekens en nummering 

In Word kun je lijsten maken met opsommingstekens of nummers. Elk onderdeel uit 
de opsomming wordt dan voorafgegaan door een opsommingsteken (een bolletje , 
een blokje , een vinkje , een pijltje  …) of door een nummer of een letter.  

Opsommingsteken Nummering 

• Stuks 
• Uren 
• Minuten 
• Dagen 
• Kilometers 

 Stuks 
 Uren 
 Minuten 
 Dagen 
 Kilometers 

1. Stuks 
2. Uren 
3. Minuten 
4. Dagen 
5. Kilometers 

a. Stuks 
b. Uren 
c. Minuten 
d. Dagen 
e. Kilometers 

 

6.1 Een opsomming maken via de werkbalk 
Alinea’s kun je snel voorzien van de gewone opsommingstekens of nummers door 
gebruik te maken van de knoppen op de werkbalk FORMAT. 
 

 
 
 

Nummer Knop Naam Betekenis 

  NUMBERING Met deze knop kun je een lijst 
met nummers aanmaken. 

  BULLETS Met deze knop kun je een lijst 
met opsommingstekens 
aanmaken. 

 

Je start een nummering of opsomming door te klikken op de knop  of . Tik dan 
het eerste item en druk daarna voor elk onderdeel op Enter. De volgende alinea krijgt 
automatisch het volgende nummer of een zelfde opsommingsteken. Druk je op 
Shift+Enter dan begin je een nieuwe regel binnen de bestaande alinea. Je krijgt dan 
geen nieuw nummer of opsommingsteken.  
Wanneer je onderdelen aan een genummerde lijst toevoegt, uit de lijst verwijdert of 
binnen de lijst verplaatst, wordt de nummering automatisch aangepast. 
Je kunt ingetikte alinea’s ook achteraf van een nummering of opsomming voorzien 
door ze te selecteren en te klikken op de knop  of . 
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Wanneer je wenst te stoppen met de nummering of opsomming, dan neem je eerst 
nog een nieuwe alinea (je krijgt zo een nummer of teken teveel) en dan is het 
voldoende opnieuw op de knop  of  te klikken. 

 

  Om witruimte te laten tussen de onderdelen van een opsomming mag je geen 
supplementaire Enters gebruiken, want druk je 2x Enter dan zet Word de opsomming 
uit. Gebruik dus de mogelijkheden van de alineaopmaak met afstand voor of na de 
alinea. 

 
Een alinea met nummering of opsommingsteken springt standaard LEFT 0,63 cm in. 
Door de instelling HANGING zorgt Word er ook voor dat de tekst mooi uitgelijnd wordt 
naast het opsommingsteken of de nummering. 

 

In het volgende praktijkvoorbeeld maak je bovenstaande opsomming. 

 1. Open een nieuw document. 

2. Tik de tekst Stappen om een opsomming of nummering in te 
stellen. Druk Enter. Zorg voor 1 witruimte vóór bij deze nieuwe 
alinea. 

3. Klik op de knop  en tik de tekst Klik op de knop 
opsommingsteken of nummering in de werkbalk Opmaak. 

4. Druk op Enter en schakel de witruimte uit. 

5. Typ: Tik het eerste onderdeel in van de lijst met 
opsommingen en ga met de Enter-toets naar de volgende 
alinea om het volgende onderdeel in te tikken. 

6. Druk opnieuw op Enter. 

7. Typ: Werk de lijst verder af en druk telkens op Enter 
om een nieuw onderdeel aan te maken. 

8. Druk op Shift+Enter om een nieuwe regel te nemen binnen deze alinea. 
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Je merkt dat je nu geen nieuw opsommingsteken krijgt. 
9. Tik de rest van de opsomming tot net aan het einde van het vierde 

opsommingspunt “… om deze uit te zetten”. Maak telkens gebruik van 
Enter voor een nieuw item uit de lijst. 

10. Druk na het vierde opsommingspunt op Enter; klik dan de knop 
BULLETS uit en typ de laatste alinea, vergeet je witruimte niet in te 
stellen.  

11. Sluit het document en bewaar in ‘Gemaakte praktijkvoorbeelden Word 
2003 basis’ onder de naam Stappen met opsommingstekens. 

 

In het volgende praktijkvoorbeeld leer je werken met een opsomming met nummering 
en leer je ook de volgorde van de items aan te passen. 

 

 1. Open een nieuw document. 
2. Typ 

Tik deze opsomming met nummering in: 

3. Druk op Enter en zorg voor 1 witruimte vóór bij deze nieuwe alinea. 

4. Klik op de knop  en tik de tekst Stuks.  

5. Druk op Enter en tik de tekst Uren. 
Zet vanaf deze alinea ook de witruimte uit met Ctrl+à. 

6. Werk de rest van de lijst verder af. Druk steeds op Enter voor de 
volgende nummering. 

7. Selecteer de alinea met het woord “Uren”. Let erop dat ook het 
alineateken mee geselecteerd is. Verplaats deze alinea onder de alinea 
“Minuten”. Je kunt hier onder andere gebruik maken van de knoppen 
CUT en PASTE. Je merkt dat de nummering zich automatisch aanpast. 

8. Selecteer de alinea met het woord “Stuks” en druk op Delete. Hierdoor 
wordt de nummering volledig aangepast en ook de witruimte die in deze 
alinea werd ingesteld verdwijnt. Druk daarom Ctrl+à in de alinea 
“Minuten” om opnieuw een witruimte vóór de opsomming in te stellen. 

9. Klik in de alinea “Dagen” en druk op de toets End om de cursor op het 
einde van de alinea te plaatsen. Druk op Enter.  

10. Tik het nieuwe item Meters. Vergelijk met onderstaand resultaat. 
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11. Sluit het document en bewaar het onder de naam Opsomming met 
nummering in de map ‘Gemaakte praktijkvoorbeelden Word 2003 
basis’. 
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6.2 Een opsomming maken of aanpassen via het menu 
Wanneer je een opsomming maakt via de knoppen op de werkbalk, dan krijgt die 
dezelfde opmaak als de laatste opsomming die je daarvóór hebt gemaakt. Je wil 
deze keer misschien liever een ander opsommingsteken gebruiken, of de grootte van 
de inspringing wijzigen. Wel, daarvoor heb je het menu FORMAT – BULLETS AND 
NUMBERING nodig. 
Dit menu kun je ook direct oproepen wanneer je aan de opsomming wil beginnen en 
geen gebruik maakt van de knoppen op de werkbalk. Zo kun je direct van bij de start 
reeds zelf je opsommingsteken of nummering kiezen. 
Er zijn heel wat standaardmogelijkheden die je kunt aanpassen naar eigen keuze: 
het teken, de opmaak van het teken, de inspringing, opsomming met meerdere 
niveaus, … 
Let wel dat je bij het wijzigen van een bestaande opsomming deze eerst selecteert 
vooraleer je onderstaande technieken toepast. 

6.2.1 Opsommingstekens 
Via het menu FORMAT – BULLETS AND NUMBERING biedt Word je op het tabblad 
BULLETS onmiddellijk 7 verschillende tekens aan.  
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Indien jij andere opsommingstekens ziet, duidt dan het kader met het afwijkende 
teken aan en klik op de knop RESET om de standaardinstellingen te herstellen. Is de 
knop RESET voor het actieve kader volledig in het grijs dan betekent dit dat de 
standaard voor dit kader reeds is ingesteld. Controleer dit voor alle kaders van dit 
dialoogvenster. 
Om één van de voorgestelde tekens te gebruiken voor je opsomming is het 
voldoende het kader met het gewenste teken aan te klikken en op de knop OK te 
klikken. 
 

  Met dubbelklik op het gewenste teken krijg je onmiddellijk het opsommingsteken in 
de actieve alinea. 

 
Ben je niet tevreden met de standaardinstellingen, dan kun je de opmaak van het 
teken aanpassen, de afstand tussen het teken en de tekst wijzigen of je kunt ook 
kiezen voor een compleet ander teken dat niet in dit dialoogvenster voorkomt. 
In dat geval klik je op het kader waarvan je de standaard wil wijzigen en met de knop 
CUSTOMIZE kom je dan in onderstaand dialoogvenster terecht. 
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Nummer Naam Betekenis 

 BULLET CHARACTER In deze lijst staan een beperkt aantal andere 
opsommingstekens. 

 FONT Met deze knop kom je in het dialoogvenster 
FONT waar je de tekenopmaak kunt instellen 
voor het aangeduide opsommingsteken. Zo 
kun je het teken onder andere vet maken, 
cursief zetten, puntgrootte wijzigen, 
onderstrepen, een kleur geven, … 

 CHARACTER Met deze knop kom je in het dialoogvenster 
SYMBOL, waar je keuze te over hebt om een 
ander opsommingsteken in te stellen. 

 PICTURE Met deze knop kom je in het dialoogvenster 
PICTURE, waar je als opsommingsteken een 
reeds opgemaakte en ingekleurde 
tekenafbeelding kunt kiezen. 

 BULLET POSITION – INDENT AT Hier bepaal je de plaats van het 
opsommingsteken ten opzichte van de 
linkerkantlijn. Standaard wordt het 
opsommingsteken op 0,63 cm van de kantlijn 
geplaatst. 

 TEXT POSITION – TAB SPACE 
AFTER 

Hier bepaal je de plaats van het eerste teken 
van je tekst ten opzichte van de linkerkantlijn. 

 TEXT POSITION – INDENT AT Hier bepaal je de uitlijning van de rest van de 
alinea (vanaf de tweede regel). 
Voor een rechte uitlijning binnen de volledige 
opsomming moet je ervoor zorgen dat deze 
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afstand gelijk is aan de afstand bij TAB SPACE 
AFTER. 

De manier van werken bij het intikken van de opsomming zelf blijft uiteraard dezelfde 
als bij het instellen van een opsommingsteken via de knop BULLET CHARACTER.  
Tik de onderdelen van de opsomming in en druk na elk onderdeel op Enter. 
Hetzelfde opsommingsteken verschijnt automatisch aan het begin van de nieuwe 
alinea. Druk je op Shift+Enter dan begin je een nieuwe regel binnen de bestaande 
alinea. Je krijgt dan geen nieuw nummer of opsommingsteken.  
In onderstaand praktijkvoorbeeld leer je zelf een tekst intikken, waarbij je de 
opsommingstekens instelt via het menu. Daarna ga je ze ook aanpassen. 

 

 1. Open een nieuw document. 

2. Tik de titel Wat behelst tekstverwerking? en druk op Enter. 

3. Druk Ctrl+à om 1 witruimte voor de alinea in te stellen. 

4. Tik de eerste alinea Als men zich beperkt tot de enge 
betekenis van het woord tekstverwerking denken we aan 
de informaticaprogramma’s waarmee men:  
en druk op Enter. 

5. Klik FORMAT – BULLETS AND NUMBERING en kies het laatste teken van de 
tweede rij ( ). Indien op jouw pc op deze plaats een ander teken staat 
wil dat zeggen dat je niet meer met de standaardwaarden aan het 
werken bent. Het volstaat dan om op de knop RESET te klikken om deze 
te herstellen. (Je kunt dit voor elke kader doen om alle standaard 
opsommingstekens in te stellen.) 

6. Klik OK. 
7. Het opsommingsteken staat reeds in de actieve alinea.  
8. Tik de volledige opsomming en let er op dat je binnen de opsomming 

geen witruimte hebt ingesteld. 
9. Druk na het laatste opsommingspunt “Teksten kan afdrukken.” 

nogmaals op Enter. 
10. Er verschijnt nog een opsommingsteken, wat voor deze alinea 
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overbodig is. Klik daarom op de knop BULLETS of druk Ctrl+Q om de 
opsomming te beëindigen.  

11. Tik de laatste alinea en stel opnieuw de witruimte in. 
12. Bewaar het document in ‘Gemaakte praktijkvoorbeelden Word 2003 

basis’ onder de naam Wat behelst tekstverwerking. 

13. Selecteer de volledige opsomming om het opsommingsteken te 
wijzigen. 

14. Klik FORMAT – BULLETS AND NUMBERING en kies voor het derde kader op 
de eerste rij (O). Klik op OK. 

15. Je merkt dat alle opsommingstekens gewijzigd zijn. 
16. Je bent ook niet tevreden met dit opsommingsteken. Zorg ervoor dat je 

opsomming nog volledig geselecteerd is. Klik FORMAT – BULLETS AND 
NUMBERING en klik op de knop CUSTOMIZE.  

17. In het dialoogvenster CUSTOMIZE BULLETED LIST klik je op de knop 
CHARACTER en je komt terecht in het dialoogvenster SYMBOL. Selecteer 
in het vak FONT het type WINGDINGS en ga op zoek naar een 
computersymbool ( ). Klik OK. 

18. Je komt opnieuw in het dialoogvenster CUSTOMIZE BULLETED LIST, klik op 
de knop FONT en kies een blauwe FONT COLOR en 10 PUNTEN. Klik OK. 

19. Zet in het dialoogvenster CUSTOMIZE BULLETED LIST, de BULLET POSITION 
op INDENT AT 0 cm. Hiermee plaats je het teken tegen de linkerkantlijn. 
Stel ook de TEXT POSITION in met een TAB SPACE AFTER van 1 cm en 
hierbij INDENT AT 1 cm. Op deze manier wordt de volledige tekstalinea 
ingesprongen op 1 cm.  
Vergelijk jouw instellingen met onderstaand scherm en klik OK 

 

20. Zorg ervoor dat je met de cursor in de opsomming staat en bekijk de 
inspringingen en de tabinstelling in de liniaal.  
Je merkt dat het inspringteken voor de eerste regel op 0 cm staat en 
dat er op 1 cm een linkertabstop staat samen met het inspringteken 
voor alle regels behalve de eerste.  
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21. Bekijk je resultaat in het afdrukvoorbeeld en sla de wijzigingen op onder 
dezelfde naam ‘Wat behelst tekstverwerking’. 

22. Sluit je document en laat de wijzigingen opslaan. 

 

6.2.2 Nummering 
In plaats van de onderdelen van de opsomming te voorzien van een 
opsommingsteken, kun je ze ook laten nummeren. 
Voor het maken van een lijst met nummering volg je dezelfde werkwijze zoals bij 
opsommingstekens. Via het menu FORMAT – BULLETS AND NUMBERING biedt Word je 
op het tabblad NUMBERED 7 verschillende standaardmodellen voor nummering. 

 

Indien jij andere nummeringen ziet, duidt dan het kader met de afwijkende 
nummering aan en klik op de knop RESET om de standaardinstellingen te herstellen. 
Is de knop RESET voor het actieve kader volledig in het grijs dan betekent dit dat de 
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standaard voor dit kader reeds is ingesteld. Controleer dit voor alle kaders van dit 
dialoogvenster. 
Ben je niet tevreden met de standaardinstellingen, dan kun je de opmaak van de 
nummering aanpassen, de afstand tussen de nummering en de tekst wijzigen of je 
kunt ook kiezen voor een compleet andere nummering dat niet in dit dialoogvenster 
voorkomt. 
In dat geval klik je op het kader waarvan je de standaard wil wijzigen en met de knop 
CUSTOMIZE kom je dan in onderstaand dialoogvenster terecht. 

 

Nummer Naam Betekenis 

 NUMBER FORMAT In dit vak heb je de mogelijkheid om voor of 
na je nummer of letter (grijs gearceerd blokje) 
tekens toe te voegen of te verwijderen.  
Zo kun je bijvoorbeeld voor en na je cijfer 
koppeltekens of haakjes plaatsen: -1- of (1) 
… 

 FONT Met deze knop kom je in het dialoogvenster 
FONT waar je de tekenopmaak kunt instellen 
voor de aangeduide nummering. Zo kun je de 
nummering onder andere vet maken, cursief 
zetten, puntgrootte wijzigen, onderstrepen, 
een kleur geven … 

 NUMBER STYLE In deze lijst heb je keuze uit verschillende 
notaties voor de nummering. 

 

 

 

  

 



Word 2003 Alinea-opmaak 47 

 

 START AT Kies hier het nummer waarmee je de lijst wil 
laten beginnen. 

 NUMBER POSITION Selecteer in deze keuzelijst de gewenste 
uitlijning van het nummer. 
In onderstaand voorbeeld merk je dat je met 
een uitlijning RIGHT, een duidelijker resultaat 
bekomt van zodra je nummering uit meer dan 
1 cijfer bestaat. 

 

 NUMBER POSITION – ALIGNED AT Hier bepaal je de plaats van het nummer ten 
opzichte van de linkerkantlijn. Standaard 
wordt het nummer op 0,63 cm van de kantlijn 
geplaatst. 

 TEXT POSITION – TAB SPACE 
AFTER 

Hier bepaal je de plaats van het eerste teken 
van je tekst ten opzichte van de linkerkantlijn. 

 TEXT POSITION –INDENT AT Hier bepaal je de uitlijning van de rest van de 
alinea (vanaf de tweede regel). 
Voor een rechte uitlijning binnen de volledige 
opsomming moet je ervoor zorgen dat deze 
afstand gelijk is aan de afstand bij TAB SPACE 
AFTER. 

 
In onderstaand praktijkvoorbeeld leer je zelf een opsommingslijst met nummers 
intikken via het menu. Daarna leer je de nummers ook aanpassen. 
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 1. Open een nieuw document. 

2. Tik de eerste regel van de tekst De middelen die ter 
beschikking staan zijn de volgende: 
en druk op Enter. 

3. Druk Ctrl+à om 1 witruimte voor de alinea in te stellen. 
4. Klik FORMAT – BULLETS AND NUMBERING en kies in het tabblad NUMBERED 

het tweede kader van de eerste rij (1.). Indien op jouw pc op deze 
plaats een ander teken staat wil dat zeggen dat je niet meer met de 
standaardwaarden aan het werken bent. Het volstaat dan om op de 
knop RESET te klikken om deze te herstellen. 

5. Klik OK. 
6. De nummering staat reeds in de actieve alinea.  
7. Tik de volledige opsomming en hou bij het intikken van je tekst ook 

rekening met vaste spaties (Ctrl+Shift+Spatie) en vast koppelteken 
(Ctrl+Shift+Koppelteken) zoals in bovenstaand voorbeeld. 

8. Bewaar het document in ‘Gemaakte praktijkvoorbeelden Word 2003 
basis’ onder de naam De middelen die ter beschikking 
staan. 

9. Selecteer de volledige opsomming om de nummering zodanig te 
wijzigen dat  
- de nummers tegen de kantlijn staan, 
- er geen punt na het cijfer staat 
- de cijfers mooi uitgelijnd staan. 

10. Klik FORMAT – BULLETS AND NUMBERING. Automatisch staat de 
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nummering die je daarnet selecteerde actief.  
Klik op de knop CUSTOMIZE.  

11. In het dialoogvenster CUSTOMIZE NUMBERED LIST klik je in het vak 
NUMBERING en wis je het punt.  
Zet de NUMBER POSITION – ALIGNED AT op 0 cm om de nummers tegen 
de kantlijn te laten beginnen. 
Klik OK. 

12. Bekijk de inspringingen en de tabinstelling in de liniaal.  
Je merkt dat het inspringteken voor de eerste regel op 0 cm staat en 
dat er op 1,27 cm een linkertabstop staat samen met het inspringteken 
voor alle regels behalve de eerste. 

13. Bij getallen bestaande uit 2 cijfers (hier punt 10) loopt de uitlijning van 
de getallen niet goed omdat ze links uitgelijnd staan. 
 
Selecteer de opsomming en neem opnieuw het menu FORMAT – 
BULLETS AND NUMBERING – tabblad NUMBERED en klik op CUSTOMIZE. 
Kies bij NUMBER POSITION voor RIGHT en voorzie een tabspatie en een 
insprong op 0,8 cm. 

 

14. Bekijk je resultaat in het afdrukvoorbeeld. 
15. Sluit je document en sla de wijzigingen op onder dezelfde naam ‘De 

middelen die ter beschikking staan’. 
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6.2.3 Nummering met meerdere niveaus 
In sommige lijsten heb je binnen de opsomming nog eens onderverdelingen. We 
spreken dan van een opsomming met meerdere niveaus. Word kan zo’n lijst 
automatisch tot 9 niveaus diep nummeren. Aan elk niveau kun je een 
opsommingsteken of nummer toekennen. 
Een dergelijke opsomming kan enkel worden gestart via het menu FORMAT – BULLETS 
AND NUMBERING. Word biedt je op het tabblad OUTLINE NUMBERED onmiddellijk 7 
verschillende mogelijkheden aan. 
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Je maakt je keuze uit de bovenste 3 mogelijkheden; de onderste rij is bedoeld om 
titels (koppen) te nummeren (zie Hoofdstuk 7). 
Wanneer je op de knop CUSTOMIZE klikt, kun je zelf een andere indeling samenstellen 
en kom je terecht in het volgende dialoogvenster: 

 

Nummer Naam Betekenis 

 LEVEL In dit dialoogvenster duid je het niveau aan 
waarvan je de opsommingsopmaak wil 
wijzigen. 

 NUMBER FORMAT In dit vak kun je aan je notatie extra tekens 
toevoegen of verwijderen. 
Bijvoorbeeld 1-1-1 in de plaats van 1.1.1 
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 NUMBER STYLE In deze lijst heb je keuze uit verschillende 
notaties voor het geselecteerde niveau. 

 START AT Kies hier het nummer waarmee je het huidige 
niveau wil laten beginnen. 

 FONT Met deze knop kom je in het dialoogvenster 
FONT waar je de tekenopmaak kunt instellen 
voor het aangeduide niveau zoals vet maken, 
cursief zetten, puntgrootte wijzigen, 
onderstrepen, een kleur geven … 

 NUMBER POSITION Selecteer in deze keuzelijst de gewenste 
uitlijning voor het teken van het actieve 
niveau. 

 NUMBER POSITION – ALIGNED AT Hier bepaal je de plaats van het teken ten 
opzichte van de linkerkantlijn. 

 TEXT POSITION – TAB SPACE 
AFTER 

Hier bepaal je de plaats van het eerste teken 
van je tekst ten opzichte van de linkerkantlijn. 

 TEXT POSITION –INDENT AT Hier bepaal je de uitlijning van de rest van de 
alinea (vanaf de tweede regel). 
Voor een rechte uitlijning binnen de volledige 
opsomming moet je ervoor zorgen dat deze 
afstand gelijk is aan de afstand bij TAB SPACE 
AFTER. 

Om tijdens het tikken te wisselen tussen de verschillende niveaus kun je gebruik 
maken van de knoppen DECREASE INDENT  en INCREASE INDENT  uit de 
werkbalk opmaak: 
 

 

 
 

Nummer  Knop Benaming Betekenis 

  DECREASE INDENT Met deze knop breng je het huidige 
onderdeel van de opsomming naar een 
hoger niveau. 

  INCREASE INDENT Met deze knop breng je het huidige 
onderdeel van de opsomming naar een 
lager niveau. 

 

  Gebruik je liever het klavier, dan kun je met de toets Tab een niveau lager gaan en 
met Shift+Tab een niveau hoger. Je gebruikt deze toets (of combinatie) vóór de 
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eerste letter van de betreffende alinea. 

 
In onderstaand praktijkvoorbeeld leer je zelf een opsommingslijst met meerdere 
niveaus aanmaken en aanpassen. 

 
 

 1. Open een nieuw document. 

2. Tik de eerste alinea De middelen die ter beschikking staan 
zijn de volgende en druk op Enter. 

3. Druk Ctrl+à om 1 witruimte voor de alinea in stellen. 
4. Klik FORMAT – BULLETS AND NUMBERING en kies in het tabblad OUTLINE 

NUMBERED het derde kader van de eerste rij.  
Indien op jouw pc op deze plaats een andere notatie staat, wil dat 
zeggen dat je niet meer met de standaardwaarden aan het werken 
bent. Het volstaat dan om op de knop RESET te klikken om deze te 
herstellen. 

5. Je gaat de nummering zodanig wijzigen dat er geen punt staat na het 
(laatste) cijfer en dat alle niveaus tegen de linkerkantlijn starten. De 
tekstregels moeten beginnen ter hoogte van 1,5 cm. 
 
Klik op de knop CUSTOMIZE en je komt terecht in het dialoogvenster 
CUSTOMIZE OUTLINE NUMBERED LIST. Standaard staat LEVEL 1 actief. Klik 
in het vak nummering en verwijder het punt. Klik in het vak TAB SPACE 
AFTER en stel hier 1,5 cm in, doe hetzelfde bij INDENT AT. Op deze 
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manier starten zowel de eerste tekstregel als de volgende regels op 
1,5 cm. LEVEL 1 staat nu correct ingesteld . 

6. Duid LEVEL 2 aan. Ook hier wis je bij NUMBERING het punt na het laatste 
cijfer. Klik bij ALIGNED AT om de NUMBER POSITION op 0 cm in te stellen. 
Klik in het vak TAB SPACE AFTER en stel hier 1,5 cm in, doe hetzelfde bij 
INDENT AT. Ook LEVEL 2 staat nu correct ingesteld. Aangezien de 
oefening maar 2 niveaus telt is het niet nodig om nog meer niveaus aan 
te passen. Klik OK. 

7. Nummer 1 staat nu op je scherm, de cursor staat ter hoogte van 
1,5 cm. Tik de bijhorende alinea: een kortingsvoorstel tijdens 
de algemene vergadering van 10 september (gemiddeld 
± 80 aanwezigen); en druk op Enter. 

8. Nummer 2 staat nu op je scherm, om dit te wijzigen in 1.1 klik je op de 
knop  INCREASE INDENT of druk op de Tabtoets, je komt terecht in 
niveau 2. 

9. Tik de bijhorende alinea een korting van 10 % voor wie een 
afname heeft van minder dan € 250.000 per kwartaal; 
en druk op Enter. 

10. Het cijfer 1.2 staat reeds klaar. Tik ook nu weer de bijhorende alinea 
een korting van 15 % voor wie een afname heeft van 
minstens € 250.000 per kwartaal; en druk op Enter. 

11. Nu staat er 1.3 op je scherm, je wijzigt dit in een 2 door te klikken op de 
knop  DECREASE INDENT of door Shift+Tabtoets te drukken. Tik de 
rest van de opsomming tot aan “12 per maand” en maak steeds gebruik 
van de knoppen  en   om te wisselen van niveau. 

12. Bewaar het document in ‘Gemaakte praktijkvoorbeelden Word 2003 
basis’ onder de naam Opsomming met meerdere niveaus. 

13. Vergelijk je resultaat met bovenstaand praktijkvoorbeeld en bekijk voor 
elk niveau de inspringingen in de liniaal. 

  
 Het bovenste teken in de liniaal staat ter hoogte van het cijfer. Het 
andere inspringteken duidt samen met de tabstop aan waar de 
tekstalinea’s starten. 

 
In onderstaand praktijkvoorbeeld leer je je eigen opsommingslijst aan te passen met 
een ander soort nummering. 
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 14. Selecteer de volledige opsomming. Klik FORMAT – BULLETS AND 
NUMBERING. Je komt automatisch in het tabblad OUTLINE NUMBERED. 
Kies hier voor de vierde notatie van de eerste rij. Zet indien nodig op 
RESET en klik op CUSTOMIZE.  

15. Kies voor LEVEL 1 bij NUMBER STYLE voor Romeinse cijfers 

. 

16. Kies voor LEVEL 2 bij STYLE voor NEW BULLET. Selecteer in het 
dialoogvenster SYMBOL bij FONT WINGDINGS voor de volle pijl naar 
rechts en klik OK.  

17. Klik op de knop FONT en zet het teken op: BOLD, FONT SIZE 12 en kies 
bij FONT COLOR voor BLUE. Klik 2 maal op OK. 

18. Ga met Ctrl+End naar het einde van je document en druk op Enter. De 
nummering blijft doorlopen, klik op de knop  om de nummering te 
beëindigen. 

19. Tik de laatste alinea Met deze voorstellen kunnen wij … 

20. Vergelijk jouw resultaat met dat van het praktijkvoorbeeld. Bewaar dit 
resultaat in ‘Gemaakte praktijkvoorbeelden Word 2003 basis’ onder de 
naam Opsomming met meerdere niveaus vervolg en sluit je 
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document. 

 

6.3 Opnieuw nummeren of Doorgaan met vorige lijst 
In voorgaand praktijkvoorbeeld zie je dat de tabel met de opdrachten verder nummert 
op basis van de nummering uit het vorige praktijkvoorbeeld. 
Het is echter zo dat, wanneer een opsomming onderbroken wordt door een stuk 
‘gewone’ tekst, de volgende opsomming automatisch terug herbegint bij 1. 
Wil je dat de nieuw gestarte opsomming verder telt vanaf de vorige opsomming, dan 
plaats je de cursor in de eerste alinea van de nieuwe opsomming en via het menu 
FORMAT – BULLETS AND NUMBERING activeer je CONTINUE PREVIOUS LIST (zie  in 
onderstaande schermafdruk). 

 

Omgekeerd kun je ook in een bestaande opsomming de nummering laten 
herbeginnen bij een willekeurig getal. Je plaats daartoe de cursor in de alinea vanaf 
waar je de nieuwe nummering wil en via het menu FORMAT – BULLETS AND NUMBERING 
activeer je RESTART NUMBERING (zie  in bovenstaande schermafdruk). 
Dit proberen we even uit op één van onze documenten dat we volgende aanvulling 
geven: 
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 1. Open uit ‘Praktijk alineaopmaak’ het bestand ‘Opsomming met 
meerdere niveaus’. 

2. Neem op het einde van het document een nieuwe alinea en zet de 
opsomming uit. 

3. Tik de tekst: 
Dit zijn volgens ons de meest klassieke 
mogelijkheden. Een aantal nieuwe komen de rij 
vervolledigen: Druk op Enter. 

4. Zet de opsomming op meerdere niveaus terug aan en laat doorgaan 
met de nummering. 

 
 

 Indien de optie CONTINUE PREVIOUS LIST niet actief staat, klik in de tekst 
met de rechtermuisknop op de nummering en kies in het snelmenu voor 
CONTINUE PREVIOUS LIST. 
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5. Werk de rest van de tekst af. 
6. Sla het bestand op in ‘Gemaakte praktijkvoorbeelden Word 2003 basis’ 

als Opsomming aangevuld en sluit het venster. 

 

 

  Maak uit de oefenmap opgave 28 en 29 
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6.4 Stappenplan 

 Opsomming starten 

• Druk Enter zodat je op de alinea staat van het eerste onderdeel van de 
opsomming 

• Klik op de opmaakwerkbalk op de knop NUMBERING  of op de knop BULLETS 
  

• Druk telkens Enter om het volgende onderdeel van de opsomming te krijgen 

 Opsomming op meerdere niveaus 

• Druk Enter zodat je op de alinea staat van het eerste onderdeel van de 
opsomming 

• Neem het menu FORMAT – BULLETS AND NUMBERING  

• Kies op het tabblad OUTLINE NUMBERED voor de gewenste opmaak 

• Druk telkens Enter om het volgende onderdeel van de opsomming te krijgen 

• Om naar een lager niveau te gaan druk je direct na de Enter op de tabtoets 

• Om naar een hoger niveau te gaan druk je direct na de Enter op Shift+tabtoets 

 Opsomming stoppen 

• Druk na het laatste deel van de opsomming nogmaals op Enter, zodat je een 
opsommingsteken teveel krijgt 

• Klik op de opmaakwerkbalk op de ingeschakelde knop  of   

 Opsommingsteken aanpassen 

• Selecteer het betrokken tekstgedeelte 

• Neem het menu FORMAT – BULLETS AND NUMBERING 

• Maak je keuze uit de voorgestelde opsommingstekens of nummering 
of klik op CUSTOMIZE en kies met CHARACTER (bij opsommingstekens) of 
NUMBER STYLE (bij nummering) een ander 

• Klik 2x op OK 

 Positie opsomming aanpassen 

• Selecteer het betrokken tekstgedeelte 

• Neem het menu FORMAT – BULLETS AND NUMBERING 

• Klik op de knop CUSTOMIZE 

• Stel bij BULLET POSITION de plaats in waar het opsommingsteken moet komen 
(gemeten vanaf de linkerkantlijn) 

• Stel onder TEXT POSITION de plaats in (gemeten vanaf de linkerkantlijn): 
bij TAB SPACE AFTER waar de tekst van de eerste regel moet beginnen  
bij INDENT AT waar de tekst van de overige regels moet beginnen 



 

 

Hoofdstuk 7 Opmaakprofielen 

7.1 Wat is een opmaakprofiel? 
Vaak wens je tekst op te maken met verschillende opmaakkenmerken. Bijvoorbeeld 
je wil alle titels vet maken, in het rood zetten, een andere puntgrootte geven, 
gecentreerd zetten, … Je kunt al deze opmaakkenmerken bundelen in één 
opmaakprofiel, dat je dan kunt toepassen op alle titels.  
Dit is een zeer handig alternatief voor het herhalen of kopiëren van opmaak, zeker 
als het om de opmaak van titels gaat die steeds over het ganse document heen 
uniform moet zijn. 
Elk opmaakprofiel heeft een naam en bestaat uit een verzameling opmaak-
kenmerken. In Word zit er standaard al een hele lijst opmaakprofielen. 
In dit hoofdstuk leer je enkel werken met de opmaakprofielen Kop 1, Kop 2, Kop 3 en 
Standaard. Wil je er meer over weten, maak dan na de basismodule gebruik van de 
vervolmakingsmodule ‘Lange documenten’. 
 

7.2 Opmaakprofielen toepassen 
Om opmaakprofielen toe te passen gebruik je het gemakkelijkst het TASK PANE 
STYLES AND FORMATTING . Dit taakvenster kun je snel openen met de knop  STYLES 

AND FORMATTING vooraan op de werkbalk FORMAT. 

 

Beweeg je in het taakvenster de muisaanwijzer over het opmaakprofiel dan verschijnt 
een geel kadertje met alle opmaakkenmerken van dit profiel. 
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Zorg ervoor dat onderaan in het taakvenster STYLES AND FORMATTING bij SHOW de 
optie AVAILABLE FORMATTING geselecteerd is. De andere opties zijn op dit moment 
minder relevant. 

 

Naam Enkele opmaakkenmerken 

Heading 
1 

Vet, Arial 16 pt, Afstand voor 12 pt, Afstand na 3 pt en Bij volgende 
alinea houden 

Heading 
2 

Vet, Cursief, Arial 14 pt, Afstand voor 12 pt, Afstand na 3 pt en Bij 
volgende alinea houden 

Heading 
3 

Arial 13 pt, Afstand voor 12 pt, Afstand na 3 pt en Bij volgende alinea 
houden 

Normal Arial 12 pt, Regelafstand enkel, Links uitgelijnd 

 
De opmaakprofielen HEADING 1, HEADING 2 en HEADING 3 dienen om titels op te 
maken.  
In elk van deze opmaakprofielen zit het opmaakkenmerk bij KEEP WITH NEXT. Dit 
opmaakkenmerk voorkomt dat een titel onderaan de bladzijde staat en de erop 
volgende alinea op de vólgende bladzijde. Dit kenmerk herken je aan het vierkantje 
(▪) dat in de linkermarge verschijnt bij elke alinea waarop het werd toegepast. 
Om een opmaakprofiel toe te passen volstaat het de cursor in de titel te plaatsen en 
in het TASK PANE – STYLES AND FORMATTING te klikken op de gewenste HEADING. 
In onderstaand praktijkvoorbeeld ga je titels voorzien van de opmaakprofielen 
HEADING 1 en HEADING 2. 

 1. Open uit ‘Praktijk alineaopmaak’ het bestand ‘Kom op voor jezelf’. 
2. Zet de hoofdtitel gecentreerd, vet en tekengrootte 20. 
3. Plaats de cursor in de titel “Inleiding”. 

4. Open het taakvenster REVEAL FORMATTING met de knop  STYLES AND 

FORMATTING. 
5. Klik in het taakvenster op het opmaakprofiel HEADING 1. De titel krijgt 

alle opmaakkenmerken van dit profiel.  
6. Herhaal dit voor de titels  Wat is assertiviteit? 

 Technieken 
 Word vanzelf assertief. 

7. Selecteer de subtitels Toon begrip 
 Doorbreek denkpatronen 
 Praat in de ik-vorm. 
Houd bij het selecteren de Ctrl-toets ingedrukt zodat je alle titels tegelijk 
kunt selecteren. 

8. Klik in het taakvenster op het opmaakprofiel HEADING 2. De subtitels 
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krijgen alle opmaakkenmerken van dit opmaakprofiel. 
9. Sluit het document en bewaar in ‘Gemaakte praktijkvoorbeelden Word 

2003 basis’ onder de naam Kom op voor jezelf met 
opmaakprofiel. 

 

  Je kunt de opmaakprofielen ook toepassen via de uitschuifpijl van de knop STYLE 
vooraan de werkbalk FORMAT. 

 

 

  Opgepast! Word maakt standaard voor alle ingestelde opmaak een opmaakprofiel 
bij. Dit zorgt voor een ellenlange uitbreiding in het taakvenster, wat je beter kunt 
voorkomen. Schakel daarom in het menu TOOLS – OPTIONS op het tabblad EDIT het 
vinkje uit bij KEEP TRACK OF FORMATTING! 

 

  Maak uit de oefenmap opgave 30 

 

7.3 Opmaakprofielen aanpassen 
Opmaakprofielen kunnen gemakkelijk worden aangepast. Het volstaat de opmaak 
van een titel aan te passen en dan het opmaakprofiel met deze aangepaste opmaak 
bij te werken. Alle titels waarop dit profiel werd toegepast krijgen met deze opdracht 
onmiddellijk dezelfde opmaak. 
Je selecteert de titel waarop het opmaakprofiel werd toegepast en brengt de nodige 
wijzigingen aan. Je laat de titel geselecteerd en je opent het taakvenster STYLES AND 
FORMATTING. Klik op de lijstpijl naast het opmaakprofiel van deze titel. (De lijstpijl 
verschijnt als je de muisaanwijzer op het opmaakprofiel plaatst.) 

 

Je kiest voor de optie UPDATE TO MATCH SELECTION. Op dat moment worden alle titels 
waarop dit opmaakprofiel werd toegepast onmiddellijk aangepast. 
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In onderstaand praktijkvoorbeeld ga je de gebruikte opmaakprofielen wijzigen door 
de titels te laten inspringen en ze een oranje tekstkleur te geven, de subtitels te 
onderstrepen en te voorzien van een groene tekstkleur. Alle titels worden ook van 
een nummer voorzien. 

 1. Open uit ‘Gemaakte praktijkvoorbeelden Word 2003 basis’ het 
document ‘Kom op voor jezelf met opmaakprofiel’ uit het vorige 
praktijkvoorbeeld. 

2. Selecteer de titel “Wat is assertiviteit?”, laat deze 2 cm inspringen en 
geef de tekst een oranje kleur. 

3. Klik op de knop  om het taakvenster STYLES AND FORMATTING weer 
te geven indien dit niet op het scherm staat. 

4. Klik in het taakvenster op de lijstpijl van het opmaakprofiel HEADING 1 en 
kies voor UPDATE TO MATCH SELECTION. Alle titels opgemaakt met 
HEADING 1 krijgen dezelfde opmaak. 

5. Selecteer de titel “Toon begrip”, onderstreep en geef deze een 
lichtgroene tekstkleur. 

6. Klik in het taakvenster op de lijstpijl van het opmaakprofiel HEADING 2 en 
kies voor UPDATE TO MATCH SELECTION. Alle titels opgemaakt met 
HEADING 2 krijgen dezelfde opmaak.  

7. Klik in het taakvenster op de lijstpijl van een opmaakprofiel HEADING en 
kies voor MODIFY STYLE 

8. Klik op de knop FORMAT en kies NUMBERING 
9. Kies uit de onderste rij met mogelijkheden (waar je in het voorbeeld de 

vermeldingen kop ziet staan) de tweede.  
10. Klik tweemaal OK 
11. Sla het document op in ‘Gemaakte praktijkvoorbeelden Word 2003 

basis’ onder de naam Kom op voor jezelf met aangepaste 
opmaakprofielen. 

12. Bekijk het afdrukvoorbeeld en sluit het document. 

 

  Maak uit de oefenmap opgave 31 en 32 

7.4 Opmaak wissen 
Opmaak die werd aangebracht door middel van een opmaakprofiel kun je 
gemakkelijk verwijderen. Plaats de cursor in de opgemaakte alinea en klik in het 
taakvenster op DELETE. Alle opmaak wordt gewist en automatisch wordt het 
opmaakprofiel NORMAL geactiveerd. De kenmerken van het opmaakprofiel NORMAL 
zijn: ARIAL 12 PT, LINE SPACING SINGLE, LEFT, INDENTATION LEFT AND INDENTATION RIGHT 
0 CM. Dit zijn de opmaakkenmerken waar je in Word standaard mee werkt. Bij elk 
nieuw document start je op in het opmaakprofiel NORMAL. Dit kun je zien aan de knop 
STYLE in de werkbalk FORMAT.  
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Wanneer je in de werkbalk FORMAT klikt op de lijstpijl van de knop STYLE krijg je ook 
hier de mogelijkheid om te kiezen voor DELETE. 

  Ook via de toetsencombinatie Ctrl+Shift+N kun je het opmaakprofiel NORMAL 
activeren. 

 

In onderstaand praktijkvoorbeeld ga je bij 2 titels de opmaak wissen en een andere 
opmaak toekennen. 

 1. Open uit ‘Gemaakte praktijkvoorbeelden Word 2003 basis’ het 
document ‘Kom op voor jezelf met aangepaste opmaakprofielen’. 

2. Plaats de cursor in de titel “Inleiding” en klik in het taakvenster op 
DELETE. Je merkt het opmaakprofiel NORMAL wordt toegepast. 

3. Plaats de cursor in de titel “Wat is assertiviteit” en klik in de werkbalk 
FORMAT op de lijstpijl van de knop STYLE. Kies CLEAR FORMATTING. Ook 
hier wordt het opmaakprofiel NORMAL toegepast. 

4. Selecteer de titels “Inleiding” en “Wat is assertiviteit” (maak gebruik van 
de Ctrl-toets). Zet de titels in FONT SIZE 14, BOLD en druk Ctrl+à om 1 
witruimte voor de alinea ‘s in te lassen. 

5. Bekijk je resultaat en sla het document op onder de naam Kom op 
voor jezelf met gewiste opmaak in de map ‘Gemaakte 
praktijkvoorbeelden Word 2003 basis’. 
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7.5 Stappenplan 

 Opmaakprofiel Heading toepassen 

• Activeer het taakvenster STYLES AND FORMATTING  

• Bij nog in te tikken tekst: 
- Kies uit de lijst PICK FORMATTING TO APPLY het gewenste profiel (HEADING) 
- Tik de tekst en druk Enter 

• Bij bestaande tekst: 
- Selecteer de alinea 
- Kies het gewenste profiel (HEADING) uit de lijst met PICK FORMATTING TO 
APPLY. 

 Opmaakprofiel aanpassen 

• Selecteer in de tekst een alinea waarop het opmaakprofiel is toegepast 

• Breng op de gewone manier de gewenste opmaakwijzigingen aan (laat 
achteraf de selectie aan) 

• Klik in het taakvenster STYLES AND FORMATTING onder de rubriek PICK 
FORMATTING TO APPLY op de lijstpijl van het opmaakprofiel (staat omkaderd) 

• Klik op UPDATE TO MATCH SELECTION 

 Koppen laten nummeren 

• Wijs met de muis in het taakvenster STYLES AND FORMATTING onder de rubriek 
PICK FORMATTING TO APPLY een kopprofiel aan en klik dan op de lijstpijl 

• Klik op MODIFY STYLE 

• Klik op de knop FORMAT en kies NUMBERING 

• Neem het tabblad OUTLINE NUMBERED en kies uit de onderste rij 

 Opmaakprofiel uit tekst halen 

• Selecteer de alinea(s) 

• Klik in het taakvenster STYLES AND FORMATTING op DELETE 



 

 

Hoofdstuk 8 Randen en Arcering 

Je kunt woorden en alinea’s doen opvallen door ze te omkaderen of door ze lijnen of 
een achtergrondarcering mee te geven. Randen en arcering maken deel uit van 
alinea-opmaak en hangen dus vast aan de alineamarkering. 
Word biedt heel wat mogelijkheden via het menu FORMAT – BORDERS AND SHADING of 
via de knop OUTSIDE BORDER. 

8.1 Randen instellen via de werkbalk Tabellen en randen 
Alinea’s kun je snel van een rand voorzien door gebruik te maken van de knop 
OUTSIDE BORDER op de werkbalk FORMAT. 

 

Deze knop heeft evenwel als nadeel dat je enkel een rand kunt plaatsen, maar niet 
kunt kiezen welke soort lijn je wil plaatsen. Daarom gaan we gebruik maken van de 
werkbalk TABLES AND BORDERS die je toelaat eerst een bepaald lijntype, dikte en kleur 
te kiezen vooraleer je dan daarmee een rand plaats rond je selectie. 

 

8.1.1 Rand aanbrengen 
Je selecteert eerst de alinea(‘s) of woord(en) die je in een kader wil plaatsen. 
Vervolgens kies je het lijntype, de lijndikte  en de lijnkleur. Tot slot klik je dan op de 
knop OUTSIDE BORDER  om te bepalen waar je een lijn wil plaatsen ten opzichte 
van het geselecteerde stuk tekst. 

 

Nummer Benaming Betekenis 

 Line Style Hiermee bepaal je 
de stijl van de lijn: 
bijvoorbeeld 
stippellijn, dubbele 
lijn, golvende lijn 
… 

 Line 
Weight 

Met deze knop 
kun je een 
welbepaalde dikte 
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instellen. 

 Border 
Color 

Hiermee stel je 
een randkleur in 
naar keuze 

 Outside 
Border 

Met de uitschuifpijl 
kun je bepalen 
welke randlijnen je 
kunt instellen. 

De rand breng je aan door op een van onderstaande knoppen te klikken, waarbij de 
dikke lijn op de knop overeenkomt met de rand die zal worden ingesteld ten opzichte 
van de geselecteerde tekst.  

Knop Benaming  Knop Benaming 

 
Outside Border 
Binnenrand 

 

 
Horizontale 
binnenrand 
Verticale binnenrand 

 
Alle randen 
No Border 

 

 
Aflopende diagonaal 
Stijgende diagonaal 

 
Bovenrand 
Onderrand 

  Horizontal Line 

 
Linkerrand 
Rechterrand 

   

 

Enkel wanneer je een of meerdere alinea’s hebt geselecteerd kun je na elkaar op 
dezelfde selectie verschillende randen aanbrengen. Zo kun je bijvoorbeeld een 
horizontale bovenrand gaan combineren met een rechterrand. 

Opgepast! Wanneer je een woord hebt geselecteerd kan enkel een volledig kader 
worden aangebracht, geen afzonderlijke randen. 

Verticale en horizontale binnenranden, evenals diagonale randen kun je enkel 
toepassen als je gebruik maakt van de tabelfunctie (zie module tabellen). 

Met de knop  trek je ter hoogte van de plaats van de cursor een horizontale lijn 
die loopt van kantlijn tot kantlijn. Automatisch voegt Word op deze plaats ook een 
alineateken in. Deze lijn kan je opmaken door erop te klikken en aan de 
formaatgrepen (de vierkante blokjes) te slepen om de afmetingen aan te passen. 
Standaard staat de lijn gecentreerd. 

8.1.2 Randen uitzetten 
Wil je alle randen van de alinea uitzetten in één beweging uitzetten, dan klik je op de 
knop waarmee je de randen getekend hebt en je kiest voor de instelling NO BORDER. 
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Wil je één bepaalde rand verwijderen, dan ga je te werk zoals bij het aanbrengen van 
randen, doch je kiest het lijntype NO BORDER en dan selecteer je de rand waarvan de 
lijn moet worden verwijderd. 

 

In onderstaand praktijkvoorbeeld leer je randen instellen in een bestaande tekst.  

 
 

 1. Open uit ‘Praktijk alineopmaak’ het document ‘Kabeljauw basistekst 
voor randen’. 

2. Selecteer het volledige document (Ctrl+A) en druk dan Ctrl+à om 
witruimte in te stellen. 

3. Klik in de titel en controleer in de werkbalk TABLES AND BORDERS of de 
LINE STYLE een volle, effen, enkele lijn is met een LINE WEIGHT van ½ en 
een Automatische BORDER COLOR. 

4. Klik op de uitschuifpijl van de knop OUTSIDE BORDER. Activeer de knop 
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OUTSIDE BORDER. De titel krijgt een volledige omkadering van kantlijn tot 
kantlijn.  

5. Geef de titel een opmaak van Tekengrootte 24, Vet en gecentreerd. 
6. Selecteer alinea 3 en 4: “Ooit schreeuwden … Spaanse vissers.” 

Rondom deze 2 alinea’s plaats je een volledige effen rand van 3 punten 
dik. Klik op de lijstpijl van de knop LINE WEIGHT en selecteer de dikte 
van 3 PT. Op de uitschuifpijl klikken van de knop OUTSIDE BORDER is 
hier niet nodig omdat deze knop steeds de laatst gekozen rand toont. 
Klik rechtstreeks op de knop OUTSIDE BORDER. Allebei de alinea’s staan 
in één kader. 

7. Selecteer in de volgende alinea het woord “kabeljauwoorlog”. Kies eerst 
voor een golvende LINE STYLE van 1 ½ LINE WEIGHT en een BORDER 
COLOR BLUE en klik dan pas op de knop OUTSIDE BORDER. Alleen het 
geselecteerde woord wordt omkaderd. 

8. Klik in de alinea “Gevaarlijke reis” en stel opnieuw een volledige effen 
LINE STYLE in met een LINE WEIGHT van 1/2 en BORDER COLOR 
AUTOMATIC. Klik op de knop OUTSIDE BORDER.  
Om de kader te versmallen volstaat het om de alinea rechts te laten 
inspringen. Versleep hiervoor het rechterinspringteken tot aan 6,5 cm. 

 Centreer deze titel en zet in vet.  

9. Geef de 3 overige titels (Voedzame levertraan, Lekkere stokvis, Niet te 
verwarren met "klipvis") dezelfde opmaak. Selecteer hiervoor de correct 
opgemaakte alinea “Gevaarlijke reis”, dubbelklik de knop  FORMAT 
PAINTER (zodat je meermaals kunt plakken) en selecteer de 3 titels 
waarop de opmaak moet gekopieerd worden. Klik op Escape om de 
knop FORMAT PAINTER uit te zetten. Alle subtitels hebben nu dezelfde 
opmaak. 

10. Plaats de cursor achter de zin: “Er gingen jagers mee om tussentijds 
gezouten vis naar de thuishavens te brengen.” Klik op de uitschuifpijl 
van de knop OUTSIDE BORDER en klik op de knop  HORIZONTAL LINE. 
Word voegt een nieuwe alinea in en plaatst daaronder een horizontale 
lijn met daarbij nog een alineamarkering. De tekst die na de cursor 
stond komt hierdoor in een volgende alinea. 

11. Klik in deze alinea die begint met “De kabeljauw werd doorgaans met 
de lijn binnengehaald.” en klik op de uitschuifpijl om een linkerrand in te 
stellen. 

12. Klik in de alinea die begint met “Door wind en zon gedroogde 
kabeljauw” en stel hier een rechterrand in. 

13. Ga met Ctrl+End naar het einde van het document en druk op Enter. 

14. Tik Einde. Plaats een volledige rand rondom deze alinea. Centreer de 
alinea en laat deze links inspringen tot 14 cm, versleep hiervoor het 

linkerinspringteken tot op 14 cm . 

15. Druk op Enter. De cursor blijft binnen de randen om de cursor uit de 
kader te halen druk je Ctrl+Q en de volledige alinea-opmaak (kader, 
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centreren en witruimte) is verwijderd. Druk Ctrl+à om de witruimte 
opnieuw in te stellen en tik Tot hier de oefening op randen. 

16. Bewaar het document in ‘Gemaakte praktijkvoorbeelden Word 2003 
basis’ onder de naam Kabeljauw met randen.  

17. Vergelijk jouw afdrukvoorbeeld (2 pagina’s) met het praktijkvoorbeeld. 
18. Sluit het document nog niet. 

 

8.2 Arcering instellen via de werkbalk 
Je kunt elke alinea of stuk tekst dat je geselecteerd hebt van een 
achtergrondarcering voorzien door je keuze te maken uit het kleurenpalet achter de 
knop SHADING COLOR van de werkbalk voor TABLES AND BORDERS. 

 

 1. Selecteer naar keuze een alinea van het document dat nog op het 
scherm staat 

2. Klik op de lijstpijl van de knop Shading Color en kies een kleur. 
3. Doe dit nog op enkele andere alinea’s en woorden. 
4. Sluit het document zonder de wijzigingen op te slaan. 

 
Wil je de arcering van een alinea of een woord ongedaan maken, dan kies je na het 
selecteren van dat stuk bij de arceringskleur de optie NO FILL. 
 

  Maak uit de oefenmap opgave 33 

 

8.3 Randen en arcering instellen via het menu Opmaak 
Daar waar de knoppen op de werkbalken een selectie van de mogelijkheden geven, 
kun je via het menu FORMAT over alle mogelijkheden en nuances beschikken. 

8.3.1 Randen aanbrengen via het menu 
Neem het menu FORMAT – BORDERS AND SHADING en kies voor het tabblad BORDERS. 
Hier heb je naast de mogelijkheden die we in het punt 8.1.1 behandeld hebben, nog 
de mogelijkheid om bijvoorbeeld schaduw in te stellen. 
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Schermonderdeel Betekenis 

 

Bij het onderdeel SETTING kun je gaan bepalen welk 
soort kader je wenst in te stellen. Standaard staat 
deze instelling op NONE. 
Kies je voor BOX dan krijg je rondom de alinea waarin 
de cursor staat een buitenste rand.  
Bij SHADOW wordt een schaduweffect aan de rand 
toegevoegd. 
3-D kun je niet op alle lijnstijlen toepassen. Enkel op 
deze met een duidelijk driedimensioneel effect. 
Bij CUSTOM kun je verschillende lijnstijlen toepassen 
bij één omkadering. 
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Bij STYLE duid je de lijnsoort aan, er is een grote 
variatie van lijnstijlen (enkele, dubbele, brede, 
gecombineerde …). Gebruik de schuifbalk om alle 
mogelijkheden te bekijken. 
In de keuzelijst COLOR kun je de kleur van de rand 
aanpassen. De kleur die Word AUTOMATIC toekent is 
standaard zwart. 
In de keuzelijst WIDTH kun je aanduiden doe dik de 
rand moet zijn. De maateenheid die hiervoor gebruikt 
wordt is punten. 

 

In het voorbeelddiagram krijg je de reeds ingestelde 
randen te zien. Met de bijhorende knoppen kun je 
individuele randen toevoegen of verwijderen. 

 

Heb je één of meerdere woorden geselecteerd, dan 
heb je in het vak APPLY TO nog de keuze om het kader 
rondom het woord of rondom de alinea te laten 
verschijnen. 
Wanneer je later met tabellen werkt, zal je merken dat 
hier ook de mogelijkheid CELL aan toegevoegd wordt. 
(zie module tabellen). 

 
Met deze knop kun je de werkbalk TABLES AND 
BORDERS activeren. 

 
Bij deze knop krijg je kleurrijkere mogelijkheden om in 
te stellen als horizontale lijn. 

In onderstaande praktijkoefening leer je randen instellen en aanpassen via het menu. 
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 1. Open uit ‘Praktijk alineaopmaak’ het document ‘De computer basistekst 
voor randen’. 

2. Klik in de titel “De computer” en klik FORMAT – BORDERS AND SHADING. 
3. Duid bij SETTING de optie SHADOW aan, kies bij STYLE voor een 

driedubbele lijn, bij COLOR voor blauw en bij WIDTH voor 1 ½ PT. Klik 
OK. 

4. Centreer de titel en stel een linker- en rechterinspringing in van 5 cm. 
5. Klik in de volgende alinea, klik FORMAT – BORDERS AND SHADING kies bij 

instelling voor BOX, bij STYLE een stippellijn, bij COLOR kies je 
heldergroen en bij WIDTH 3 PT. Klik OK. 

6. In de volgende alinea die begint met “Nadat de PC voor” stel je een 
boven- en een onderrrand in met een dubbele lijn als Style. Klik FORMAT 
– BORDERS AND SHADING, kies bij instelling voor CUSTOM en bij STYLE 
een dubbele lijn met als WIDTH ½ PT. Klik in het voorbeeldvenster op de 
knoppen TOP BORDER en BOTTOM BORDER of klik bovenaan en 
onderaan in het diagram. Klik OK. 

7. Klik in de volgende alinea die begint met “De handleidingen” en stel een  
3-D rand in met volgende lijnstijl en klik op OK. 

8. Klik in de volgende alinea die begint met “Tevens zullen zij” en stel 
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volgende lijnstijl in als kader . Bekijk je resultaat. 

9. Vervang de golvende zijlijnen door een enkele lijn van 3 pt. Klik 
hiervoor in het diagram op de linker- en de rechterrand om ze te 
verwijderen. Klik bij STYLE op een enkele lijn, duid de dikte aan en klik 
opnieuw in het diagram op de linker- en de rechterkant. Zo voeg je de 
gewijzigde randen toe. Klik OK. 

10. Ga naar het einde van je document en stel via het menu een 
HORIZONTAL LINE in. Klik hiervoor op de knop HORIZONTAL LINE in het 
dialoogvenster BORDERS AND SHADING. In het venster HORIZONTAL LINE 
maak je een keuze uit de vele mogelijkheden die jou aangeboden 
worden. Klik 2 maal OK. 

11. Bewaar het document in ‘Gemaakte praktijkvoorbeelden Word 2003 
basis’ onder de naam De computer met randen.  

12. Bekijk het afdrukvoorbeeld en vergelijk met bovenstaand 
praktijkvoorbeeld. 

13. Sluit het document. 

 

8.3.2 Arcering instellen via het menu 
Ook hier biedt het menu meer mogelijkheden dan de werkbalkknop. Je neemt het 
menu FORMAT – BORDERS AND SHADING en het tabblad SHADING. 

 

In het tabblad SHADING bepaal je bij FILL de kleur van de achtergrond van je arcering. 
Met de knop MORE COLORS krijg je nog meer kleurmogelijkheden. 
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Bij PATTERNS kun je in de keuzelijst STYLE de stijl van je patroon bepalen en voor een 
‘echte’ arcering zorgen in plaats van een effen kleur. 

 

Standaard staat de STYLE op CLEAR dit wil zeggen dat je enkel de ingestelde 
opvullingskleur krijgt. Wanneer je een patroonstijl instelt, komt dat patroon bovenop 
je opvullingskleur. Hoe dat patroon er moet uitzien bepaal je met een percentage 
(=dichtheid van de punten) of je kunt onderaan de keuzelijst ook kiezen voor een 
lijnpatroon. Wanneer je kiest voor een percentage van 80 of meer wordt de 
tekenkleur automatisch veranderd in wit zodat de tekst leesbaar blijft. 
In de keuzelijst COLOR kies je de kleur van het geselecteerde patroon. Standaard 
staat de kleur op automatisch wat in de praktijk neerkomt op zwart. 
In onderstaande praktijkoefening leer je arceringen instellen. 

 

 1. Open uit de map 'Praktijk alineaopmaak' het document ‘De Computer 
basistekst voor arcering’. 

2. Klik in de titel. Klik FORMAT – BORDERS AND SHADING en kies in het 
tabblad SHADING bij FILL voor VIOLET.  
In het vak APPLY TO staat standaard de optie PARAGRAPH aangeduid. Dit 
wil zeggen dat de arcering van toepassing is voor de hele alinea.  
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Klik OK. 
De opvulling loopt over de hele paginabreedte.  

3. Klik FORMAT – PARAGRAPH en stel bij INDENTATION LINKS en RIGHT 
telkens 3 cm in. Klik OK. 
Je kunt deze inspringing ook instellen via inspringtekens op de liniaal. 
Je merkt dat de arcering langs beide kanten 3 cm is ingesprongen. 

4. Klik in de alinea die begint met “Nadat de PC voor tekstverwerking …” 
en kies bij FORMAT - BORDERS AND SHADING in het tabblad SHADING bij 
PATTERNS voor een STYLE van 40 % en als COLOR BLUE. Je stelt hier 
NO FILL in. Klik OK. 

5. Selecteer in de volgende alinea het woord “Engels” en kies bij 
FORMAT – BORDERS AND SHADING in het tabblad SHADING bij FILL voor 
ORANGE.  
Doordat je in deze alinea 1 woord selecteerde staat in het vak APPLY TO 
automatisch TEXT aangeduid. Klik OK. 

6. Selecteer de laatste 2 alinea’s om ze eenzelfde arcering toe te kennen. 
Klik dan bij FORMAT - BORDERS AND SHADING in het tabblad SHADING en 
kies bij Opvulling voor Heldergroen. Bij PATTERNS stel je als STYLE DK 
DOWN DIAGONAL in en als COLOR LIGHT ORANGE. Klik OK. 

7. Bewaar het document in ‘Gemaakte praktijkvoorbeelden Word 2003 
basis’ onder de naam De Computer met arcering. 

8. Bekijk je resultaat via het afdrukvoorbeeld en sluit het document. 
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8.4 Stappenplan 

 Randen aanbrengen via de werkbalk 

• Activeer via het menu VIEW – TOOLBARS de werkbalk TABLES AND BORDERS 

• Selecteer de alinea(s) die moet(en) omkaderd worden 

• Kies op de werkbalk Tabellen en randen een LINE STYLE 
 

• Kies op de werkbalk Tabellen en randen een LINE WEIGHT  

• Kies op de werkbalk Tabellen en randen een BORDER COLOR  

• Kies op de werkbalk Tabellen en randen de in te stellen rand(en)  

 Randen aanbrengen via het menu 

• Selecteer de alinea(s) die moet(en ) omkaderd worden 

• Neem het menu FORMAT – BORDERS AND SHADING 

• Kies de gewenste rand en plaats 

 Randen verwijderen via de werkbalk 

• Selecteer de betrokken alinea(s) 

• Kies op de werkbalk Tabellen en randen de LINE STYLE:  

• Kies op de werkbalk Tabellen en randen de te wissen rand(en)  

• Moeten alle randen tegelijk verwijderd worden, neem dan direct achter de 
knop  de keuze NO BORDER  

 Randen verwijderen via het menu 

• Selecteer de alinea(s) die moet(en ) omkaderd worden 

• Neem het menu FORMAT – BORDERS AND SHADING 

• Klik in het voorbeeldvenster de te wissen lijnen uit 

• Klik op OK 

 Arcering aanbrengen via de werkbalk 

• Selecteer de alinea(s) die moet(en ) omkaderd worden 

• Kies een kleur via de lijstpijl van de knop Shading Color  

 Arcering aanbrengen via het menu 

• Selecteer de alinea(s) die moet(en ) omkaderd worden 

• Neem het menu FORMAT – BORDERS AND SHADING 

• Activeer het tabblad SHADING en kies een FILL en een STYLE 
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 Arcering verwijderen via de werkbalk 

• Selecteer de alinea(s) die moet(en ) omkaderd worden 

• Kies via de lijstpijl van de knop Shading Color  voor NO FILL 

 Arcering verwijderen via het menu 

• Selecteer de alinea(s) die moet(en ) omkaderd worden 

• Neem het menu FORMAT – BORDERS AND SHADING 

• Activeer het tabblad SHADING en kies bij FILL voor NO FILL 





 

 

Hoofdstuk 9 Opmaak en speciale tekens zoeken en 
vervangen 

In de module corrigeren heb je reeds tekst leren zoeken en vervangen. Maar Word 
kan meer … Je kunt ook zoeken naar tekst of alinea’s met bepaalde 
opmaakkenmerken zoals bijvoorbeeld vet, onderstrepen, kleur, centreren, witruimte, 
arceringen … En indien je dat wenst kun je deze opmaak ook automatisch laten 
vervangen door andere opmaakkenmerken. 

9.1 Zoeken en vervangen van opmaak 
Je activeert het dialoogvenster FIND AND REPLACE via EDIT – FIND… of via Ctrl+F.  
Wil je onmiddellijk naar het tabblad REPLACE in het dialoogvenster FIND AND REPLACE 
klik dan EDIT – REPLACE… of druk Ctrl+H. 
Om te zoeken naar opmaakkenmerken is het nodig om te werken met het 
uitgebreide dialoogvenster van FIND AND REPLACE. Hiervoor klik je op de knop MORE 

. Je krijgt dan meer zoekopties en de knop wordt gewijzigd in de knop 

LESS . 

 

Onderaan het uitgebreide venster zie je de knop FORMAT. Wanneer je hierop klikt, 
krijg je de verschillende opmaakkenmerken waarnaar je op zoek kunt gaan. 
Via de menu-opties FONT en PARAGRAPH kom je in de reeds herkenbare 
dialoogvensters terecht. 
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In deze dialoogvensters duid je de gezochte opmaakkenmerken aan. Deze 
kenmerken worden dan weergegeven in het dialoogvenster FIND AND REPLACE onder 
het vak FIND WHAT.  
Om de opmaakkenmerken nu door andere te vervangen volg je dezelfde werkwijze. 
Opgepast! Plaats de cursor eerst in het vak REPLACE WITH en kies daarna de 
opmaakkenmerken. 

 

Je start je vervangopdracht door te klikken op de knop FIND NEXT. Word selecteert 
het eerstvolgende onderdeel dat voldoet aan de ingestelde opmaakkenmerken. 
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Met de knop REPLACE wijzig je de opmaak van de gevonden tekst op die specifieke 
plaats in het document en Word selecteert onmiddellijk het volgende onderdeel dat 
voldoet aan de gezochte opmaak. 
Wens je op deze plaats de vervanging niet te accepteren dan klik je op de knop FIND 
NEXT om Word het volgende onderdeel te laten selecteren. 
Met de knop REPLACE ALL wijzig je de opmaak in het volledige document op de 
plaatsen die voldoen aan de ingestelde opmaakkenmerken. Wanneer Word het 
volledige document heeft doorlopen, krijg je een informatiescherm waarin je ziet dat 
het doorzoeken van het document is voltooid en hoeveel items er werden vervangen. 
Om in het vak FIND WHAT en REPLACE WITH de opmaakkenmerken te verwijderen klik 
je in het vak FIND WHAT en dan op de knop NO FORMATTING. Herhaal dit voor het vak 
REPLACE WITH. 

9.2 Opmaak weergeven en vergelijken 
Om de opmaakkenmerken te controleren, kun je gebruik maken van het taakvenster 
REVEAL FORMATTING. Je activeert het taakvensters via VIEW – TASK PANE of met de 
toetsencombinatie Ctrl+F1. Bovenaan in het taakvenster klik je dan op de uitschuifpijl 
en kies je REVEAL FORMATTING. Klik daarna in de alinea waarvan je de opmaak wil 
controleren, het taakvenster toont je de opmaakkenmerken.  

 

Indien voor de rubrieken FONT en PARAGRAPH een “+”-teken staat, zie je geen details 
omtrent de opmaak. Wanneer je op het “+”-teken klikt, komen de opmaakkenmerken 
tevoorschijn en verandert het “+”-teken in een “–“-teken. 
Wil je de opmaak van twee stukken tekst met elkaar vergelijken, dan klik je op het 
eerste stuk tekst, je zet in het taakvenster de optie COMPARE TO ANOTHER SELECTION 
aan en klikt vervolgens op het tweede woord. 
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In het overzicht van de opmaak vind je aan de linkerkant van het pijltje -> de opmaak 
van het eerste woord en daarachter die van het tweede woord. 
Wil je 2 andere stukken tekst met elkaar vergelijken, schakel dan eerst de optie 
COMPARE TO ANOTHER SELECTION uit; klik vervolgens op het nieuwe woord, zet de 
optie terug aan en klik op het tweede woord. 
In onderstaand praktijkvoorbeeld leer je naar opmaak te zoeken en deze door andere 
te vervangen. Daarna ga je je wijzigingen controleren via het taakvenster. 
 

 1. Open uit ‘Praktijk alineaopmaak’ het document ‘Efficiënt e-mailen voor z 
en v’. 

2. Zet het taakvenster REVEAL FORMATTING aan en bekijk de opmaak van 
de verschillende alinea’s. 

3. Klik EDIT – REPLACE… (of druk Ctrl+H). 
4. De cursor staat in het vak FIND WHAT. Klik op de knop FORMAT en kies 

FONT. Selecteer BOLD en kies voor de enkele onderstrepingstijl. Klik 
OK. 

5. Klik opnieuw op de knop FORMAT en kies PARAGRAPH. In het 
dialoogvenster FIND PARAGRAPH kies je voor de rechtse uitlijning en klik 
je OK. Onder het vak FIND WHAT zie je de ingestelde opmaakkenmerken 
(BOLD, UNDERLINE, RIGHT). 

6. Verplaats de cursor naar het vak REPLACE WITH. Klik FORMAT en kies 
FONT. Selecteer NOT BOLD en kies bij UNDERLINE STYLE voor (NONE). 
Kies voor een puntgrootte van 14, bij FONT COLOR kies je voor ORANGE 
en vink SMALL CAPS aan. Klik OK. 
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7. Klik opnieuw op de knop FORMAT; vervolgens klik je op PARAGRAPH. 
Kies voor ALIGNEMENT LEFT en klik OK. Ook hier zie je de ingestelde 
opmaakkenmerken. 

8. Klik op de knop REPLACE ALL. Word doorloopt je volledige document en 
voert de vervangingen uit. Je krijgt een informatiescherm waarin Word 
je vertelt dat het volledige document werd doorzocht en dat er 4 items 
werden vervangen.  

9. Klik OK en sluit het venster FIND AND REPLACE. 
10. Nu ga je ook nog de witruimte van de alinea’s onder de subtitels 

wijzigen. Druk Ctrl+Home om de cursor aan het begin van het 
document te plaatsen.  

11. Schakel eerst de opmaak uit in het vak FIND WHAT en REPLACE WITH 
DOOR. Klik in het vak FIND WHAT en klik onderaan het dialoogvenster op 
de knop NO FORMATTING. Plaats de cursor in het vak VERVANGEN DOOR 
en schakel ook hier de opmaak uit. 

12. Klik opnieuw in het vak FIND WHAT. Klik FORMAT en kies PARAGRAPH. 
Laat zoeken naar uitgevulde alinea’s met een afstand voor van 12 
punten. Klik OK. 

13. Plaats de cursor in het vak REPLACE WITH en klik FORMAT – PARAGRAPH. 
Zet de uitlijning op LEFT en stel als SPACING BEFORE 6 punten in en als 
SPACING AFTER 18 punten. Klik OK. 

14. Klik op de knop FIND NEXT. Je komt in de eerste tekstalinea terecht en 
hier mogen de vervangingen niet doorgevoerd worden, klik daarom 
opnieuw op de knop FIND NEXT.  

15. Word selecteert de alinea onder de subtitel “Netiquette”, hier mogen de 
wijzigingen wel doorgevoerd worden, klik daarom op de knop REPLACE. 

16. Controleer steeds de volgende selectie.  
Selecteert Word een tekstalinea die onder een subtitel staat, klik dan op 
REPLACE zoniet klik je op FIND NEXT. 

 Wanneer je dialoogvenster van FIND AND REPLACE bovenop je selectie staat 
kun je het verkleinen door te klikken op de knop LESS. Staat het dan nog in 
de weg klik dan in de titelbalk en versleep het. 

17. Klik OK wanneer Word het volledige document doorzocht heeft en sluit 
het venster FIND AND REPLACE. 

18. Bewaar het document onder de naam Zoeken en vervangen van 
opmaak.  

19. Klik VIEW – TASK PANE om het taakvenster te openen. Activeer het 
taakvenster REVEAL FORMATTING. 

20. Klik in de subtitel “Netiquette” en bekijk in het taakvenster de 
opmaakkenmerken van FONT en PARAGRAPH. 

21. Zet de optie COMPARE TO ANOTHER SELECTION aan. 
22. Klik op het woord (titel) ‘Adressering’ en bekijk het dialoogvenster 
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REVEAL FORMATTING. Er zijn hier geen verschillen in opmaak. 
23. Vergelijk zelf de opmaak van enkele andere woorden. 
24. Sla het document op in ‘Gemaakte praktijkvoorbeelden Word 2003 

basis’ onder de naam Efficiënt e-mailen met opmaak 
vervangen en sluit het venster.  

 

9.3 Zoeken en vervangen van speciale tekens 
Naast het zoeken en vervangen van tekst en opmaak kun je ook zoeken naar 
speciale tekens zoals spaties, alineamarkeringen, tabtekens … en deze laten 
vervangen door andere speciale tekens. Om naar deze tekens te zoeken kun je 
gebruik maken van de knop SPECIAL in het dialoogvenster FIND AND REPLACE. 

 

In het volgende praktijkvoorbeeld leer je het zoeken en vervangen van enkele 
speciale tekens zoals koppeltekens, spaties en alineamarkeringen. 
 

 1. Open uit ‘Praktijk alineaopmaak’ het document ‘Cadcam voor z en v’. 
Laat in het volledige document “cad-cam” vervangen door “cad/cam”. 

2. Klik EDIT – REPLACE (of druk Ctrl+H) om het dialoogvenster FIND AND 
REPLACE te openen. Verwijder indien nog aanwezig de ingestelde 
opmaak in het vak FIND WHAT en in het vak REPLACE WITH. 

3. Tik in het vak FIND WHAT cad-cam en tik in het vak REPLACE WITH 
cad/cam. Klik FIND NEXT en de eerste cad-cam wordt geselecteerd. 
Klik daarna REPLACE ALL om direct elke “cad-cam” te laten vervangen 
door “cad/cam”. Word geeft een melding wanneer het document 
volledig doorzocht is en vermeldt tevens hoeveel items vervangen 
werden (10 in totaal in dit geval). 

4. Vervang alle koppeltekens door vaste afbreekstreepjes.  
Klik in het vak FIND WHAT en tik een gewoon koppelteken. Klik in het vak 
REPLACE WITH en klik op de knop MORE. Klik op de knop SPECIAL en 
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kies voor een NONBREAKING HYPHEN. In het vak REPLACE WITH verschijnt 
de Word-code “-~” die verwijst naar een vast afbreekstreepje. 

5. Klik op de knop REPLACE ALL en Word geeft de melding dat het 
document volledig werd doorzocht en dat er 5 items werden vervangen. 

6. In dit document worden de dubbele punten voorafgegaan door een 
spatie. De juiste spatiëringsregel voor een dubbele punt is: geen spatie 
ervoor wel één erna. Klik in het vak FIND WHAT en klik op de knop 
SPECIAL, kies helemaal onderaan voor WHITE SPACE. De word-code “^w” 
verschijnt, tik direct na de code een dubbele punt. Klik in het vak 
Replace with en tik een dubbele punt. Klik op de knop FIND NEXT, Word 
selecteert het eerste dubbele punt, klik REPLACE. Vervang op deze 
manier alle andere dubbele punten met spaties. In totaal zijn er 3 
vervangingen nodig. 

7. In deze tekst staan er telkens 2 spaties na het punt. De juiste 
spatiëringsregel voor het punt is: geen voor en 1 erna. Tik in het vak 
FIND WHAT een punt; klik onmiddellijk erna op de knop SPECIAL en kies 
voor WHITE SPACE. Met deze code zoekt Word naar 1 of meerdere 
spaties. Klik in het vak REPLACE WITH en tik ook hier een punt en druk 
op de spatiebalk. Bij REPLACE WITH vind je bij de knop SPECIAL geen 
gewone spatie vandaar dat je er zelf één moet intikken. Klik REPLACE 
ALL en Word vervangt 14 items. 

8. De laatste vervanging voor dit document is alle overbodige 
alineatekens verwijderen, dit kan door 2 opéénvolgende alineatekens te 
laten vervangen door 1. Klik in het vak FIND WHAT en klik op de knop 
SPECIAL –  PARAGRAPH MARK. De Word-code “^p” verschijnt, met deze 
code zoekt Word naar 1 alineamarkering. Klik daarom nogmaals op 
SPECIAL – PARAGRAPH MARK om te laten zoeken naar 2 opéénvolgende 
alineatekens. Klik in het vak REPLACE WITH en laat vervangen door 1 
alineamarkering. Klik REPLACE ALL, Word vervangt 8 items. 

9. Sluit het dialoogvenster FIND AND REPLACE. 
10. Voeg voor elke alinea 1 regel witruimte toe. Selecteer hiervoor het hele 

document met Ctrl+A en druk Ctrl+à. 
11. Bewaar het document in ‘Gemaakte praktijkvoorbeelden Word 2003 

basis’ onder de naam Cadcam. 

12. Bekijk het afdrukvoorbeeld en sluit het document. 
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9.4 Stappenplan 

 Opmaak zoeken 

• Neem het menu EDIT – FIND 

• Laat het veld FIND WHAT leeg, indien de te zoeken opmaak niet aan een 
bepaald woord gekoppeld is 

• Klik op de knop MORE 

• Klik op FORMAT om de opmaakopties in te stellen 

• Klik op de knop FIND NEXT 

 Alle tekst met dezelfde opmaak selecteren 

• Neem het menu EDIT – FIND 

• Klik in het aankruisvakje bij HIGHLIGHT ALL ITEMS FOUND IN 

• Klik op de knop MORE  

• Klik op FORMAT om de opmaakopties in te stellen 

• Klik op de knop FIND ALL 

 Opmaak zoeken en vervangen 

• Neem het menu EDIT – REPLACE 

• Klik op de knop MORE 

• Klik in het veld FIND WHAT 

• Klik op FORMAT om de opmaakopties in te stellen 

• Klik in het veld REPLACE WITH 

• Klik op FORMAT om de opmaakopties in te stellen 

• Klik op de knop 
- FIND NEXT: bij de huidige tekst de opmaak laten staan 
- REPLACE: op deze selectie de vervanging doorvoeren en verder zoeken 
- REPLACE ALL: alle tekstpassages met de gekozen opmaak vervangen 

 Speciale tekens zoeken en vervangen 

• Neem het menu EDIT – REPLACE 

• Klik op de knop MORE 

• Klik in het veld FIND WHAT 

• Klik op SPECIAL om de code of markering te kiezen 

• Klik in het veld REPLACE WITH 

• Klik op SPECIAL om de code of markering te kiezen 

• Klik op de knop FIND NEXT  of REPLACE of REPLACE ALL 



 

 

Hoofdstuk 10 Verplaatsen en kopiëren 

Bij het intikken of bewerken van een document is het vaak nodig om hier en daar 
woorden of tekstdelen te verplaatsen en/of te kopiëren. 
Je kunt dit doen voor zowel tekstdelen binnen 1 document als tussen verschillende 
documenten. Het lukt zelfs tussen verschillende programma’s. 
Let er wel op dat je bij het selecteren van de alinea in kwestie ook de 
alineamarkering mee in je selectie opneemt.  

 

Nummer Knop Naam 

  Cut 

  Copy 

  Paste 

 

10.1 Tekst verplaatsen 

Tekst verplaatsen doe je in 4 stappen: 

1 selecteer het gedeelte dat je wil verplaatsen; 
2 klik in de werkbalk Standaard op de knop  CUT; 

3 plaats de cursor op de plaats van bestemming; 
4 klik in de werkbalk Standaard op de knop  PASTE. 

In de plaats van de knoppen  en  kun je ook gebruik maken van de menu-
opties CUT en PASTE in de lijst van EDIT. 
Bij het plakken verschijnt de knop PASTE OPTIONS op je scherm. Wanneer je op de pijl 
klikt, krijg je volgende opties te zien: 

 

 



 

 

Met deze opties bepaal je hoe de opmaak van het geplakte item moet worden 
weergegeven. 

  Met de toetsencombinatie Ctrl+X kun je knippen en met Ctrl+V kun je plakken. 

 

  Je kunt de geselecteerde tekst ook verplaatsen door hem te verslepen naar de 
gewenste plaats. 

 

10.2 Tekst kopiëren 

Ook het kopiëren van tekst gebeurt in 4 stappen: 

1 selecteer het gedeelte dat je wil kopiëren; 

2 klik in de werkbalk Standaard op de knop  COPY; 

3 plaats de cursor op de plaats van bestemming; 
4 klik in de werkbalk Standaard op de knop  PASTE. 

In de plaats van de knoppen  en  kun je ook gebruik maken van de menu-
opties COPY en PASTE in de lijst van EDIT. 
 

  Met de toetsencombinatie Ctrl+C kun je kopiëren en met Ctrl+V kun je plakken. 

 

  Je kunt de geselecteerde tekst ook verplaatsen door hem te verslepen naar de 
gewenste plaats terwijl je de Ctrl-toets inhoudt. Bij de muisaanwijzer verschijnt dan 
een +-teken. 

Onderstaande afbeelding geeft weer hoe de cursor en de muisaanwijzer er tijdens 
deze manier van kopiëren uitzien. 

 

 
In onderstaand praktijkvoorbeeld leer je tekst herschikken en kopiëren op de 
verschillende manieren, zodat je onderstaand resultaat bekomt. 
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 1. Open uit ‘Praktijk Alineaopmaak’ het document ‘Wijnkeuren voor 
verplaatsen en kopiëren’. 

2. Bovenaan het document ga je de titel “Het beoordelen van een WIJN” 
invoegen. Dit zijn ook de eerste woorden van de tekst. Selecteer deze 
woorden en klik op de knop  COPY. Druk Ctrl+Home om naar het 
begin van het document te gaan. Voorzie een lege alinea voor de titel 
door op Enter te drukken. Plaats de cursor in de lege alinea. 

3. Klik op de knop  PASTE om de titel in te voegen. 

4. Maak de titel op: vet, lettergrootte14, hoofdletters (Shift+F3) en 
centreren. 

5. Plaats de cursor op het einde van de tweede tekstalinea na de woorden 
“van belang zijn” en druk op Enter om ook hier een nieuwe alinea in te 
voegen. 

6. Selecteer in de tweede tekstalinea de woorden “methoden van 
wijnbeoordeling”. Deze woorden ga je kopiëren door de selectie te 
slepen in combinatie met de Ctrl-toets.  

7. Zweef met de muisaanwijzer boven de geselecteerde woorden, de 
muisaanwijzer verandert dan in een witte pijl. Hou de Ctrl-toets 



 

 

ingedrukt en sleep de selectie naar de lege alinea. Laat de muis los 
wanneer de gestippelde cursor op de juiste positie staat, daarna laat je 
ook de Ctrl-toets los.  

8. Klik in het woord “methoden” en druk Shift+F3 om de titel met een 
hoofdletter te laten beginnen. Zet deze titel vet. 

9. De verschillende methoden moeten alfabetisch gerangschikt worden. 
Hiervoor ga je verschillende manieren van verplaatsen gebruiken. 
Selecteer de volledige alinea met als titel “Analytisch”. Klik op de knop 

 CUT. Plaats de cursor voor de titel “Commercieel” en klik op de 
knop  PASTE. De geknipte alinea wordt op de plaats van de cursor 
ingevoegd. 

10. Selecteer de volledige alinea met als titel “Descriptief”. Klik in het menu 
EDIT – CUT. Plaats de cursor voor de titel “Mengend” en klik EDIT – 
PASTE of gebruik de knop . 

11. Selecteer de volledige alinea met als titel “Herkennend”. Druk de 
toetsencombinatie Ctrl+X om de alinea te knippen. Plaats de cursor 
voor de titel “Mengend” en druk Ctrl+V om te plakken. 

12. Selecteer de volledige alinea met als titel “Kwalificerend”. Zweef met de 
muisaanwijzer boven de geselecteerde alinea, de muisaanwijzer 
verandert dan in een witte pijl. Sleep de selectie voor de titel “Mengend” 
om de alinea te verplaatsen. 

13. Bekijk je resultaat en bewaar in ‘Gemaakte praktijkvoorbeelden Word 
2003 basis’ onder de naam Wijnkeuren oplossing. 

 

  Maak uit de oefenmap opgave 36 
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10.3 Tekst verplaatsen en kopiëren met het klembord 
Het klembord is een taakvenster waarop je alle geknipte en gekopieerde tekstdelen 
kunt verzamelen. Nadien kun je ze dan gemakkelijk stuk voor stuk gaan plakken op 
de gewenste plaatsen en in de gewenste volgorde.  

 

Nummer Knop Betekenis 

 In deze balk zie je hoeveel items momenteel op 
het klembord staan, het maximum aantal is 24. 

  Met deze knop plak je alle items na elkaar in de 
volgorde waarop ze op het klembord werden 
geplaatst. 

  Met deze knop maak je het klembord volledig 
leeg.  

 

 

 



 

 

 

 

Hier zie je de verschillende items op het 
klembord staan. Beweeg je met de muisaanwijzer 
over een item, dan verschijnt de lijstpijl. Wanneer 
je op deze pijl klikt, krijg je de mogelijkheid om 
het item in het document te plakken op de plaats 
van de cursor of om het te verwijderen van het 
klembord. 
Klik je rechtstreeks op het item dan wordt het 
onmiddellijk geplakt. 

 

 

Via de knop OPTIONS kun je onder andere 
bepalen dat je door 2x Ctrl+C te drukken het 
klembord opent. Standaard staat deze optie aan. 

 
In onderstaand praktijkvoorbeeld leer je tekst verplaatsen en kopiëren via het 
klembord. In een bestaand document doe je aanpassingen en voeg je de opleiding 
Word vervolmaking toe zoals in het voorbeeld. 
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 1. Open uit ‘Praktijk alineaopmaak’ het document ‘Opleidingsaanbod voor 
verplaatsen en kopiëren’. 
Bekijk dit document. Je vindt er het aanbod voor de opleiding Word 
basis; in dit zelfde document tik je op de 3de pagina het aanbod voor de 
opleiding Word vervolmaking. De rubrieken zijn steeds dezelfde en 
opgemaakt met het opmaakprofiel HEADING 1. Deze rubrieken (inclusief 
de opmaak) kopieer je uit de bestaande tekst. Maar eerst ga je bij de 
inhoud van Word basis nog enkele items verplaatsen. Alle handelingen 
gebeuren hier via het klembord. 

2. Open het klembord via het menu EDIT – OFFICE CLIPBOARD… of druk 
tweemaal Ctrl+C. Indien nog items op het klembord staan druk dan op 
de knop CLEAR ALL. 

3. Selecteer de alinea met “Afdrukken” (inclusief het alineateken) onder de 
rubriek Opmaak. 
Je gaat dit als laatste item invoegen onder de rubriek 
“Basisvaardigheden”. 

4. Klik op de knop CUT en de geknipte alinea verschijnt op het klembord. 
5. Plaats de cursor voor de “O” van de rubriek “Opmaak”.  



 

 

6. Klik op het item “Afdrukken” in het klembord; dit wordt dan automatisch 
ingevoegd vóór de cursor. 

7. Selecteer de alinea met “Standaardinstellingen”. 
Deze ga je de rubriek er net boven plaatsen tussen “Tekstfragmenten” 
en “Documenten zoeken”. 

8. Druk Ctrl+X om het item te knippen.  
9. Plaats de cursor aan het begin van de alinea “Documenten zoeken”. 

10. Klik in het klembord op het item “Standaardinstellingen” om het voor de 
cursor te plakken. 

11. Wis alle items op het klembord met de knop CLEAR ALL. 
12. De rubrieken voor de opleiding “Word vervolmaking” zijn dezelfde als 

die van de opleiding “Word basis”. Daarom ga je alle rubrieken één 
voor één op het klembord plaatsen. 
Selecteer de alinea met “Doelstelling” en klik op de knop COPY. 

13. Selecteer de alinea met “Toelatingsvoorwaarden” en kopieer deze 
tevens naar het klembord. 

14. Selecteer de alinea met “Inhoud” en druk Ctrl+C om ook deze alinea te 
kopiëren naar het klembord. 

15. Plaats ook de rubrieken “Plaats” en “Duurtijd” op het klembord. 
16. Druk Ctrl+End om naar het einde van het document te gaan. De cursor 

staat in de lege alinea onder de hoofdtitel “Word vervolmaking”. 
17. Klik op het item “Doelstelling” in het klembord om het in het document 

te plakken. 
18. Tik de tekst  

Geavanceerde functies leren toepassen. 
Het vervolg van deze zin ga je kopiëren vanuit de gelijknamige rubriek 
op pagina 1. Druk hiervoor Ctrl+Home. Selecteer “in het 
tekstverwerkingspakket Word” (inclusief het alineateken) en plaats deze 
tekst ook op het klembord. Druk Ctrl+End en plak de daarnet 
gekopieerde tekst. 

19. Voeg “Toelatingsvoorwaarden” in door erop te klikken in het klembord. 
20. Druk Ctrl+Home en selecteer de alinea “Kunnen werken met Windows.” 

Kopieer hem naar het klembord. Druk Ctrl+End en plak de alinea onder 
de rubriek “Toelatingsvoorwaarden”. Tik op de volgende regel 
Basiskennis Word vereist. Druk op Enter. 

21. Wis de items “Kunnen werken met Windows.” en “in het 
tekstverwerkingspakket Word” op het klembord door bij elk van deze 
items op de lijstpijl te klikken en te kiezen voor VERWIJDEREN. 

22. Voeg de rubriek “Inhoud” in via het klembord. 

23. Tik de subtitel Werken met grote documenten. Druk op Enter. 

24. Tik onderstaande opsomming in. Kopieer indien nodig de opmaak van 
de opsomming. 
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25. Zet in een nieuwe alinea het opsommingsteken uit. 

26. Tik de subtitel Samenvoegen met daaronder de opsomming: 

 

27. Zet in een nieuwe alinea het opsommingsteken uit. 
28. Geef bovenstaande subtitels het opmaakprofiel HEADING 2 via het 

taakvenster STYLES AND FORMATTING. 
29. Druk Ctrl+End. 
30. Voeg de rubriek “Plaats” in. 
31. Kopieer voor deze rubriek de gegevens van de opleiding Word basis. 
32. Voeg de rubriek “Duurtijd” in. Kopieer ook hier de gegevens vanuit 

Word basis. Wijzig “dinsdagavonden” in “donderdagavonden”. 
33. Bewaar het document in ‘Gemaakte praktijkvoorbeelden Word 2003 

basis’ onder de naam Opleidingsaanbod oplossing. Bekijk het 
afdrukvoorbeeld en vergelijk je resultaat van pagina 3 met de 
bovenstaande praktijkopdracht. 

34. Sluit het document. 

 

  Je kunt dezelfde knip-, kopieer- en plakacties ook gebruiken om tekst te verplaatsen 
of te kopiëren tussen verschillende documenten. Zorg ervoor dat de documenten 
openstaan, zodat je via de taakbalk of via het menu WINDOW kunt wisselen tussen 
de verschillende documenten. 

 

  Maak uit de oefenmap opgave 37 en 38 

 



 

 

10.4 Stappenplan 

 Tekst kopiëren 

• Selecteer het gedeelte dat je wil kopiëren; let erop dat ook het alineateken 
mee geselecteerd wordt 

• Klik in de werkbalk Standaard op de knop  COPY 

• Breng de cursor op de plaats van bestemming 

• Klik in de werkbalk Standaard op de knop  PASTE 

•  

 Tekst verplaatsen 

• Selecteer het gedeelte dat je wil verplaatsen; let erop dat ook het alineateken 
mee geselecteerd wordt 

• Klik in de werkbalk Standaard op de knop  CUT 

• Breng de cursor op de plaats van bestemming 

• Klik in de werkbalk Standaard op de knop  PASTE 
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Niets uit deze syllabus mag worden verveelvoudigd, bewerkt, opgeslagen in een 
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STRUCTUUR 
De cursus Word 2003 is als volgt samengesteld: 

 
 

Word verkennen 

Document aanmaken 

Bestand openen 

Invuldocumenten 

Samenvoegen 

Grote documenten 

Macro’s en werkbalken 

Grafische 
mogelijkheden 

Autoteksten 

Sjablonen Gegevensdeling 

Corrigeren 

Afdrukken 

Tekenopmaak 

Alinea-opmaak 

Tabellen 

Pagina-opmaak 



 

OPBOUW 

Ieder onderdeel uit deze module bevat  

• een stuk algemene informatie,  

• een praktijkvoorbeeld  dat je zelf op het toestel uitvoert, 

• eventueel enkele tips of praktische bedenkingen, 

• een verwijzing naar een oefening  die je in de afzonderlijke oefenmap 
terugvindt. 

 

 

SYMBOLEN 
 

 1. Deze weergave betreft een door jou uit te voeren praktijkvoorbeeld 

  

  Wijst op een praktische tip 

  

  Wijst op een alternatieve methode via toetsenbordhandelingen 

 

  Wijst op een alternatieve methode via muishandelingen 

 

  Verwijst naar een vrije oefening uit de oefenmap 

  

 Verwijst naar een animatievoorbeeld van de uit te voeren stappen 

 

 

Wanneer een toetsencombinatie moet worden gemaakt, d.w.z. de toetsen tegelijk 
indrukken (bijvoorbeeld Ctrl en A), dan wordt dit weergeven als Ctrl+A 
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Hoofdstuk 1 Pagina-instellingen 

1.1 Inleiding 
In Word kun je de uiterlijke kenmerken van een pagina wijzigen door bijvoorbeeld 
andere marges in te stellen, van een staand blad een liggend blad te maken, tekst 
verticaal uit te lijnen op de pagina, kop- en voetteksten in te stellen, je tekst te 
verdelen in tekstkolommen, de pagina's laten nummeren, … 
Wanneer bij het intikken van tekst de pagina vol is, maakt Word automatisch een 
nieuwe pagina. Wens je een nieuwe pagina te beginnen vóóraleer de bladzijde vol is, 
dan kun je zelf een nieuwe pagina aanmaken met de de toetsencombinatie 
Ctrl+Enter of via INSERT – BREAK – PAGE BREAK.  
Standaard is de pagina-opmaak van toepassing voor het hele document. 
Wens je binnen eenzelfde document verschillende pagina-instellingen te gebruiken, 
dan zal Word je document onderverdelen in secties. Per sectie kun je de pagina-
instellingen wijzigen.  
Wens je bijvoorbeeld pagina 3 liggend te maken en de rest van het document staand 
te houden, dan wordt er een sectie-einde ingevoegd vóór en na pagina 3, dit omdat 
pagina 3 een andere pagina-opmaak heeft.  

dit is sectie 1 dit is sectie 2 dit is sectie 3 

In bovenstaand voorbeeld zie je hoe het document wordt onderverdeeld in secties. In 
de statusbalk vermeldt Word niet alleen de pagina waarop de cursor zich bevindt, 
maar ook de sectie waarin deze staat. 
In dit voorbeeld zie je dat in de statusbalk vermeld is dat de cursor op pagina 4 staat 
en dat pagina 4 deel uitmaakt van sectie 3. 

1.2 Marges 
Wanneer je een document aanmaakt, begin je nooit tegen de rand van de pagina. Dit 
komt omdat er marges ingesteld staan. Met het instellen van een marge bepaal je de 
afstand tussen de rand van de pagina en de tekst. Standaard staan de linker-, 
rechter-, boven- en ondermarge ingesteld op 2,5 cm. 
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De marges aanpassen kun je via het menu FILE – PAGE SETUP – MARGINS. 

 

Nummer Item Betekenis 

 MARGINS:  TOP, BOTTOM,  
 LEFT en RIGHT 

Selecteer de ingestelde waarde en tik de 
nieuwe waarde in of klik op de pijltjes tot 
aan de gewenste waarde.  

 GUTTER Wanneer je van plan bent om je 
document in te binden is het aan te raden 
om hiervoor in de kantlijn extra ruimte te 
voorzien. Het stuk van de marge dat 
verloren gaat bij het inbinden stel je in bij 
GUTTER. Op die manier heeft de lezer 
geen last bij het bekijken van het 
document. 
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 GUTTER POSITION Hier bepaal je waar de extra ruimte voor 
de rugmarge moet komen. Je hebt keuze 
uit LEFT en TOP. In het PREVIEW wordt de 
plaats van de toegekende rugmarge 
gearceerd. 

        

 

Op de linialen worden de marges in het donkergrijs weergegeven. Als je in PRINT 
LAYOUT of in het PRINT PREVIEW staat, kun je ook via de linialen de marges 
aanpassen. Zweef met de muisaanwijzer op de overgang tussen het donkergrijze en 
het witte gebied. De muisaanwijzer verandert in een dubbele pijl. Door de dubbele pijl 
te verslepen pas je de marges aan. 

 

  

  Hou je bij het slepen de Alt-toets ingedrukt, dan zie je in de liniaal de exacte 
afstanden van je marges. 

 
In onderstaand praktijkvoorbeeld ga je in een bestaand document de marges 
aanpassen. 
 

 1. Open uit de map 'Praktijk paginaopmaak' het document ‘Presenteren 
platte tekst. 

2. Momenteel zijn alle marges ingesteld op 2,5 cm. Wijzig de linker- en de 
rechtermarge in 3 cm. 
Kik op FILE – PAGE SETUP. Op het tabblad MARGINS selecteer je de 

Je past hier de linkermarge aan 
door de dubbele pijl te verslepen. 

Je past hier de bovenmarge aan 
door de dubbele pijl te verslepen. 
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waarde die reeds ingesteld staat bij LEFT en je vervangt ze door 3 cm. 
Doe hetzelfde voor de rechtermarge. Klik OK. 
Bekijk de marges in je liniaal. 

3. Wijzig de boven- en de ondermarges in ± 3 cm via de liniaal. 
Druk Ctrl+Home om de cursor bovenaan je eerste blad te plaatsen. 
Zorg dat je in PRINT LAYOUT staat; klik indien nodig op de knop 

 PRINT LAYOUT (links van de horizontale schuifbalk). 
Indien je liniaal niet zichtbaar is klik VIEW – RULER.  
Plaats de muisaanwijzer op de overgang van het donkergrijze gebied 
naar het witte gebied en de dubbele pijl verschijnt. Versleep de dubbele 
pijl naar ongeveer 3 cm, en hou de Alt-toets ingedrukt om de exacte 
afstand op je liniaal te zien. 
Plaats de cursor onderaan je pagina en wijzig op dezelfde manier de 
ondermarge. 

4. Bekijk het document en merk op dat de marges voor het hele document 
werden aangepast. 

5. Bewaar in 'Gemaakte praktijkvoorbeelden Word 2003 basis' onder de 
naam Presenteren met marges. 

 

1.3 Afdrukstand 
Standaard staat de ORIENTATION van je document op PORTRAIT. Wens je het volledige 
document of één of meerdere pagina’s LANDSCAPE te maken dan kun je de 
ORIENTATION wijzigen via FILE – PAGE SETUP –  tabblad MARGINS. 

 

Zo kun je bijvoorbeeld een tabel in een document LANDSCAPE aanmaken en 
afdrukken, in de plaats van PORTRAIT. 
Onderaan in het tabblad MARGINS moet je in de keuzelijst bij APPLY TO kiezen of je de 
wijzigingen wil toepassen op het gehele document of vanaf de plaats van de cursor. 
Wil je bijvoorbeeld vanaf pagina 3 je document liggend maken, plaats dan de cursor 
aan het begin van pagina 3, klik op LANDSCAPE en kies bij APPLY TO THIS POINT 
FORWARD.  

 

Wanneer je document reeds is ingetikt en je wil de afdrukstand wijzigen dan is het 
praktischer om het deel dat moet gewijzigd worden eerst te selecteren en daarna te 
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klikken op FILE – PAGE SETUP – MARGINS. In de keuzelijst bij APPLY TO krijg je dan nog 
een extra mogelijkheid: 

 

Met de optie SELECTED TEXT wordt enkel de ORIENTATION van de tekst aangepast die 
je vooraf hebt geselecteerd. De tekst die niet werd geselecteerd blijft ongewijzigd. 

 

Wanneer je document reeds uit meerdere secties bestaat, krijg je bij APPLY TO ook 
nog de optie SELECTED SECTIONS. Hiermee voer je wijzigingen door voor de actieve 
sectie (waarin dus momenteel de cursor staat) of de secties die je selecteerde. 
In onderstaand praktijkvoorbeeld ga je in een bestaand document van bepaalde 
pagina’s de afdrukstand wijzigen. 

 

 1. Open uit de map 'Praktijk paginaopmaak' het document ‘Presenteren 
voor afdrukstand’. 

2. Plaats de cursor halfweg pagina 2 vóór de titel “Presentatie maken” 
3. Selecteer de tekst vanaf deze titel tot en met de bijhorende 

bronvermelding op pagina 3. 
4. Klik FILE – PAGE SETUP – MARGINS en wijzig de ORIENTATION in 

LANDSCAPE. In de keuzelijst APPLY TO kies je voor SELECTED TEXT. Klik 
OK.  

5. Zorg ervoor dat in het PRINT PREVIEW alle pagina’s getoond worden. 
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Hier zie je dat de ORIENTATION voor de pagina’s 3 en 4 gewijzigd is. 
Laat het afdrukvoorbeeld op je scherm staan. In de statusbalk zie je dat 
je document nu onderverdeeld is in secties.  
Controleer dit als volgt: klik op pagina 1 of 2 en in de statusbalk staat 
SEC 1; klik op pagina 3 of 4 en in de statusbalk staat SEC 2; klik op 
pagina 5 of volgende, in de statusbalk verschijnt SEC 3. 

6. Selecteer op pagina 10 de tekst vanaf de titel “We geven vijf slotzinnen 
die wel bevredigend zijn” tot en met de bijhorende bronvermelding op 
dezelfde pagina. 

7. Klik FILE – PAGE SETUP – MARGINS en wijzig de ORIENTATION in 
LANDSCAPE. In de keuzelijst APPLY TO kies je voor SELECTED TEXT. Let 
op in deze keuzelijst staat nu ook de optie SELECTED SECTIONS, gezien 
het document reeds verdeeld werd in verschillende secties. Indien je 
voor deze optie zou kiezen dan wordt de volledige sectie 3 liggend en 
dit is hier niet de bedoeling. Verifieer of je voor de optie SELECTED TEXT 
gekozen hebt en klik OK. 

8. Bekijk je afdrukvoorbeeld, pagina 11 is nu ook liggend. Bekijk de 
verdeling van de secties. 

9. Bewaar het document in 'Gemaakte praktijkvoorbeelden Word 2003 
basis'  onder de naam Presenteren met gewijzigde 
afdrukstand. 

 

 

  Maak uit de oefenmap opgave 39 
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1.4 Verticaal uitlijnen 
Standaard plaatst Word je tekst net onder de bovenmarge. 
Je kunt deze instelling wijzigen zodanig dat je tekst ofwel verticaal in het midden van 
je blad staat of onderaan je blad of dat de verschillende alinea’s verticaal worden 
uitgevuld. Dit is een handige instelling bij het maken van titelpagina’s. 

 

 

Logo 
Titel 
Naam 

Logo 
Titel 
Naam 

Logo 

Titel 

Naam 

Logo 
Titel 
Naam 

 
Verticale uitlijning: 

Top 

 
Verticale uitlijning:

Center 

 
Verticale uitlijning:

Justified 

 
Verticale uitlijning:

Bottom 
 

Opgepast!: Wanneer je de standaardinstelling (verticale uitlijning: TOP) wijzigt, dan 
heb je bij APPLY TO verschillende mogelijkheden. Het is van groot belang om hier de 
juiste optie aan te duiden. 
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Deze mogelijkheden krijg je bij een document 
met meerdere secties waarbij niet wordt 
geselecteerd. 

Deze mogelijkheden krijg je bij een document 
met 1 sectie en geselecteerde tekst. 

 

Nummer Optie Betekenis 

 THIS SECTION Het tekstgedeelte dat in de actieve sectie staat 
wordt aangepast. 

 THIS POINT 
FORWARD 

Alle tekst vanaf de plaats van de cursor wordt 
aangepast. 

 WHOLE DOCUMENT Het volledige document wordt aangepast. 

 SELECTED TEXT Het geselecteerde tekstgedeelte wordt aangepast 
en de geselecteerde tekst komt ook in een aparte 
sectie. 

 
In onderstaande oefening ga je een titelblad aanmaken door gebruik te maken van 
verticaal centreren. 

 
 

 1. Open uit de map 'Praktijk paginaopmaak' het document ‘Presenteren 
voor verticaal centreren’. 

2. Selecteer de alinea “Enkele tips bij het presenteren” 
3. Klik FILE – PAGE SETUP – LAYOUT en kies bij VERTICAL ALIGNMENT voor 

de optie CENTER. 
4. Klik in het vak APPLY TO op de uitschuifpijl en duid de optie SELECTED 

TEXT aan. 
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5. Klik OK.  
De geselecteerde tekst staat verticaal gecentreerd op een aparte pagina en in 
een aparte sectie. Op deze manier heb je een titelblad aangemaakt. De tekst 
op de volgende pagina (en sectie) blijft bovenaan uitgelijnd. 

6. Zet de tekst op het titelblad in FONT SIZE 36, BOLD en horizontaal 
CENTERED. 

7. Bekijk het afdrukvoorbeeld. 
8. Bewaar het document in de map in 'Gemaakte praktijkvoorbeelden 

Word 2003 basis' onder de naam Presenteren met gewijzigde 
verticale uitlijning. 
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1.5 Stappenplan 

 Marges wijzigen voor het volledige document 

• Neem het menu FILE – PAGE SETUP – tabblad MARGINS 

• Stel de gewenst afmetingen voor de marges in 

• Selecteer onder het item APPLY TO de optie WHOLE DOCUMENT 

• Klik OK 

 Marges wijzigen vanaf een concrete plaats 

• Zet de invoegcursor op de plaats vanaf waar je andere marges wil instellen 

• Neem het menu FILE – PAGE SETUP – tabblad MARGINS 

• Stel de gewenst afmetingen voor de marges in 

• Selecteer onder het item APPLY TO de optie THIS POINT FORWARD 

• Klik OK 

 Marges wijzigen voor een deel van het document 

• Selecteer het tekstgedeelte waarvoor je andere marges wil instellen 

• Neem het menu FILE – PAGE SETUP – tabblad MARGINS 

• Stel de gewenst afmetingen voor de marges in 

• Selecteer onder het item APPLY TO de optie SELECTED TEXT 

• Klik OK 

 Marges wijzigen voor een bestaande sectie van het document 

• Plaats de invoegcursor in die sectie waarvan je de marges wil wijzigen 

• Neem het menu FILE – PAGE SETUP – tabblad MARGINS 

• Stel de gewenst afmetingen voor de marges in 

• Selecteer onder het item APPLY TO de optie THIS SECTION 

• Klik OK 

 Bladrichting (Orientation) aanpassen voor het volledige document 

• Neem het menu FILE – PAGE SETUP – tabblad MARGINS 

• Kies bij ORIENTATION de gewenste bladrichting 

• Selecteer onder het item APPLY TO de optie WHOLE DOCUMENT 

• Klik OK 

 Bladrichting (Orientation) aanpassen vanaf een concrete plaats 

• Zet de invoegcursor op de plaats vanaf waar je het blad wil draaien 

• Neem het menu FILE – PAGE SETUP – tabblad MARGINS 
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• Kies bij ORIENTATION de gewenste bladrichting 

• Selecteer onder het item APPLY TO de optie THIS POINT FORWARD 

• Klik OK 

 Bladrichting (Orientation) aanpassen voor een deel van het document 

• Selecteer het tekstgedeelte waarvan je de bladrichting wil wijzigen 

• Neem het menu FILE – PAGE SETUP – tabblad MARGINS 

• Kies bij ORIENTATION de gewenste bladrichting 

• Selecteer onder het item APPLY TO de optie SELECTED TEXT 

• Klik OK 

 Bladrichting (Orientation) aanpassen voor een bestaande sectie 

• Plaats de invoegcursor in de betreffende sectie 

• Neem het menu FILE – PAGE SETUP – tabblad MARGINS 

• Kies bij ORIENTATION de gewenste bladrichting 

• Selecteer onder het item APPLY TO de optie THIS SECTION 

• Klik OK 

 Verticale uitlijning wijzigen van het volledige document 

• Neem het menu FILE – PAGE SETUP – tabblad LAYOUT 

• Kies bij VERTICAL ALIGNMENT de gewenste uitlijning van de tekst 

• Selecteer onder het item APPLY TO de optie WHOLE DOCUMENT 

• Klik OK 

 Bladrichting (Orientation) aanpassen vanaf een concrete plaats 

• Zet de invoegcursor op de plaats vanaf waar je uitlijning wil wijzigen 

• Neem het menu FILE – PAGE SETUP – tabblad LAYOUT 

• Kies bij VERTICAL ALIGNMENT de gewenste uitlijning voor de tekst 

• Selecteer onder het item APPLY TO de optie THIS POINT FORWARD 

• Klik OK 

 Bladrichting (Orientation) aanpassen voor een deel van het document 

• Selecteer het tekstgedeelte waarvan je de uitijning wil wijzigen 

• Neem het menu FILE – PAGE SETUP – tabblad LAYOUT 

• Kies bij VERTICAL ALIGNMENT de gewenste uitlijning van de tekst 

• Selecteer onder het item APPLY TO de optie SELECTED TEXT 

• Klik OK 
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 Bladrichting (Orientation) aanpassen voor een bestaande sectie 

• Plaats de invoegcursor in de betreffende sectie 

• Neem het menu FILE – PAGE SETUP – tabblad LAYOUT 

• Kies bij VERTICAL ALIGNMENT de gewenste uitlijning van de tekst 

• Selecteer onder het item APPLY TO de optie THIS SECTION 

• Klik OK 
 



 

 

Hoofdstuk 2 Paginanummering 

Wanneer het document uit meerdere pagina’s bestaat, kun je ervoor zorgen dat op 
elke bladzijde een paginanummer komt. 

2.1 Paginanummers invoegen 
De plaats van de cursor in het document speelt geen rol. 
Neem het menu INSERT – PAGE NUMBERS. 

 

Nummer Naam Betekenis 

 POSITION Hier bepaal je waar het paginanummer komt, 
meer bepaald onder- of bovenaan de pagina. 

 ALIGNMENT In deze keuzelijst kan je de horizontale positie 
van je paginanummer kiezen, nl. rechts, links, 
gecentreerd, binnen of buiten. De opties 
INSIDE en OUTSIDE zijn interessant als je van 
plan bent om dubbelzijdig te printen. In dat 
geval wil je meestal de paginanummers op de 
linker- en rechterpagina in spiegelbeeld 
plaatsen. Bij INSIDE staan de paginanummers 
op de linkerpagina aan de rechterzijde en op 
de rechterpagina aan de linkerzijde. Bij 
OUTSIDE werkt dit juist omgekeerd. 

 SHOW NUMBER ON FIRST 
PAGE 

Standaard wordt op elke pagina een nummer 
afgedrukt, ook op de eerste pagina. Wens je 
op je eerste pagina geen nummer, dan moet 
je deze optie uitschakelen. 

 FORMAT Via deze knop kun je bij NUMBER FORMAT 
kiezen voor een andere notatie (letters, 
Romeinse cijfers, …). 

 

  Wanneer je na het invoegen van paginanummers nog wijzigingen aanbrengt 

 

 

 

 



14 Pagina-opmaak Word 2003 

 

in je document worden de paginanummers automatisch bijgewerkt.  

 
In volgend praktijkvoorbeeld ga je alle pagina’s nummeren uitgezonderd de eerste 
pagina. 

 

 1. Open uit de map 'Praktijk paginaopmaak' het document ‘Presenteren 
voor paginanummering’. 

2. Laat de cursor op de eerste bladzijde staan. 
3. Klik INSERT – PAGE NUMBERS.  
4. Kies bij POSITION voor TOP OF PAGE (HEADER). 
5. Zorg ervoor dat ALIGNMENT op CENTER staat. 
6. Zet de optie SHOW NUMBER ON FIRST PAGE uit. 
7. Klik OK. 
8. Bewaar het document in 'Gemaakte praktijkvoorbeelden Word 2003 

basis' onder de naam Presenteren met paginanummers. 

9. Bekijk je afdrukvoorbeeld. Alle pagina’s zijn in de rechterbovenhoek 
genummerd, met uitzondering van de eerste pagina. 

10. Sluit het document. 

 

2.2 Paginanummers aanpassen 
Wil je een ander vorm van paginanummering (bijvoorbeeld letters in plaats van 
cijfers), dan neem je opnieuw het menu INSERT – PAGE NUMBERS en met de knop 
FORMAT kies je de nieuwe vorm. De knop OK laat de instellingen toepassen. 
Door in het menu INSERT – PAGE NUMBERS de optie SHOW NUMBER ON FIRST PAGE aan 
of uit te zetten, kun je er alsnog voor zorgen dat er op de eerste pagina wel of geen 
nummer te zien is. 
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Wil je veranderen van bovenaan naar onderaan de pagina (of omgekeerd), dan dien 
je wel de oude nummering te wissen, anders heb je tweemaal het paginanummer op 
de bladzijde staan. 

2.3 Paginanummers verwijderen 
In de keuzelijst bij POSITION stond naast TOP OF PAGE het woord (HEADER) vermeld. 
Paginanummers worden automatisch in een kop- of voettekst aangemaakt. (Over 
kop- en voetteksten leer je meer in het volgende hoofdstuk.) Dit betekent wel dat je 
om de paginanummers te verwijderen de cursor eerst in de kop- of voettekst moet 
plaatsen. Kies daarom het menu VIEW – HEADER AND FOOTER om de cursor in de kop- 
of voettekst te plaatsen. Als je op het paginanummer klikt, verschijnt een kader 
(frame).  

 

Zweef met de muisaanwijzer op het frame en er verschijnt een viervoudige pijl. Door 
met de viervoudige pijl te klikken op het frame (gearceerde rand) kun je het 
selecteren. Dit merk je door de blokjes die op het frame verschijnen. 

 

Nu kun je het frame (en de inhoud) verwijderen met Delete of Backspace. Alle 
paginanummers worden verwijderd. 
 

  Wanneer je in afdrukweergave werkt, kun je ook met een dubbele klik op het 
paginanummer de kop- of voettekst openen. 

 
In onderstaand praktijkvoorbeeld ga je alle paginanummers verwijderen. 

 1. Open uit de map 'Praktijk paginaopmaak' het document ‘Presenteren 
met paginanummering’. 

2. Plaats de cursor op de 2de bladzijde. 
3. Activeer de koptekst via het menu VIEW – HEADER AND FOOTER  

of dubbelklik op het paginanummer. 
4. Klik op het paginanummer zodat het frame verschijnt. 
5. Zweef met de muisaanwijzer op het frame en klik vervolgens met de 

viervoudige pijl op het frame. Het frame wordt geselecteerd. 
6. Druk Delete of Backspace. Het frame wordt samen met de inhoud 

verwijderd. 
7. Bekijk je afdrukvoorbeeld. 
8. Bewaar het document in de map 'Gemaakte praktijkvoorbeelden Word 

2003 basis' onder de naam Presenteren met gewiste 
paginanummering. 
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2.4 Stappenplan 

 Paginanummer invoegen 

• Neem het menu INSERT – PAGE NUMBERS 

• Kies de positie van de nummering 

• Kies eventueel via de knop FORMAT het gewenste nummeringuitzicht 

• Klik OK 

 Nummer op eerste pagina in- of uitschakelen 

• Neem het menu INSERT – PAGE NUMBERS 

• Klik het item SHOW NUMBER ON FIRST PAGE aan of uit 

• Klik OK 

 Paginanummering verwijderen 

• Zet het document in afdrukweergave (menu VIEW) 

• Dubbelklik op het paginanummer 

• Zweef met de muis over het paginanummer tot een vierpuntige pijl verschijnt 

• Klik met dit symbool op het paginanummer 

• Druk de toets DELETE 

• Klik op de werkbalk HEADER AND FOOTER op de knop CLOSE 
 





 

 

Hoofdstuk 3 Kop- en voetteksten 

Kop- en voetteksten zijn tekst of figuren die in principe op alle pagina's weergegeven 
en afgedrukt worden. Een koptekst komt in de bovenmarge en een voettekst komt in 
de ondermarge. De marges worden zonodig aangepast om ruimte te maken voor de 
inhoud van de kop- en/of voettekst. 
Wanneer je voor het volledige document dezelfde kop- en voettekst wil dan is het 
voldoende om de kop- en/of voettekst één maal in te tikken. De inhoud verschijnt dan 
onmiddellijk op elke pagina.  
Wil je echter dat de eerste pagina van je document, zoals bijvoorbeeld bij een 
titelblad, geen kop- en/of voettekst heeft dan kun je deze eerste pagina laten 
afwijken. 
De inhoud van de kop- of voettekst is op het vlak van opmaak te beschouwen als 
'gewone' tekst, dat wil zeggen dat je alle opmaakkenmerken van de teken- en de 
alineaopmaak erop kunt toepassen. 

3.1 Kop- en voetteksten aanmaken 
Kop- en voetteksten maak je aan via het menu VIEW – HEADER AND FOOTER. 

 

De paginaweergave wordt geactiveerd en de werkbalk HEADER AND FOOTER 
verschijnt. De documenttekst wordt nu lichter gemaakt zodat je je gemakkelijker op 
de kop- of voettekst kunt concentreren. De ruimte voor de koptekst (voettekst) wordt 
aangeduid door het gestippelde kader. Binnen dit kader kun je verschillende items op 
eenzelfde regel plaatsen. 
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Om de uitlijning mooi te laten verlopen kun je gebruik maken van de centreertab op 
8 cm en een rechtertab op 16 cm. Deze tabs staan standaard ingesteld in elke kop- 
en voettekst. Wanneer jouw kop- of voettekst uit 1 item bestaat kun je ook gebruik 
maken van de uitlijnknoppen . 

Aan de hand van de werkbalk HEADER AND FOOTER kun je snel verschillende 
basisgegevens (datum, pagina, bestandsnaam, …) invoeren. Uiteraard kun je hier 
ook gewoon zelf tekst tikken. Vaak wordt onder een koptekst of boven een voettekst 
een horizontale lijn geplaatst. 
 

 

 
 

Nummer Knop Betekenis 

 
 

Via deze keuzelijst kun je extra informatie 
(velden) toevoegen die eigen is aan het 
document.  
Zo kun je bijvoorbeeld de bestandsnaam en 
het pad (de plaats waar je document werd 
bewaard) toevoegen, verander je nadien de 
bestandsnaam dan past dit veld zich 
automatisch aan. 

  Met de knop INSERT PAGE NUMBER wordt een 
veld ingevoegd dat op elke pagina de correcte 
paginanummering plaatst. 
(Wanneer je met kop-/voettekst werkt, gebruikt 
dan niet het menu Invoegen – 
Paginanummers) 

  Met de knop INSERT NUMBER OF PAGES wordt 
een veld ingevoegd dat het totaal aantal 
pagina’s van het document weergeeft. 

  Met de knop FORMAT PAGE NUMBER, kun je via 
het dialoogvenster NUMBER FORMAT bepalen 
hoe je nummering er moet uitzien. 

  Via de knop INSERT DATE voeg je de huidige 
datum in. Open je het document op een 
andere dag, dan wordt de datum automatisch 
aangepast. 

  Via de knop INSERT TIME voeg je de huidige tijd 
(uur:min:sec) in. Deze tijd wordt automatisch 
bijgewerkt zowel bij het bekijken van je 
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document in het afdrukvoorbeeld, bij het 
afdrukken zelf en bij het opnieuw openen van 
je document. 

  De knop PAGE SETUP opent het dialoogvenster 
PAGE SETUP daardoor kun je van hieruit de 
volledige pagina-opmaak aanpassen. 

  Met de knop SHOW/HIDE DOCUMENT TEXT kun 
je bepalen of de gewone documenttekst al dan 
niet moet weergegeven worden terwijl je bezig 
bent met het aanmaken van je kop- en/of 
voetteksten. 

  Met de knop SWITCH BETWEEN HEADER AND 
FOOTER kun je wisselen tussen de koptekst en 
de voettekst. 

  Hiermee sluit je de werkbalk HEADER AND 
FOOTER en kom je terug in het gewone 
documentvenster. 

 

Opmerkingen 

• De AutoTekst-fragmenten, het paginanummer, totaal aantal pagina’s, datum en 
tijd zijn velden. Dit zijn gegevens die kunnen variëren nadat je ze hebt ingevoegd. 
Deze velden worden automatisch bijgewerkt bij het bekijken van het 
afdrukvoorbeeld, het afdrukken zelf en bij het opnieuw openen van het document. 
Je kunt het veld ook handmatig bijwerken door in het veld te klikken en F9 te 
drukken of door met de rechtermuisknop in het veld te klikken en in het snelmenu 
te kiezen voor UPDATE FIELD. 

• Het kan gebeuren dat je in het documentvenster veldcodes tussen accolades ziet 
en niet de veldresultaten. Schakel dan via het menu TOOLS – OPTIONS op het 
tabblad VIEW de optie FIELD CODES uit. 
Zie je deze accolades en niet de veldresultaten op het Print Preview dan worden 
deze ook uitgeprint. Dit kan je voorkomen door in het menu TOOLS – OPTIONS op 
het tabblad PRINT de optie FIELD CODES uit te schakelen. 

• Wil je een veld verwijderen dan is het nodig om eerst het volledige veld te 
selecteren en nadien te verwijderen met Delete.  

  Wanneer je achter het veld staat en Backspace drukt, dan wordt het veld 
eerst geselecteerd, druk je nogmaals Backspace dan wordt het veld 
gewist. 

 

3.2 Koptekst wijzigen of verwijderen 
Wil je een bestaande koptekst of voettekst naar inhoud of opmaak aanpassen, dan 
dien je de kop-/voettekstruimte eerst terug te openen. Dit doe je hetzij via het menu 
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VIEW – HEADER AND FOOTER, hetzij door te dubbelklikken op de bestaande 
kop-/voettekst. 
Voor de aanpassingen behandel je de koptekst of voettekst als een gewone alinea, 
die je via selectie kunt opmaken of om te verwijderen volledig wist. 
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3.3 Afwijkende kop- en/of voettekst voor de eerste pagina 
Het is mogelijk om voor de eerste pagina van je document een andere kop- en/of 
voettekst te maken dan voor de rest van de pagina’s of je kunt de kop- en/of 
voettekst ook volledig weglaten op de eerste pagina. 
Met de knop PAGE SETUP in de werkbalk HEADER AND FOOTER kun je op het tabblad 
LAYOUT de optie DIFFERENT FIRST PAGE aanvinken.  

 

Boven de gestippelde kader van de koptekst (of voettekst) staat duidelijk aangeven 
dat het hier gaat over de koptekst (of voettekst) van de eerste pagina. De gegevens 
die je in dit kader tikt of invoegt zullen enkel op de eerste pagina verschijnen. Je kunt 
dit kader ook leeg laten zodat je helemaal geen kop- en/of voettekst hebt op je eerste 
blad. 

 

Met de knoppen  SHOW PREVIOUS en  SHOW NEXT kun je wisselen tussen de 
koptekst (voettekst) van de eerste pagina en de koptekst (voettekst) van de overige 
pagina’s. 
In onderstaand praktijkvoorbeeld ga je kop- en voetteksten aanbrengen voor het 
volledige document uitgezonderd de eerste pagina. 
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 1. Open uit de map 'Praktijk paginaopmaak' het document ‘Presenteren 
voor kop- en voettekst’. 

2. Neem het menu VIEW – HEADER AND FOOTER. De werkbalk Koptekst en 
voettekst verschijnt en je komt terecht in de koptekst. 

3. Om er voor te zorgen dat de eerste pagina geen kop- en voettekst 
krijgt, klik je op de knop PAGE SETUP . Klik op het tabblad LAYOUT en 
vink de optie DIFFERENT FIRST PAGE aan. Klik OK. 

4. Boven het gestippelde kader staat nu FIRST PAGE HEADER . Op deze 
bladzijde willen we geen koptekst. De knop  SHOW NEXT brengt je 
naar de koptekst voor de overige bladzijden. 

5. Boven het gestippelde kader staat nu HEADER. Tik in de koptekst tegen 
de linkerkantlijn Presenteren.  

6. Druk op de tabtoets. De cursor staat nu ter hoogte van de centreertab 
op 8 cm. 
Druk nogmaals op de tabtoets en de cursor staat nu ter hoogte van de 
rechtertab op 16 cm.  

7. Klik in de werkbalk HEADER AND FOOTER op de knop INSERT PAGE 
NUMBER. Het cijfer 2 verschijnt op een grijze achtergrond omdat het hier 
om een veldresultaat gaat. Indien bij jou de veldcode verschijnt schakel 
deze dan uit via TOOLS – OPTIONS – VIEW – FIELD CODES. 

8. Tik een schuine streep / en klik op de knop INSERT NUMBER OF PAGES. 
Ook hier verschijnt het cijfer (10) op een grijze achtergrond. 

9. Klik op de uitschuifpijl van de knop OUTSIDE BORDER   en kies voor 
een BOTTOM BORDER om onder deze alinea een lijn te plaatsen. 

10. Ga naar de voettekst met de knop SWITCH BETWEEN HEADER AND 
FOOTER . 

11. Boven het gestippelde kader staat nu FOOTER. Klik op de knop  
SHOW PREVIOUS om in de voettekst van de eerste pagina te komen. 

12. Boven het gestippelde kader staat nu FIRST PAGE FOOTER. Op deze 
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pagina komt tegen de rechtermarge de bestandsnaam. Klik op de knop 
 Rechts uitlijnen. De cursor staat tegen de rechtermarge. 

13. Klik in de werkbalk HEADER AND FOOTER op de uitschuifpijl naast de 
knop INSERT AUTOTEXT en kies voor FILE NAME. De bestandsnaam 
verschijnt op een grijze achtergrond. 

14. Klik op de uitschuifpijl van de knop OUTSIDE BORDER   en kies voor 
een TOP BORDER om boven deze alinea een lijn te plaatsen. 

15. Klik op de knop  SHOW NEXT om de voettekst van de overige 
pagina’s aan te maken. Boven het gestippelde kader staat nu FOOTER. 

16. Klik op de knop  CENTER. Tik VDAB en zet in Vet, Cursief en 
Schaduw. 

17. Klik op de uitschuifpijl van de knop OUTSIDE BORDER   en kies voor 
een TOP BORDER om boven deze alinea een lijn te plaatsen. 

18. Bekijk je resultaat in het afdrukvoorbeeld. Indien in het afdrukvoorbeeld 
veldcodes worden weergegeven schakel deze dan uit via TOOLS – 
OPTIONS – PRINT. 

19. Bewaar het document  in de map 'Gemaakte oefeningen Word 2003 
basis'  onder de naam Presenteren met kop- en voetteksten. 
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3.4 Stappenplan 

 Koptekst maken 

• Neem het menu VIEW – HEADER AND FOOTER 

• Tik de gewenste tekst in, maak gebruik van de knoppen op de werkbalk 

• Verzorg op de klassieke manier de tekstopmaak 

• Klik op de werkbalk op de knop CLOSE  

 Voettekst maken 

• Neem het menu VIEW – HEADER AND FOOTER 

• Klik op de werkbalk op de knop  SWITCH BETWEEN HEADER AND FOOTER 

• Tik de gewenste tekst in, maak gebruik van de knoppen op de werkbalk 

• Verzorg op de klassieke manier de tekstopmaak 

• Klik op de werkbalk op de knop CLOSE  

 Koptekst of voettekst wijzigen 

• Neem het menu VIEW – HEADER AND FOOTER 

• Klik eventueel op de knop  om te wisselen tussen koptekst en voettekst 

• Breng op de klassieke manier de wijzigingen in inhoud en opmaak aan 

• Klik op de werkbalk op de knop CLOSE  

 Afwijkende koptekst of voettekst op de eerste pagina 

• Neem het menu VIEW – HEADER AND FOOTER 

• Verzorg de kop- of voettekst voor het volledige document 

• Klik op de knop  PAGE SETUP 

• Neem het tabblad LAYOUT en klik onder de rubriek HEADERS AND FOOTERS de 
optie DIFFERENT FIRST PAGE aan 

• Tik de gewenste tekst voor de eerste pagina in, of laat deze leeg 

• Klik op de werkbalk op de knop CLOSE  

 Koptekst of voettekst verwijderen 

• Neem het menu VIEW – HEADER AND FOOTER 

• Selecteer de volledige koptekst of voettekst 

• Druk Delete 

• Klik op de werkbalk op de knop CLOSE  
 





 

 

Hoofdstuk 4 Voet- en eindnoten 

Voetnoten en eindnoten zijn verduidelijkingen (bijvoorbeeld woordverklaringen, 
bronvermeldingen) bij woorden of onderdelen van de tekst. 
In de tekst staat de verwijzing naar de voet- of eindnoot in superscript, onmiddellijk 
na het te verklaren onderdeel.  
De voetnoot zelf komt onderaan de pagina en een eindnoot staat op het einde van 
het document. De voet- of eindnoot wordt van de eigenlijke tekst gescheiden door 
een korte horizontale lijn. 
Wens je de opmaak van je voet- of eindnoot te wijzigen dan kun je ook hier gebruik 
maken van teken- en alineaopmaak.  
Voorbeeld: 

 

 

4.1 Voetnoten aanmaken 
Om een voet- of eindnoot aan te maken, plaats je de cursor na het te verklaren 
onderdeel of selecteer je dit onderdeel. Vervolgens neem je het menu INSERT – 
REFERENCE – FOOTNOTE.  
Onderstaand dialoogvenster verschijnt: 
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Nummer Optie Betekenis 

 FOOTNOTES/ENDNOTES Hier bepaal je of je met een 
voetnoot of een eindnoot wil 
werken. 

 

 

Hiermee bepaal je of de voetnoot 
onmiddellijk onder de laatste 
tekstregel komt of onderaan de 
pagina. 

 

 

Hiermee bepaal je of de eindnoten 
aan het einde van elke sectie 
moeten komen ofwel helemaal op 
het einde van het document. 

  Met deze knop kun je voetnoten 
omzetten in eindnoten en 
omgekeerd. 

 
 

Hier bepaal je de notatie van de 
verwijzing. Deze kan voorgesteld 
worden door cijfers, letters, 
Romeinse cijfers of symbolen. 

 
 

Met de knop SYMBOOL kom je 
terecht in het dialoogvenster 
SYMBOOL. Klik hier op een symbool 
naar keuze om het als 
verwijzingsteken te gebruiken. 

 
 

Hier geef je op met welk nummer 
of teken de eerste voet- of eindnoot 
moet starten. 

 
 

 

Hier heb je de mogelijkheid om op 
elke nieuwe pagina of nieuwe 
sectie de nummering opnieuw te 
starten. Kies je voor DOORLOPEND 
dan blijft de nummering gewoon 
verder lopen. 

Opgepast! Wanneer je in NORMAL VIEW staat en je voegt voet- of eindnoten in, dan 
verschijnen deze in een apart venster: 
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De werkwijze om voet- of eindnoten in NORMAL VIEW in te voegen is dezelfde. Ze 
worden alleen anders weergeven op het scherm.  
Het verplaatsen van de cursor tussen de voetnoot en het woord waarbij de uitleg 
hoort, gebeurt door een dubbelklik op het verwijzingsteken of nummer achter het 
woord of vooraan de voetnoot. 
In onderstaand praktijkvoorbeeld ga je voetnoten aanbrengen bij de volgende 
woorden: consensus, underdog, linguïstische, somatische en temporeel. 

 1. Open uit de map 'Praktijk paginaopmaak' het document ‘Presenteren 
voor voet- en eindnoten’. 

2. Zoek het eerste woord “consensus”, via het menu EDIT – FIND. Tik in 
het vak FIND WHAT: “consensus” en klik op FIND NEXT. 

3. Word selecteert het gevonden woord in de tekst. Sluit het 
dialoogvenster FIND met de sluitknop . 

4. Het woord staat nog steeds geselecteerd. Klik INSERT – REFERENCE – 
FOOTNOTE.  
Het dialoogvenster FOOTNOTE AND ENDNOTE verschijnt.  
Standaard staan de voetnoten BOTTOM OF PAGE en worden genummerd 
als: 1, 2, 3, … 

5. Klik INSERT om de voetnoot aan te maken. 
6. De cursor staat nu onderaan de pagina. Tik volgende verklaring: 

overeenstemming van opvattingen. 

7. Plaats de cursor opnieuw ergens in de tekst (buiten de voetnoot). 
8. Zoek het volgende woord “underdog”,. 

(met de toetsencombinatie Ctrl+F open je ook het dialoogvenster FIND 
AND REPLACE). 

9. Word selecteert het gevonden woord in de tekst. Sluit het 
dialoogvenster FIND met de sluitknop . 

10. Klik INSERT – REFERENCE – FOOTNOTE.  
11. Klik INSERT om de tweede voetnoot aan te maken. 

12. Tik volgende verklaring: de bij voorbaat als zwakkere 
aangemerkte. 

13. Wijzig je weergave in NORMAL VIEW met de knop  of via VIEW 
– NORMAAL. 

14. Zoek naar “linguïstische”. 
15. Klik INSERT – REFERENCE – FOOTNOTE.  
16. Klik INSERT om de volgende voetnoot aan te maken. 
17. Je krijgt onderaan je venster een deelvenster waarin je je voetnoot kunt 

tikken. Tik taalkundige sluit het venster met de knop . 

18. Maak ook volgende voetnoten aan voor de woorden: 
somatische  lichamelijke 
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temporeel  door de tijd bepaald. 

19. Bekijk je resultaat in het afdrukvoorbeeld. Zoom met het vergrootglas in 
op de voetnoten. Sluit het afdrukvoorbeeld. 

20. Druk Ctrl+Home om de cursor aan het begin van het document te 
plaatsen. Zoek het woord “broeikaseffect” (dat je als eerste tegenkomt 
in de tekst).  

21. Tik als voetnoot volgende verklaring: algehele 
temperatuurverhoging door de vorming van grote 
hoeveelheden kooldioxide in de dampkring. 

22. Je merkt dat Word de nummering automatisch aanpast wanneer je een 
voetnoot gaat tussenvoegen. 

23. Bewaar het document in de map 'Gemaakte oefeningen Word 2003 
basis'  onder de naam Presenteren met voet- en eindnoten. 

4.2 Voetnoten bekijken en wijzigen 
Wanneer je een voet- of eindnoot hebt aangemaakt en je zweeft met de cursor over 
de verwijzing in het document, verschijnt er scherminfo. Hiermee kun je de inhoud 
van de voet- of eindnoot bekijken. 

 
Om de voet- of eindnoot te wijzigen dubbelklik je op de verwijzing en je komt 
onmiddellijk in de voet- of eindnoot zelf terecht. 
Opgepast! Wanneer je in de NORMAL VIEW aan het werk bent, krijg je ook hier weer 
het aparte scherm voor de voetnoten. 
Via de knop SELECT BROWSE OBJECT   (onderaan de verticale schuifbalk) kun je 
ook kiezen voor BROWSE BY FOOTNOTE. 

 

Met deze optie verplaats je de cursor van de ene voetnoot naar de andere. 
Werk je in afdrukweergave, dan kun ook eenvoudig naar de onderkant van de pagina 
schuiven om de voetnoten te lezen. 

4.3 Converteren van voetnoten naar eindnoten en omgekeerd 
Wil je in een document de bestaande voetnoten naar eindnoten omzetten, en vice 
versa, dan speelt de plaats van de cursor in de tekst geen rol. Je neemt het menu 
INSERT – REFERENCE – FOOTNOTE en klikt op de knop CONVERT. 
Naargelang van de concrete toestand in het document kies je een van de opties. 
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Na de klik op OK verlaat je het dialoogvenster van FOOTNOTE AND ENDNOTE met de 
knop CLOSE. 

4.4 Voet- of eindnoot verwijderen 
Wens je een voet- of eindnoot te verwijderen, plaats dan de cursor vlak voor of vlak 
na de verwijzing in de tekst en druk 2x op Delete of Backspace. 
De nummering van de resterende voet- of eindnoten wordt aangepast. 

 1. Open uit de map 'Praktijk paginaopmaak' het document ‘Presenteren 
voor verwijderen van voet- en eindnoten’. 

2. Zoek met de knop SELECT BROWSE OBJECT naar de voetnoot bij het 
woord “underdog”.  
De cursor staat vlak voor de voetnootverwijzing. 

3. Druk 2x op Delete.  
De eerste keer dat je Delete drukt wordt de verwijzing geselecteerd, de 
tweede keer worden zowel de verwijzing als de voetnoot verwijderd. 

4. Blader naar de volgende voetnoot. Merk op dat de nummering 
automatisch werd aangepast. 

5. Bewaar het document onder de naam Presenteren met 
verwijderde voet- en eindnoten. 
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4.5 Stappenplan 

 Voetnoot of eindnoot aanmaken 

• Selecteer het woord waarbij een voet- of eindnoot dient te worden geplaatst 
of zet de invoegcursor vlak achter dit woord 

• Neem het menu INSERT – REFERENCE – FOOTNOTE 

• Maak je keuze tussen voet- of eindnoot en de gewenste nummeringwijze 

• Klik op de knop INSERT 

• Tik de inhoud van de voet- of eindnoot 

 Voetnoten naar eindnoten converteren 

• Neem het menu INSERT – REFERENCE – FOOTNOTE 

• Klik op de knop CONVERT 

• Kies de gewenste conversierichting 

• Klik OK 

• Klik op de knop CLOSE 

 Voet- of eindnoot verwijderen 

• Plaats de cursor in de documenttekst vlak voor het teken dat naar de voetnoot 
verwijst 

• Druk tweemaal op de toets Delete 
 



 

 

Hoofdstuk 5 Tekstkolommen 

Je kan een document geheel of gedeeltelijk opmaken in tekstkolommen. De tekst ziet 
er dan uit zoals in de krant. Wanneer de ene kolom vol is gaat de tekst verder in de 
volgende kolom. 

 

5.1 Tekstkolommen aanmaken 
Standaard werk je in Word in één kolom. Wens je meerdere kolommen, selecteer 
dan het tekstgedeelte dat je in kolommen wil zetten en klik op de knop COLUMNS. 

 

Er verschijnt een kader waarin je het gewenste aantal kolommen kunt aanduiden. De 
geselecteerde tekst wordt onmiddellijk in kolommen van gelijke breedte geplaatst. 
Voor en na de tekstkolommen wordt een SECTION BREAK CONTINUOUS ingevoegd. Dit 
wil zeggen dat voor en na de tekstkolommen een nieuwe sectie wordt aangemaakt 
zonder een pagina-einde in te voegen. Tekstkolommen staan dus in een 
afzonderlijke sectie. 
Denk eraan dat, wanneer je niet selecteert, het volledige document in het gevraagde 
aantal kolommen komt te staan. 
De sectie-indeling is het duidelijkst te zien in NORMAL VIEW omdat de markeringen 
van de sectie-einden hier over de volledige bladbreedte worden weergegeven. 
Nadeel van de NORMAL VIEW is dat de kolommen niet naast elkaar getoond worden; 
de tekst staat volledig onder elkaar.  
Sta je bij het aanmaken van de kolommen in NORMAL VIEW dan gaat Word 
automatisch over naar de PRINT LAYOUT waarin de kolommen naast elkaar getoond 
worden. 
Ook in de liniaal zie je de kolomindeling: 
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De kolomruimte is wit en de afstand tussen de kolommen is grijs gekleurd. 
Wens je evenwel kolommen van ongelijke breedte of een lijn tussen de kolommen, 
dan dien je gebruik te maken van het menu FORMAT – COLUMNS.  
Opgepast! Vergeet ook hier de selectie niet wanneer slechts een deel van de tekst 
in kolommen dient te komen. 
Je komt in volgend dialoogvenster terecht:  

 

Nummer Optie Betekenis 

 Presets Bij deze optie kun je kiezen voor standaard 
ingestelde kolomindelingen. 

 Number of columns Hier stel je het gewenste aantal kolommen in. 

 Width and spacing Met deze optie stel je de kolombreedte in en de 
afstand tussen de kolommen. Deze breedte en 
afstand gelden voor alle kolommen als je werkt met 
gelijke kolombreedte. Werk je met ongelijke 
kolombreedte dan kun je de breedte en afstand per 
kolom laten verschillen. 

 Equal column width Standaard staat deze optie aangevinkt en krijgen de 
kolommen allemaal dezelfde breedte.  

 Apply to Bij deze optie stel je in op welk deel van de tekst de 
kolommen moeten toegepast worden.  
Heb je een gedeelte van de tekst geselecteerd dan 
staat hier SELECTED TEXT en wordt enkel dit deel in 
kolommen verdeeld. 
Heb je niet geselecteerd dan kun je ondermeer 
kiezen tussen WHOLE DOCUMENT en THIS POINT 
FORWARD. Kies je voor WHOLE DOCUMENT, dan wordt 
het volledige document (ongeacht de plaats van de 
cursor) in kolommen verdeeld. Kies je voor THIS 
POINT FORWARD dan wordt de tekst vanaf de plaats 
van de cursor in kolommen verdeeld. 
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 Line between Met deze optie plaats je tussen de kolommen een 
lijn.  

 
In onderstaand praktijkvoorbeeld ga je tekst indelen in kolommen met een lijn 
ertussen. 

 

 

 1. Open uit de map 'Praktijk paginaopmaak' het document ‘Tekst voor 
tekstkolommen’. 

2. Deze tekst is nog niet opgemaakt. Voorzie na elke alinea 1 regel 
witruimte. 
Selecteer de hele tekst (Ctrl+A) en neem het menu FORMAT – 
PARAGRAPH. Zet op het tabblad INDENTS AND SPACING de SPACING AFTER 
op 1 regel en klik OK.  (zie ook tip na dit praktijkvoorbeeld) 

3. Centreer de titel, zet in vet en lettergrootte 16. 
4. Selecteer de tekst vanaf de tweede tekstalinea “Je kan het zo gek niet 

bedenken” tot en met de laatste tekstalinea (exclusief het laatste 
alineateken).  

5. Klik FORMAT – COLUMNS en kies voor 2 kolommen van gelijke 
kolombreedte met een lijn ertussen. Merk op dat bij APPLY TO SELECTED 
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TEXT staat. Klik OK. 
6. De tekst is onderverdeeld in 2 gelijke kolommen met een lijn ertussen. 

Plaats de cursor ergens in de kolommen en bekijk je liniaal.  
7. Voor en na de tekstkolommen heeft Word een doorlopend sectie-einde 

ingevoegd. Bekijk dit in de NORMAL VIEW en keer dan terug naar PRINT 
LAYOUT. 

8. Druk Ctrl+End om de cursor in de laatste alinea te zetten. Bekijk ook 
hier de liniaal. In deze alinea behoud je de standaardinstelling van 1 
kolom. 

9. Voor een mooiere lay-out kun je ervoor zorgen dat de kolommen zowel 
links als rechts recht uitgelijnd worden (Justify).  
Selecteer enkel de alinea’s die in de kolommen staan en klik op de 
knop JUSTIFY. 

10. De spaties tussen de woorden worden soms te veel uitgerokken. 
Daarvoor is het aan te raden om op het hele document woordafbreking 
toe te passen.  
Klik TOOLS – LANGUAGE – HYPHENATION. Laat de woorden in het 
document automatisch afbreken (behalve de hoofdletterwoorden). 

 

11. Bekijk het document in het PRINT PREVIEW. 
12. Bewaar het document in 'Gemaakte praktijkvoorbeelden Word 2003 

basis' onder de naam Tekst met tekstkolommen. 

 

  Werk je met tekstkolommen, dan stel je de ruimte tussen de alinea's beter in 
met SPACING AFTER in plaats van SPACING BEFORE. 
Werk je toch met SPACING BEFORE dan zul je merken dat de kolommen niet op 
dezelfde hoogte beginnen. Dit komt doordat de eerste kolom start met een 
nieuwe alinea die voorafgegaan wordt door één regel afstand voor. De 
tweede kolom start midden in een alinea, vandaar dat deze kolom niet begint 
met witruimte.  
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5.2 Tekstkolommen wijzigen 
Je hebt gemerkt dat Word automatisch een nieuwe kolom begint wanneer een kolom 
vol is. Wil jij dat er op een bepaald punt een nieuwe kolom begint dan moet je op 
deze plaats zelf een kolomeinde invoegen. Op die manier kun je zelf de verdeling 
van de tekst in de kolommen bepalen. 
Via het menu INSERT – BREAK kies je voor COLUMN BREAK. Op deze plaats eindigt de 
huidige kolom en de cursor komt terecht aan het begin van een nieuwe kolom. 

 

In onderstaand praktijkvoorbeeld ga je de indeling van de tekstkolommen wijzigen. 
De tekst herverdelen, de kolombreedtes en de afstand tussen de kolommen 
aanpassen. 

 



38 Pagina-opmaak WORD 2003 

 

 1. Open uit de map 'Praktijk paginaopmaak' het document ‘Tekst voor 
gewijzigde tekstkolommen’. 

2. Laat de tekst vanaf de alinea “Daar wordt slim op ingespeeld” beginnen 
in een nieuwe kolom.  
Zet de cursor net voor het eerste woord van deze alinea. Klik INSERT – 
BREAK – COLUMN BREAK. Klik OK. 

3. Herverdeel de tekstkolommen. Klik FORMAT – COLUMNS en kies bij 
PRESETS voor LEFT, zet de WIDTH van kolom 1 op 5 cm en de SPACING 
op 1 cm. Klik in het vak voor de WIDTH van kolom 2, je merkt dat deze 
breedte automatisch herberekend wordt naar 10 cm. Zorg ervoor dat bij 
APPLY TO de optie THIS SECTION actief is. 
Vergelijk je instellingen met onderstaande schermafdruk. 

 

4. Indien de instellingen overeenkomen klik OK. 
5. Bekijk je resultaat in het afdrukvoorbeeld. 
6. Bewaar het document in de map 'Gemaakte praktijkvoorbeelden Word 

2003 basis' onder de naam Tekst met gewijzigde 
tekstkolommen. 

 

5.3 Tekstkolommen uitschakelen 
Om de tekst die reeds ingedeeld is in kolommen, zodanig te herverdelen dat hij niet 
meer in kolommen staat, klik je FORMAT – COLUMNS en kies je bij PRESETS voor ONE. 
Standaard werk je in Word steeds in ONE kolom. 
Het is uiteraard belangrijk dat de cursor in de sectie staat waarvan je de 
kolomindeling wil aanpassen. In dat geval krijg je dan in het dialoogvenster COLUMNS 
bij APPLY TO de optie THIS SECTION. De herverdeling van de kolommen zal dus enkel 
toegepast worden op de sectie waarin de cursor staat. 
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Wil je echter een aanpassing voor het hele document dan kun je beter het volledige 
document selecteren en daarna de kolomindeling aanpassen. In dit geval krijg je dan 
in het dialoogvenster COLUMNS bij APPLY TO de optie SELECTED SECTIONS. De 
herverdeling naar 1 kolom zal toegepast worden op het volledige document. 

Opgepast! De doorlopende sectie-einden en kolomeinden die werden ingesteld bij 
de indeling van de kolommen worden niet automatisch verwijderd. Het is dus nodig 
om deze handmatig te verwijderen. Dit doe je best in de NORMAL VIEW want bij PRINT 
LAYOUT zijn de sectie-einden en kolomeinden niet altijd duidelijk zichtbaar. 

In onderstaand praktijkvoorbeeld ga je de ingestelde tekstkolommen aanpassen naar 
één kolom en de doorlopende sectie-einden en kolomeinden verwijderen. 

 

 1. Open uit de map 'Praktijk paginaopmaak' het document ‘Tekst voor 
tekstkolommen uitschakelen’. 

2. Bekijk de indeling van het document. Een gedeelte van de tekst is 
onderverdeeld in kolommen. Voor en na de kolomindeling staat telkens 
een SECTION BREAK CONTINUOUS. Deze sectie-einden zijn niet altijd heel 
duidelijk weergegeven in de PRINT LAYOUT.  

3. Klik daarom op NORMAL VIEW. Hier worden de sectie-einden duidelijk 
weergeven over de volledige paginabreedte.  
Merk op dat voor de alinea “Daar wordt slim op ingespeeld” ook nog 
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een COLUMN BREAK staat. 
4. Selecteer het volledige document. Klik FORMAT – COLUMNS en zet het 

aantal kolommen op 1. In het vak APPLY TO staat de optie SELECTED 
SECTIONS geactiveerd. Klik OK. 

5. Automatisch toont Word de tekst in PRINT LAYOUT. De volledige tekst 
staat nu in één kolom.  
Vanaf de alinea “Daar wordt slim op ingespeeld” begint Word een 
tweede pagina. Dit wordt veroorzaakt door het nog aanwezige COLUMN 
BREAK. 

6. Plaats de tekst in NORMAL VIEW op het scherm om het COLUMN BREAK 
en de SECTION BREAKS CONTINUOUS handmatig te verwijderen. Klik op 
het eerste SECTION BREAK en druk Delete. Klik op het COLUMN BREAK en 
druk Delete, doe hetzelfde voor het laatste SECTION BREAK.  

7. Bekijk het document in het PRINT PREVIEW. Je merkt dat de volledige 
tekst opnieuw op 1 pagina komt. 

8. Bewaar het document in 'Gemaakte praktijkvoorbeelden Word 2003 
basis' onder de naam Tekst met tekstkolommen 
uitschakelen. Sluit het document. 

 
 

  Eindigen de kolommen niet op (ongeveer) dezelfde hoogte, dan kun je dit toch 
verkrijgen door op het einde van de tekst een doorlopend sectie-einde in te voegen. 
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5.4 Stappenplan 

 Volledige tekst in gelijke kolommen 

• Indien de tekst al uit meerdere secties bestaat, dien je die eerst volledig te 
selecteren 

• Klik op de standaardwerkbalk op de knop COLUMNS 

• Selecteer met de linkermuisknop het aantal kolommen 

 Volledige tekst in ongelijke kolommen 

• Indien de tekst al uit meerdere secties bestaat, dien je die eerst volledig te 
selecteren 

• Neem het menu FORMAT – COLUMNS 

• Kies in het dialoogvenster de gewenste kolominstellingen 

• Neem bij de rubriek APPLY TO de optie WHOLE DOCUMENT of SELECTED 
SECTIONS 

• Klik OK 

 Deel van de tekst in gelijke kolommen 

• Selecteer het tekstgedeelte dat in kolommen moet komen 

• Klik op de standaardwerkbalk op de knop COLUMNS 

• Selecteer met de linkermuisknop het aantal kolommen en laat de muis los 

 Deel van de tekst in ongelijke kolommen 

• Selecteer het tekstgedeelte dat in kolommen moet komen 
Is het een bestaande sectie, dan volstaat het de invoegcursor erin te plaatsen 

• Neem het menu FORMAT – COLUMNS 

• Kies in het dialoogvenster de gewenste kolominstellingen 

• Neem bij de rubriek APPLY TO de optie SELECTED TEXT 

• Klik OK 

 Achteraf een lijn tussen de kolommen plaatsen 

• Plaats de invoegcursor in het kolomgedeelte 

• Neem het menu FORMAT – COLUMNS 

• Klik de optie LINE BETWEEN aan 

• Klik OK 





 

 

Hoofdstuk 6 Paginering 

Je hebt reeds ondervonden dat Word automatisch een nieuwe pagina begint 
wanneer je blad vol is. Dit is waarschijnlijk niet steeds naar je zin omdat het de 
bladschikking niet altijd ten goede komt. Je kunt zelf het heft in handen nemen door 
pagina-einden in te voegen of alinea's bij elkaar te laten houden 

6.1 Handmatig een nieuwe pagina beginnen 
Wil je zelf bepalen waar een nieuwe pagina moet beginnen, dan kun je handmatig 
een pagina-einde invoegen door op Ctrl+Enter te drukken of door te klikken in het 
menu INSERT – BREAK – PAGE BREAK.  

Wanneer je nadien nog wijzigingen aan je document aanbrengt worden deze vaste 
pagina-einden niet automatisch aangepast. De pagina-einden blijven steeds staan op 
de plaats waar je ze zelf hebt ingevoegd. Dit in tegenstelling tot de automatische 
pagina-einden die zich steeds aanpassen aan de wijzigingen in het document. 

De markering van een pagina-einde ziet er als volgt uit: 

 

In NORMAL VIEW loopt de markering voor een PAGE BREAK over de volledige 
bladbreedte.  
In PRINT LAYOUT is deze markering niet altijd volledig zichtbaar, in deze weergave 
wordt tussen 2 bladzijden telkens een grijze ruimte getoond. 

 

 
De horizontale grijze ruimte geeft hier weer dat er op deze plaats een nieuwe pagina 
begint. 
Plaats je de muisaanwijzer in de ruimte tussen de pagina’s, dan verandert de 
muisaanwijzer in de knop HIDE WHITE SPACE .  
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Wanneer je klikt in de ruimte tussen de pagina’s, dan worden de lege delen boven en 
onderaan de pagina's verborgen en komt de tekst van de pagina’s tegen elkaar; de 
paginagrens wordt dan weergegeven door een dikke horizontale lijn.  
 

 

 
Om de weergave te herstellen klik je op de horizontale lijn met de knop SHOW WHITE 
SPACE  die automatisch verschijnt wanneer je met de muisaanwijzer over de lijn 
beweegt. 

6.2 Automatisch een nieuwe pagina laten beginnen 
Via het menu FORMAT – PARAGRAPH – LINE AND PAGE BREAKS krijg je 4 mogelijkheden 
om de tekst automatisch op de volgende pagina te laten beginnen. Deze opties 
houden meer in dan enkel het inbrengen van een pagina-einde; het is eigenlijk 
schikken en herschikken van alinea’s. 

 

Nummer Benaming Betekenis 

 Widow/Orphan control Hiermee voorkom je dat de laatste 
regel van een alinea helemaal alleen 
op de volgende pagina staat. 
Met dezelfde optie voorkom je ook dat 
enkel de eerste regel van een alinea 
helemaal alleen onderaan de pagina 
staat. 

 Keep lines together Met deze optie zorg je ervoor dat je 
geen pagina-einde krijgt middenin de 
alinea. Alle regels van deze alinea 
staan steeds samen op dezelfde 
pagina. Het automatische pagina-einde 
komt dan net vóór de alinea. 
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 Keep with next Hiermee koppel je de alinea waarin je 
de optie aanzet aan de volgende 
alinea. Zo staan beide alinea’s steeds 
op dezelfde pagina.  
Dit kun je bijvoorbeeld gebruiken om 
ondertitel en bijhorende tekst samen te 
houden. 

 Page break before Met deze optie las je een pagina-einde 
in vóór de alinea waarin de cursor 
staat. 

 

Standaard staat de optie WIDOW/ORPHAN CONTROL actief. Van zodra je nog één van 
de overige 3 opties activeert verschijnt in de linkermarge een markering. 

 

Pas je op een titel een opmaakprofiel van het type Kop1, Kop2, … toe, dan zie je ook 
voor deze titel diezelfde markering. Deze markering verschijnt omdat de optie KEEP 
WITH NEXT bij Koppen standaard één van de opmaakkenmerken is. 
 

  Om deze markering te zien, moet uiteraard de knop SHOW/HIDE aan staan. Bij het 
afdrukken wordt deze code niet uitgeprint. 

 
In volgend praktijkvoorbeeld ga je alinea’s herschikken in functie van een 
overzichtelijke paginering. 

 1. Open uit de map 'Praktijk Paginaopmaak' het document ‘Presenteren 
voor paginering’. 

2. Bekijk de opmaak van het volledige document.  
In de statusbalk zie je dat dit document uit 11 pagina’s bestaat. Het 
document is reeds opgemaakt met randen, opsommingtekens, koppen 
en de eerste pagina staat verticaal gecentreerd. Aan de paginering 
werd nog geen aandacht besteed. 

3. Onderaan pagina 3 wordt de alinea “Daarna is het kwestie om …” 
gesplitst. Voor een duidelijkere paginering is het beter om de volledige 
alinea samen te houden.  
Klik in deze alinea. Ga naar FORMAT – PARAGRAPH en klik op het tabblad 
LINE AND PAGE BREAKS. Zet de optie KEEP LINES TOGETHER aan en klik 
OK. De alinea komt volledig op de volgende pagina terecht. Voor de 
alinea zie je de markering die aanduidt dat de optie geactiveerd is. 

4. Onderaan pagina 4 staat “We geven 10 mogelijke openers.” Deze 
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alinea hoort op de volgende bladzijde te staan. 
Klik in deze alinea. Ga naar FORMAT – PARAGRAPH en zet in het tabblad 
LINE AND PAGE BREAKS  de optie KEEP WITH NEXT aan. Klik OK. Deze 
alinea staat nu bovenaan pagina 5. 

5. Bovenaan pagina 6 staat de bronvermelding van de opsomming. Zorg 
ervoor dat minstens 1 item van de opsomming nog bij de 
bronvermelding staat. 
Klik in het laatste opsommingpunt “Grapje”. Ga naar FORMAT – 
PARAGRAPH en zet in het tabblad LINE AND PAGE BREAKS de optie KEEP 
WITH NEXT aan. Klik OK.  
Het opsommingpunt “Grapje” staat nu samen met de bron op pagina 6. 

6. De titel “Tien aandachttrekkers” op pagina 6 heeft een opmaakprofiel 
Kop 3. Eén van de opmaakkenmerken van Kop 3 is KEEP WITH NEXT, 
daardoor zie je reeds een markering voor de titel staan. Laat deze titel 
nu ook nog op een nieuwe bladzijde beginnen. 
Klik in deze titel. Ga naar FORMAT – PARAGRAPH en zet in het tabblad 
LINE AND PAGE BREAKS de optie PAGE BREAK BEFORE aan. Klik OK. De 
titel staat nu op pagina 7. 

7. Onderaan pagina 7 staat het opsommingpunt “Opdrachten” verdeeld 
over 2 bladzijden. Zorg ervoor dat het volledige opsommingpunt samen 
staat. Zet hiervoor de optie KEEP LINES TOGETHER aan. 

8. Onderaan pagina 9 staat de titel “Humor is nooit nodig”. Zorg ervoor dat 
de titel bij de volgende alinea komt. 

9. Onderaan pagina 10 staat de alinea “Je kan de autoriteit…” verdeeld 
over 2 bladzijden. Zorg ervoor dat de volledige alinea samen staat. Zet 
hiervoor de optie KEEP LINES TOGETHER aan. 

10. De titel die bij deze alinea hoort, staat nu nog onderaan de vorige 
bladzijde. Zorg ervoor dat deze titel bij de bijhorende alinea komt. 

11. Bekijk het volledige document in het afdrukvoorbeeld. 
12. Bewaar het document in 'Gemaakte praktijkvoorbeelden Word 2003 

basis' onder de naam ‘Presenteren met paginering’. Sluit het document. 

 

6.3 Tekst passend maken 
Heb je een document van enkele pagina's en op de laatste pagina komen nog 
slechts enkele tekstregels, dan kun je via het afdrukvoorbeeld die laatste pagina 
laten wegwerken. Hiertoe gaat Word de tekengrootte van het volledige document 
evenredig verkleinen. 
 

 1. Open uit de map 'Praktijk Paginaopmaak' het document 'Wijnkeuren' 

2. Klik op de knop  voor het afdrukvoorbeeld 

3. Vraag alle pagina's (2) te zien 

4. Klik op de knop  SHRINK TO FIT 
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5. Alles staat nu op 1 pagina 
6. Sluit het afdrukvoorbeeld 
7. Sluit het venster zonder op te slaan 

 

  Maak uit de oefenmap opgave 47 
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6.4 Stappenplan 

 Handmatig pagina-einde 

• Zet de cursor op de plaats waar de nieuwe pagina dient te beginnen 

• Maak de toetsencombinatie Ctrl+Enter 

 Alinea’s bijeenhouden 

• Zet de cursor in de eerste (bovenste) van de twee alinea’s die samen op 
dezelfde pagina moeten staan 

• Neem het menu FORMAT – PARAGRAPH – tabblad LINE AND PAGE BREAKS 

• Activeer de optie KEEP WITH NEXT 

 Tekst inpassen 

• Neem het afdrukvoorbeeld 

• Klik op de knop SHRINK TO FIT 
 



Word 2003 Pagina-opmaak 49 

 

Colofon 
Sectorverantwoordelijke Ortaire Uyttersprot 

Cursusverantwoordelijk Maryse De Meyer 

Didactiek Els Keppens 
Hedwig Seutens 
Philippe Stragier 

Medewerkers Lieve Janssen 
Thomas Smeulders (uk) 

Versie Februari 2006 

Bestanden praktijkvoorbeeld Praktijk Paginaopmaak 

 



50 Pagina-opmaak WORD 2003 

 

 



 

WWoorrdd  22000033  ((UUKK)) 

Tabellen 

Deze cursus is eigendom van VDAB Competentiecentra © 

PS nr. 35.254 Februari 2006 
D2006/5535/194 

 





 

STRUCTUUR 
De cursus Word 2003 is als volgt samengesteld: 

 

Word verkennen 

Document aanmaken 

Bestand openen 

Invuldocumenten 

Samenvoegen 

Grote documenten 

Macro’s en werkbalken 

Grafische 
mogelijkheden 

Autoteksten 

Sjablonen Gegevensdeling 

Corrigeren 

Afdrukken 

Alinea-opmaak 

Tabellen 

Pagina-opmaak 

Tekenopmaak 



 

OPBOUW 

Ieder onderdeel uit deze module bevat  

• een stuk algemene informatie,  

• een praktijkvoorbeeld  dat je zelf op het toestel uitvoert, 

• eventueel enkele tips of praktische bedenkingen, 

• een verwijzing naar een oefening  die je in de afzonderlijke oefenmap 
terugvindt. 

 

 

SYMBOLEN 

 1. Deze weergave betreft een door jou uit te voeren praktijkvoorbeeld 

  

  Wijst op een praktische tip 

  

  Wijst op een alternatieve methode via toetsenbordhandelingen 

 

  Wijst op een alternatieve methode via muishandelingen 

 

  Verwijst naar een vrije oefening uit de oefenmap 

  

 Verwijst naar een animatievoorbeeld van de uit te voeren stappen 

 

 

Wanneer een toetsencombinatie moet worden gemaakt, d.w.z. de toetsen tegelijk 
indrukken (bijvoorbeeld Ctrl en A), dan wordt dit weergeven als Ctrl+A 
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Hoofdstuk 1 Tabellen maken 

1.1 Toepassingsmogelijkheden 
Tabellen zijn niet alleen bedoeld om een reeks cijfers in een tekstdocument te 
plaatsen; je kunt er ook tekst en grafische elementen mee schikken. Tabellen kun je 
onder meer gebruiken: 

• om gegevens overzichtelijk in kolommen voor te stellen: 
 

REFERENTIE OMSCHRIJVING 
PRIJS 

in € 

DO1208 100 Best Windows Games 11,69 

DO1212 3D Huis Design 11,69 

DO1235 Wegwijs cursus box 26,57 

DO1012 Clipart 11,69 

• om tekstblokken die verschillend zijn opgemaakt (andere tekengrootte, andere 
uitlijning, andere tekstrichting …) naast elkaar te plaatsen: 

 

Nieuwe 
cursussen Webleren 

• om tekst naast grafische elementen te plaatsen: 
 

Soft Skills-pakketten Webleren 
Sociale vaardigheden: 

 Solliciteren 
 Timemanagement 
 Leren leren 

Commerciële opleidingen: 
 Starten met je eigen zaak 

 Verkooptechnieken 
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1.2 Tabelstructuur 
Een tabel bestaat uit rijen (horizontaal) en kolommen (verticaal). De rijen worden 
met cijfers aangeduid en de kolommen met letters. De cijfer- en letteraanduidingen 
worden echter niet getoond op je scherm. 
De kruising van een rij en een kolom noemen we een cel. Elke cel heeft een naam, 
samengesteld uit de kolomletter en het rijcijfer. De celnamen worden niet getoond op 
het scherm. 

 Kolom A Kolom B Kolom C 

Rij 1 Cel A1   

Rij 2  Cel B2  

Rij 3   Cel C3 

 
Elke cel is standaard 1 alinea. De tekst die je intikt reageert dus op precies dezelfde 
manier als een gewone tekstalinea. Wanneer je de codes laat weergeven, dan zie je 
dat deze alinea binnen de cel voorgesteld wordt met behulp van de einde-
celmarkering (¤). Binnen een cel kun je via Enter altijd extra alinea’s bijmaken; deze 
bijkomende alinea’s worden voorgesteld met een gewoon alineateken (¶). 
Op het einde van elke rij vind je hetzelfde ¤-symbool, maar nu als einde-rijmarkering. 

1.3 Een tabel maken 
Je kunt op verschillende manieren een tabel maken Een tabel wordt steeds gemaakt 
op de plaats van de cursor. Van zodra de tabel gemaakt is, kun je erin beginnen 
tikken; de cursor staat steeds in de eerste cel van de tabel. 

1.3.1 Met de knop INSERT TABLE op de werkbalk STANDARD 
Werkwijze: 

• Klik op de knop INSERT TABLE op de werkbalk STANDARD: 

 

• Er verschijnt een raster. 

• Sleep de muisaanwijzer over het raster totdat het gewenste aantal rijen en 
kolommen voor de tabel wordt aangegeven. Onderaan het raster kun je lezen 
hoeveel rijen en kolommen je via het slepen selecteert (in onderstaand 
voorbeeld: 3 rijen en 4 kolommen). 
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• Laat nu de muisknop los. 
De tabel wordt ingevoegd. 

Je gaat nu zelf een tabel maken van 5 rijen en 4 kolommen: 

 1. Neem een nieuw document. 
2. Klik op de knop INSERT TABLE. 
3. Sleep over het raster 5 rijen naar beneden en 4 kolommen naar rechts. 
4. Laat de muisknop los. 

Je krijgt een tabel op het scherm met 20 cellen: 5 rijen en 4 kolommen. 
Let op de celmarkeringen, die je eventueel zichtbaar maakt met de 
knop SHOW/HIDE op de standaarwerkbalk. 

5. Sluit het document zonder het te bewaren. 

 

1.3.2 Met het menu TABLE 
Werkwijze: 

• Kies het menu TABLE – INSERT – TABLE. 
Het dialoogvenster INSERT TABLE verschijnt: 

• Na het opgeven van jouw wensen (zie navolgende uitleg) klik je op OK. 
Een lege tabel wordt in het document ingevoegd. De cursor bevindt zich in de 
eerst cel, zodat je meteen kunt beginnen tikken 

 

 Selecteer het gewenste aantal kolommen in het vak NUMBER OF COLUMNS... 

 …en het gewenste aantal rijen in het vak NUMBER OF ROWS. 
 Klik het keuzerondje FIXED COLUMN WIDTH aan als de kolommen allemaal 

dezelfde breedte moeten hebben, ongeacht de inhoud van de cellen. 
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Selecteer eventueel de gewenste kolombreedte. De standaardoptie is AUTO, 
dit wil zeggen dat de beschikbare ruimte tussen de marges gelijkmatig 
verdeeld wordt tussen het aantal gevraagde kolommen. Als de afstand van de 
linkermarge tot de rechtermarge bijvoorbeeld 16 cm bedraagt, en je hebt 
opgegeven dat je 5 kolommen wilt hebben, dan krijgt elke kolom 3,2 cm 
toegewezen. Tik je echter in het vakje naast FIXED COLUMN WIDTH bijvoorbeeld 
1 in, dan krijg je 5 kolommen van 1 cm. 

 Klik het keuzerondje AUTOFIT TO CONTENTS aan als de breedte van de 
kolommen automatisch moet worden aangepast aan de inhoud van de cellen. 

 Klik het keuzerondje AUTOFIT TO WINDOW aan als de afmetingen van de tabel 
zodanig moeten worden aangepast dat de tabel in het venster van een 
webbrowser past. Als de venstergrootte wordt gewijzigd, worden de 
afmetingen van de tabel automatisch aangepast zodat de tabel in het venster 
past. 

 Bij TABLE STYLE kun je aflezen welke opmaak je tabel zal krijgen.  
 Wens je een andere opmaak, dan kun je die kiezen met behulp van de knop 

AUTOFORMAT. Ook nadat je de tabel aangemaakt hebt, kun je deze optie 
toepassen (zie punt 6.8 Gebruik van TabelgalerieAutoFormat). 

 

Probeer dit eens uit: 

 1. Neem een nieuw document. 
2. Kies het menu TABLE – INSERT – TABLE… 
3. Geef op: 4 kolommen en 3 rijen. 
4. Zorg ervoor dat de optie FIXED COLUMN WIDTH geselecteerd is. 
5. Klik op OK. 

Je krijgt een tabel van 4 kolommen en 3 rijen; elke kolom is 4 cm breed. 
6. Plaats de cursor onder de tabel en druk 2 maal op Enter. 
7. Kies het menu TABLE – INSERT – TABLE… 
8. Geef opnieuw op: 4 kolommen en 3 rijen en geef bij vaste 

kolombreedte op: 1 cm. 
9. Klik op de knop AUTOFORMAT en kies in het lijstje onder TABLE STYLES 

voor TABLE CLASSIC 2. 
10. Klik 2 maal op OK. 

Je krijgt een tabel van 4 kolommen en 3 rijen; elke kolom is 1 cm breed. 
De tabel heeft een speciale opmaak. 

11. Sluit het document zonder het te bewaren. 
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1.3.3 Met de knop INSERT TABLE op de werkbalk TABLES AND BORDERS 
Werkwijze: 

• Activeer de werkbalk TABLES AND BORDERS: 

 

 

  
Je kunt deze werkbalk ook in beeld brengen: 

• via het menu (VIEW – TOOLBARS – TABLES AND BORDERS) of 

• via het snelmenu (rechtermuisknop op menubalk of werkbalk en kiezen voor 
TABLES AND BORDERS). 

 

• Klik op de knop INSERT TABLE  op de werkbalk TABLES AND BORDERS: 

 

• Het dialoogvenster INSERT TABLE verschijnt. 

• Werk verder zoals hierboven beschreven in punt 1.3.2. 

1.3.4 Eigenhandig een tabel tekenen 
Een complexere tabel, kun je eventueel zelf tekenen met de knop DRAW TABLE 

 

Werkwijze: 

• Activeer de werkbalk TABLES AND BORDERS. 

• Zorg ervoor dat de knop DRAW TABLE geactiveerd is. Als deze knop geactiveerd 
is, heeft de muisaanwijzer de vorm van een potlood. 

• Sleep met het potlood een rechthoek of vierkant, op de gewenste plaats en in de 
gewenste grootte. Dit is de buitenrand van de tabel; zie  op onderstaande 
schets. 
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• Sleep nu met het potlood horizontale lijnen voor de rijen  en verticale voor de 
kolommen . 

• Om overbodige lijnen te wissen, klik je op de knop ERASER op de werkbalk 
TABLES AND BORDERS. De muisaanwijzer verandert in een vlakgom. Klik 
vervolgens op de overbodige lijn.  

 

• Wanneer de tabel klaar is, klik je opnieuw op de knop DRAW TABLE om het 
potlood ‘weg te leggen’. 

Even proberen: 

 1. Neem een nieuw document. 
2. Zorg ervoor dat je de werkbalk TABLES AND BORDERS ziet. 
3. Zorg ervoor dat de knop DRAW TABLE geactiveerd is. 
4. Sleep met het potlood een kader van ongeveer 16 cm breed (kijk naar 

de horizontale liniaal) en ongeveer 3 cm hoog (kijk naar de verticale 
liniaal). 

5. Sleep een horizontale lijn op ongeveer 1 cm van de bovenrand van het 
kader zodat je twee rijen hebt. 

6. Trek in de tweede rij een verticale lijn op ongeveer 5 cm van de 
linkerrand van het kader, zodat je in de tweede rij twee kolommen hebt. 

7. Klik opnieuw op de knop DRAW TABLE om de knop te deactiveren. 
8. Sluit het document zonder het te bewaren. 
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1.4 Stappenplan 

 Tabel invoegen via het menu 

• Klik op het menu TABLE – INSERT TABLE 

• Vervolledig het dialoogvenster 

• Klik OK 

 Tabel invoegen via knop op Standaardwerkbalk 

• Klik op de knop INSERT TABLE op de werkbalk STANDARD: 

• Sleep de muisaanwijzer over het raster totdat het gewenste aantal rijen en 
kolommen voor de tabel wordt aangegeven 

• Laat de muisknop los 

 Zelf Table tekenen 

• Activeer zonodig de werkbalk TABLES AND BORDERS 

• Activeer de eerste knop DRAW TABLE  

• Teken met de linkermuisknop een rechthoek als buitenrand 

• Teken vervolgens horizontale en verticale lijnen om de cellen te creëren 

• Schakel de knop DRAW TABLE uit 
 





 

 

Hoofdstuk 2 Werken in tabellen 

2.1 De cursor verplaatsen in een tabel 
In een tabel kun je de cursor naar een andere cel brengen door met de muis in die 
andere cel te klikken of met volgende toetsen of toescombinaties. 

Toetsen Verplaatst de cursor naar 

Tab de volgende cel 

Shift+Tab de vorige cel 

Home het begin van de actuele cel (d.w.z. waarin de cursor staat) 

End het einde van de actuele cel 

Alt+Home de eerste cel van de rij 

Alt+End de laatste cel van de rij 

Alt+PageUp de bovenste cel van de kolom 

Alt+PageDown de onderste cel van de kolom 

Pijltjes tussen lege cellen en binnen gevulde cellen 

Enter een nieuwe alinea binnen een cel 

Shift+Enter een nieuwe regel binnen een cel 

 

2.2 Gegevens intikken 
In een cel kun je tekst en cijfers intikken en figuren invoegen. Je kunt binnen een cel 
een nieuwe regel nemen (Shift+Enter), een nieuwe alinea nemen (Enter), gegevens 
verwijderen, verplaatsen, opmaken, … 
 

  In een tabel die je in Word hebt gemaakt, tik je de gegevens het gemakkelijkst in van 
links naar rechts, dus rij per rij. Immers, wanneer je op de Tab-toets drukt, verplaatst 
de cursor zich naar de volgende cel rechts. Vanuit de laatste cel van de rij springt hij 
automatisch naar de eerste cel van de volgende rij. 

Praktijkvoorbeeld 

 1. Neem een nieuw document. 
2. Klik op de knop INSERT TABLE in de werkbalk Standaard. 
3. Sleep over het raster 4 hokjes naar rechts en 5 rijen naar beneden. 
4. Laat de muisknop los. 

Je krijgt een tabel op het scherm met 20 cellen: 4 kolommen en 5 rijen. 
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De cursor staat in de eerste cel (A1), zodat je onmiddellijk met het 
intikken van gegevens kunt beginnen. 

5. Tik onderstaande gegevens in. Moet er binnen een cel een nieuwe regel 
genomen worden, dan druk je op Shift+Enter, zoniet tik je gewoon verder 
en neemt Word spontaan de volgende regel 

 

6. Sluit het document en bewaar het in 'Gemaakte praktijkvoorbeelden 
Word 2003 basis' onder de naam Maaltijdschema. 

 

2.3 Selecteren in een tabel 
Om bepaalde bewerkingen uit te voeren, volstaat het soms om in de cel, rij of kolom 
te klikken, maar meestal zul je cellen, rijen of kolommen moeten selecteren. Er is een 
verschil tussen het selecteren van een cel en het selecteren van de inhoud van een 
cel (de tekens selecteren). 

Om een selectie te maken van Toets/Muis/Menu 

de inhoud van een cel Net zoals in gewone tekst 

de inhoud van de volgende cel Tab 

de inhoud van de vorige cel Shift+Tab 

de huidige cel 1 maal klikken in de selectiebalk van de cel (dit is 
de zeer smalle linkermarge van de cel waar de 
muiscursor in een dik zwart pijltje verandert) 
of 
via het menu TABLE – SELECT – CELL 

een rij cellen 1 maal klikken in de selectiebalk van de pagina 
(linkermarge van de pagina) ter hoogte van de rij 
of 
dubbelklikken in de selectiebalk van één van de 
cellen (linkermarge van de cel) van de rij 
of 
via het menu TABLE – SELECT – ROW 
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een kolom cellen 1 maal klikken op de bovenrand van de kolom (de 
muiswijzer krijgt een  -vorm) 
of 
via het menu TABLE – SELECT – COLUMN. 

meerdere aaneensluitende 
cellen, rijen of kolommen 

Sleep over de cellen,  
of  
sleep door de selectiebalk ter hoogte van de rijen 
of  
sleep door de bovenrand van de kolommen 
of 
klik in de eerste cel, rij of kolom, houd dan de 
Shift-toets ingedrukt terwijl je op de laatste cel, rij 
of kolom van het te selecteren stuk klikt. 

meerdere niet-aaneensluitende 
cellen, rijen of kolommen 

Selecteer een cel, rij of kolom en houd de Ctrl-
toets ingedrukt terwijl je op de andere cellen, rijen 
of kolommen klikt. 

heel de tabel Klik op de verplaatsingsgreep links boven de tabel 
(alleen zichtbaar als de muisaanwijzer zich boven 
de tabel bevindt): 

 

of 
druk Alt+5 op het numerieke toetsenbord (Num 
Lock is niet actief) 
of 
via het menu TABLE – SELECT – TABLE. 

 

  Als je een cel, rij of kolom hebt geselecteerd, kan je de selectie altijd nog uitbreiden 
met behulp van Shift+pijltjestoetsen. 

Probeer dit even uit:  

 1. Open uit de map 'Praktijk Tabellen' het document ‘Maaltijdschema’ en 
probeer de verschillende selectiemogelijkheden even uit. 

2. Sluit het document zonder eventuele wijzigingen te bewaren. 
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2.4 Stappenplan 

 Cursorbewegingen in de Table 

• Met het klavier 

Toetsen Verplaatst de cursor naar 

Tab de volgende cel 

Shift+Tab de vorige cel 

Home het begin van de actuele cel (d.w.z. waarin de cursor staat) 

End het einde van de actuele cel 

Alt+Home de eerste cel van de rij 

Alt+End de laatste cel van de rij 

Alt+PageUp de bovenste cel van de kolom 

Alt+PageDown de onderste cel van de kolom 

Pijltjes tussen lege cellen en binnen gevulde cellen 

Enter een nieuwe alinea binnen een cel 

Shift+Enter een nieuwe regel binnen een cel 

 

• Of met de muis klik je op de plaats (in de cel) waar je wil werken 

 Selecteren in een Tabel 

• Zet de cursor in de tabel / rij / kolom / cel die je wilt selecteren 
en maak je keuze uit het menu TABLE – SELECT 

• Of: 

Om een selectie te maken 
van 

Toets/Muis 

de inhoud van een cel Net zoals in gewone tekst 

de inhoud van de volgende 
cel 

Tab 

de inhoud van de vorige cel Shift+Tab 

de huidige cel 1 maal klikken in de selectiebalk van de cel  

een rij cellen 1 maal klikken in de selectiebalk van de pagina  
of 
dubbelklikken in de selectiebalk van één cel in die 
rij 
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een kolom cellen 1 maal klikken op de bovenrand van de kolom 

meerdere aaneensluitende 
cellen, rijen of kolommen 

Sleep over de cellen,  
of  
sleep door de selectiebalk ter hoogte van de rijen 
of  
sleep door de bovenrand van de kolommen 
of 
klik in de eerste cel, houd de Shift-toets ingedrukt 
terwijl je op de laatste te selecteren cel klikt. 

meerdere niet-
aaneensluitende cellen, 
rijen of kolommen 

Selecteer een cel, rij of kolom en houd de Ctrl-
toets ingedrukt terwijl je op de andere cellen, rijen 
of kolommen klikt. 

heel de tabel Klik op de verplaatsingsgreep links boven de tabel 
of 
druk Alt+5 op het numerieke toetsenbord (Num 
Lock is niet actief). 

 
 





 

 

Hoofdstuk 3 Tabelformaat aanpassen 

Nadat je een tabel hebt gemaakt, kun je altijd nog kolommen, rijen of cellen 
toevoegen of verwijderen. 

3.1 Kolommen, rijen of cellen toevoegen 

3.1.1 1 kolom/rij toevoegen 
Kolommen kun je invoegen links of rechts van de kolom waarin de cursor staat. Rijen 
kun je invoegen boven of onder de rij waarin de cursor staat. 
Werkwijze: 

• Plaats de cursor in de kolom of rij waar tegenaan je een kolom respectievelijk een 
rij wil invoegen. 

• Kies het menu TABLE – INSERT en dan naargelang van de situatie  
COLUMNS TO THE LEFT of COLUMNS TO THE RIGHT, 
ROWS ABOVE of ROWS BELOW. 

Bemerk dat de breedte van de bestaande kolommen automatisch wordt aangepast 
zodat de nieuwe kolom(men) ook binnen de marges blijven; dit kan natuurlijk wel 
gevolgen hebben voor de schikking van de celinhoud. 
 

  
Je kunt ook klikken op de werkbalk TABLES AND BORDERS op het lijstpijltje naast de 
knop INSERT TABLE ( ) en in het vervolgmenu de passende opdracht kiezen. 

 

  Wanneer je door middel van het lijstpijltje naast de knop INSERT TABLE één van de 
onderliggende opdrachten hebt toegepast, dan wordt het uitzicht van de knop 
veranderd naargelang de gekozen opdracht. Met andere woorden, de knop INSERT 
TABLE toont steeds de laatst gebruikte opdracht. 

 

  
Je kan ook op de werkbalk STANDARD de knop INSERT ROWS ( ) of INSERT 

COLUMNS ( ) kiezen. Deze knop is echter alleen zichtbaar als je één of meer 
kolommen of rijen hebt geselecteerd. Rijen worden dan steeds ingevoegd boven de 
rij waar de cursor staat, en kolommen worden dan steeds ingevoegd links van de 
kolom waar de cursor staat. 

 

3.1.2 Meerdere kolommen/rijen toevoegen 
Dit gebeurt op dezelfde wijze als voor het invoegen van 1 kolom/rij, maar selecteer 
eerst in de tabel het aantal kolommen/rijen dat je wilt toevoegen. 

  
Na selectie van (een) rij(en) of (een) kolom(men), kun je met de rechtermuisknop een 
snelmenu oproepen waarin je INSERT ROWS respectievelijk INSERT COLUMNS kunt 
kiezen. Wanneer je voor deze werkwijze kiest, worden rijen steeds boven de 
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geselecteerde rij(en) ingevoegd en worden kolommen links van de geselecteerde 
kolom(men) ingevoegd. 

 

3.1.3 Onderaan een tabel een rij toevoegen 
Onderaan een tabel kun je ook nog snel een rij toevoegen op één van de volgende 
manieren: 

• plaats de cursor in de laatste cel en druk op de Tab-toets; 

• plaats de cursor vóór de einde-rijmarkering (¤) van de laatste rij en druk op Enter. 
Je gaat nu in de tabel die je aan het begin van dit hoofdstuk hebt gemaakt, op 
verschillende wijzen een aantal rijen en kolommen toevoegen: 
 

 1. Open uit de map ‘Praktijk Tabellen’ het document ‘Maaltijdschema’. 
2. Voeg onderaan de tabel een rij toe: plaats de cursor ergens in de laatste cel 

(“Tafelen bij Moeder Natuur”). 
3. Druk op de Tab-toets. 

Er wordt een nieuwe rij toegevoegd onderaan de tabel. 
4. Tik in de nieuwe rij de volgende gegevens in: 

 

5. Voeg boven de rij “Vrijdag” een rij toe: selecteer de rij “vrijdag” en klik in de 
werkbalk STANDARD op de knop INSERT ROWS ( ). 

6. Tik in de nieuwe rij volgende gegevens in: 

 

7. Voeg onder de rij “Maandag” een nieuwe rij toe: klik ergens in de rij “Maandag” 
en kies het menu TABLE – INSERT – ROWS BELOW. 

8. Tik in de nieuwe rij volgende gegevens in: 

 

9. Voeg met een methode naar keuze op de juiste plaats volgende rijen toe: 
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Je krijgt dan volgend resultaat: 

10. Voeg de kolom “Dienst” toe tussen de kolommen “Begeleiding” en “Aard 
maaltijd”: klik ergens in de kolom “Begeleiding ” en kies het menu TABLE – 
INSERT – COLUMNS TO THE RIGHT. 

11. Tik in de nieuwe kolom volgende gegevens in: 

 

12. Voeg de kolom “Prijs” toe tussen de kolommen “Aard maaltijd” en 
“Restaurant”. Selecteer de kolom “Restaurant” en klik in de werkbalk 
STANDARD op de knop INSERT COLUMNS ( ). 

13. Tik in de nieuwe kolom de volgende gegevens in: 
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Dit geeft het volgende resultaat: 

14. Bewaar het document in 'Gemaakte praktijkvoorbeelden Word 2003 basis'  
onder de naam Maaltijdschema met ingevoegde rijen en 
kolommen en sluit het. 
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3.1.4 Cellen toevoegen 
Om cellen in te voegen verschilt de werkwijze lichtjes van het invoegen van 
kolommen of rijen. 
Werkwijze: 

• Selecteer één of meer cellen in de tabel op de positie waar de nieuwe cellen 
moeten ingevoegd worden. 

• Kies het menu TABLE – INSERT – CELLS. Volgend dialoogkader verschijnt: 

 

 

 Cellen naar rechts 
verplaatsen 

Nieuwe cellen worden links van de geselecteerde 
cellen ingevoegd en de geselecteerde cellen worden 
naar rechts verplaatst (de structuur van de tabel wordt 
gewijzigd). 

 Cellen naar beneden 
verplaatsen 

Nieuwe cellen worden boven de geselecteerde cellen 
ingevoegd en de geselecteerde cellen worden naar 
beneden verplaatst (structuur van de tabel wordt 
gewijzigd). 
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 Hele rij invoegen Er worden 1 of meer rijen ingevoegd. (Meer rijen 

indien cellen over meer rijen werden geselecteerd.) 
 Hele kolom invoegen Er worden 1 of meer kolommen ingevoegd. (Meer 

kolommen indien cellen over meer kolommen werden 
geselecteerd.) 

 

  
Om cellen in te voegen kun je ook klikken in de werkbalk TABLES AND BORDERS op 
het lijstpijltje naast de knop INSERT TABLE. Kies in het vervolgmenu voor INSERT 
CELLS. 

 

Praktijkvoorbeeld 

 1. Neem een nieuw document. 
2. Maak een tabel volgens onderstaand voorbeeld: 

 
3. Klik in de cel “dinsdag” en kies het menu TABLE – INSERT  – CELLS. 
4. Laat het keuzerondje staan bij CELLEN NAAR BENEDEN VERPLAATSEN  

en druk op OK. 
Er wordt een cel ingevoegd en de cellen met “dinsdag” en “vrijdag” worden 
naar beneden verplaatst: 

 
5. Maak ongedaan. 
6. Klik opnieuw in de cel “dinsdag”, klik op het lijstpijltje van de knop INSERT 

TABLE en kies INSERT CELLS. 
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7. Plaats nu het keuzerondje bij SHIFT CELLS RIGHT  
en druk op OK. 
Er wordt een cel ingevoegd en de cellen “dinsdag” en “woensdag” worden 
naar rechts verplaatst: 

 
8. Klik opnieuw in de cel “dinsdag”, klik op het lijstpijltje van de knop INSERT 

TABLE en kies INSERT CELLS. 
9. Plaats nu het keuzerondje bij INSERT ENTIRE ROW en druk op OK. 

Er wordt een rij ingevoegd boven de rij met “dinsdag”: 

 

10. Klik opnieuw in de cel “dinsdag”, klik op het lijstpijltje van de knop TABLE – 
INSERT – CELLS. 

11. Plaats nu het keuzerondje bij INSERT ENTIRE COLUMN en druk op OK. 
Er wordt een kolom ingevoegd links van de kolom “dinsdag: 
 

 
12. Sluit het document zonder het te bewaren. 

 

3.2 Cellen, rijen of kolommen uit een tabel verwijderen 
Werkwijze: 

• Selecteer de cellen, kolommen of rijen die je wilt verwijderen. 

• Kies het menu TABLE – DELETE  en maak dan je keuze: TABLE / COLUMNS / ROWS 
of CELLS. 

• Als je rijen of kolommen geselecteerd hebt, worden deze automatisch verwijderd. 
Heb je cellen geselecteerd, dan krijg je nog extra keuzen om aan te geven wat er 
met de resterende cellen moet gebeuren: 
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 Shift cells left De cellen rechts van de verwijderde cellen 
worden verplaatst naar de plaats van de 
verwijderde cellen (de structuur van de tabel 
wordt gewijzigd). 

 

 Shift cells up De cellen onder de verwijderde cellen worden 
verplaatst naar de plaats van de verwijderde 
cellen (de structuur van de tabel wordt gewijzigd).

 
 Delete entire row De hele rij wordt verwijderd. 
 Delete entire column De hele kolom wordt verwijderd. 

 

  Na selectie van cellen, rijen of kolommen kun je ook klikken met de rechtermuisknop. 
Er opent zich een snelmenu, waar je kunt kiezen voor DELETE CELLS, DELETE 
ROWS of DELETE COLUMNS naargelang wat je geselecteerd hebt. 

 

  Een geselecteerde cel, kolom, rij of tabel kan je ook, doch enkel verwijderen met de 
toets Backspace.  
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Met Delete wis je alleen de inhoud 

 
In de volgende praktijkoefening ga je rijen en kolommen verwijderen. 

 1. Open uit de map ‘Praktijk Tabellen’ het document ‘Maaltijdschema met 
ingevoegde rijen en kolommen’. 

2. Klik in de rij “Maandagavond” en kies het menu TABLE – DELETE – ROWS. 
3. Selecteer de rij “Woensdagavond”, klik met de rechtermuisknop in de 

geselecteerde rij en kies de opdracht DELETE ROWS. 
4. Selecteer de rij “Vrijdagavond” en druk op Backspace. 

Resultaat: 

5. Verwijder de kolom “Dienst”: klik in de kolom “Dienst” en kies het menu 
TABLE – DELETE –COLUMNS. 

Resultaat: 
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6. Bewaar het document in de ‘Oefenmap Word’ onder de naam 
Maaltijdschema met verwijderde rijen en kolommen  

7. Sluit het documentvenster. 

 

  Maak uit de oefenmap opgave nummer 48. 
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3.3 Stappenplan 

 Rij toevoegen onderaan de tabel 

• Plaats de cursor in de laatste cel van de tabel 

• Druk op de tabtoets 

 Rij / kolom / cel toevoegen via het menu 

• Zet de cursor in de tabel op de plaats waar de rij/kolom/cel moet ingevoegd 
worden 

• Neem het menu TABLE – INSERT en maak je keuze 

 Rij / kolom / cel toevoegen via werkbalk of snelmenu 

• Selecteer de rij/kolom/cel die op de plaats staat waar een nieuwe dient te 
worden ingevoegd 

• Ofwel  
op de werkbalk STANDARD de 18de knop (uitzicht en knopnaam wijzigen 
naargelang van je selectie) 
ofwel 
op de werkbalk TABLES AND BORDERS de lijstpijl van de 8ste knop (INSERT TABLE) 
ofwel 
klikken met de rechter muisknop op de selectie en kiezen uit het snelmenu 

 Rij / kolom / cel verwijderen via het menu 

• Zet de cursor in de rij/kolom/cel die moet verwijderd worden 

• Neem het menu TABLE – DELETE en maak je keuze 

 Rij / kolom / cel verwijderen via het klavier 

• selecteer de rij/kolom/cel die moet verwijderd worden 

• druk op de toets Backspace 
 





 

 

Hoofdstuk 4 Rijen, kolommen en cellen 
verplaatsen/kopiëren 

Bij het verplaatsen en kopiëren is er een onderscheid tussen het verplaatsen en 
kopiëren van de inhoud van de cel/rij/kolom en de cel/rij/kolom zelf. Dit alles hangt af 
van wat je hebt geselecteerd voordat je aan de bewerking begint. 

4.1 Inhoud van een cel verplaatsen en kopiëren 
Je selecteert enkel de inhoud (dus de celmarkering niet mee selecteren) en je 
verplaatst of kopieert die zoals gewone tekst: 

• ofwel via de gekende functies CUT, COPY en PASTE; 

• ofwel via slepen en neerzetten. 

4.2 Cellen, rijen en kolommen verplaatsen en kopiëren 
Je selecteert de cel, rij of kolom en je verplaatst of kopieert die zoals gewone tekst: 

• via de gekende functies CUT, COPY en PASTE; 

• of via slepen en neerzetten 
Om de rij/kolom zodanig te plakken dat ze tussen de bestaande gevoegd wordt, dien 
je de invoegcursor in de eerste cel van die rij/kolom te plaatsen die nu op de plaats 
staat waar je wil laten plakken. 
Plak je een geknipte/gekopieerde cel in een cel, dan wordt de inhoud van die cel 
overschreven. 
Plak je een geknipte/gekopieerde cel buiten de tabel (voor een einde-rijmarkering of 
vlak onder de tabel), dan breidt Word de tabel uit. 
Plak je een geknipte/gekopieerde rij of kolom in een cel van een andere rij of kolom, 
dan wordt de inhoud van die andere rij of kolom overschreven, tenzij het plakken in 
de eerste cel van een rij of kolom gebeurt. In dit laatste geval wordt die er gewoon 
tussengeschoven. 
Plak je een geknipte/gekopieerde tabel in een cel van een andere tabel, dan wordt 
de tabel in de geselecteerde cel geplakt en krijg je een geneste tabel. 
 

  Om één of meer geselecteerde rijen in een tabel hoger of lager te plaatsen kun je 
ook gebruik maken van Alt+Shift+  en Alt+Shift+ . 

 

In het volgende praktijkvoorbeeld ga je rijen kopiëren en verplaatsen: 

 1. Open uit de map ‘Praktijk Tabellen’ het document ‘Frigo’. 
Plaats een kopie van de rij ‘groenten’ tussen de eerste en de tweede rij (dus 
boven de huidige rij ‘groenten’):  
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2. Selecteer de rij ‘groenten’.  
3. Neem een kopie: klik met de rechtermuisknop in de selectie en klik op 

COPY.  
4. Klik opnieuw met de rechtermuisknop op de geselecteerde rij ‘groenten’ 

en klik op PASTE ROWS. 
5. Wijzig de gekopieerde rij als volgt: 

 

Verplaats de rij ‘soepen’ tot onder ‘groenten’:  
6. Selecteer de rij ‘soepen’ en druk op Alt+Shift+  tot de rij ‘soepen’ 

onder ‘groenten’ staat. 
Verplaats de rij ‘vruchten’ onder ‘soepen’: 

7.  Selecteer de rij ‘vruchten’  
8. Knip ze weg (bijvoorbeeld via Ctrl+X of neem een andere door jou 

gekende functie). 
9. Klik ergens in de cel ‘vette vis’ en plak (bijvoorbeeld met Ctrl+V). 

Resultaat: 

 

Kopieer de rij ‘vlees’ boven de rij ‘vette vis’. 
10. Selecteer de rij ‘vlees’ en sleep naar boven terwijl je de Ctrl-toets 

ingedrukt houdt. Wanneer het verticale stippellijntje aan de 
muisaanwijzer in de cel ‘vette vis’ staat, laat je eerst de muisknop los en 
dan de Ctrl-toets. 

11. Wijzig de gekopieerde rij als volgt: 

 

Verplaats de rij ‘gevogelte’ tot onder ‘Vlees en vis’: 
12. Selecteer de rij ‘gevogelte’; klik met de rechtermuisknop in de selectie 

en klik op CUT. Klik met de rechtermuisknop in de cel ‘vette vis’ en klik 
op PASTE ROWS. 

Verplaats de rij ‘magere vis’ tot onder ‘gevogelte 
13. Selecteer de rij ‘magere vis’ en druk op Alt+Shift+  tot de rij ‘magere 

vis’ onder ‘gevogelte’ staat. 
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Verplaats de rij ‘vlees’ tot onder ‘vette vis’ 
14. Selecteer de rij ‘vlees’ en druk op Alt+Shift+  tot ze onder ‘vette vis’ 

staat. 
Resultaat: 

 

Voeg een rij ‘Andere’ toe boven de rij ‘bereide gerechten’. 
15. Selecteer de rij ‘bereide gerechten’ en klik in de werkbalk STANDARD op 

de knop INSERT ROWS. 

16. Tik in de eerste cel van de nieuwe rij Andere. 

Resultaat: 

 

17. Sla het document op in 'Gemaakte praktijkvoorbeelden Word 2003 
basis' onder de naam Frigo met verplaatste rijen en sluit het. 

 

  Maak uit de oefenmap opgave nummer 49. 
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4.3 Stappenplan 

 Verplaatsen of kopiëren van de celinhoud 

• Selecteer de inhoud van de cel (zonder de celmarkering) 

• Verplaats via slepen of via Cut en Paste 
Kopieer via Ctrl+slepen of Copy en Paste 

 Verplaatsen cel / rij / kolom 

• Selecteer het te verplaatsen gedeelte 

• Ofwel versleep je dit naar de nieuwe plaats 

• Ofwel knip, zet de cursor (in de eerste cel) en plak 

• Ofwel, als het een rij is, verplaats je ze met de combinatie Alt+Shift+  of  

 Kopiëren cel / rij / kolom 

• Selecteer het te kopiëren gedeelte 

• Plaats de cursor waar dit dient te komen 

• Laat plakken 
 



 

 

Hoofdstuk 5 De grootte van een tabel aanpassen 

In een bestaande tabel kun je de breedte van elke kolom en de hoogte van elke rij 
afzonderlijk aanpassen. Bovendien kun je ook de grootte van de hele tabel 
aanpassen. 

5.1 De kolombreedte instellen 
Word beschikt over verschillende mogelijkheden om de breedte van één of meer 
kolommen aan te passen. 

5.1.1 Via het verslepen van de rasterlijnen 

Je wilt de eerste kolom verbreden. 

• Plaats de muisaanwijzer op de 
rasterlijn tussen de eerste en de 
tweede kolom. De muisaanwijzer 
verandert van vorm. 

 
 

• Sleep nu naar rechts. 
Resultaat: enkel de kolom direct 
rechts verandert mee. De totale 
tabelbreedte blijft onveranderd.  

 

Om een kolom te versmallen, kun je dezelfde werkwijze toepassen, maar je sleept nu 
naar links in plaats van naar rechts. 

  
Bij het aanpassen van de kolombreedte door middel van het slepen van de 
rasterlijnen heb je nog volgende extra mogelijkheden: 

• Sleep naar rechts terwijl je Ctrl ingedrukt houdt. 
Resultaat: de kolommen rechts van de gesleepte kolomgrens worden 
proportioneel aangepast. De totale tabelbreedte blijft onveranderd. 

• Sleep naar rechts terwijl je Ctrl+Shift ingedrukt houdt. 
Resultaat: alle kolommen rechts van de gesleepte kolomgrens krijgen alle 
dezelfde breedte. De totale tabelbreedte blijft onveranderd. 

• Sleep naar rechts terwijl je Shift ingedrukt houdt. 
Resultaat: enkel de kolom links van de gesleepte kolomgrens verandert. De rest 
schuift op. De totale tabelbreedte wordt veranderd. 

Opgepast! Druk eerst de Ctrl en/of Shift toets in en begin pas daarna te slepen. Laat 
op het einde eerst de muisknop los dan pas de combinatietoets 
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Praktijkvoorbeeld: 

 1. Open uit de map ‘Praktijk Tabellen’ het document ‘Maaltijdschema met 
verwijderde rijen en kolommen’. 

Maak kolom 1 smaller en kolom 2 breder. 
2. Plaats de muisaanwijzer in de tabel op de rechter scheidingslijn van 

kolom 1 en sleep een beetje naar links. 
Kolom 1 wordt smaller en kolom 2 breder. 

3. Maak ongedaan. 
4. Laat het document op het scherm staan. 

 

5.1.2 Via het verslepen van de kolommarkeringen op de horizontale liniaal 
Van zodra je in de tabel klikt, zijn de kolomgrenzen op de liniaal zichtbaar: 

 

Wanneer je de muisaanwijzer in de liniaal op de kolomgrens plaatst, verschijnt het 
symbool ↔ (MOVE TABLE COLUMN). Je kunt nu de kolomgrens verslepen. 

  Opgepast! Als de kolombreedte wordt gewijzigd met behulp van de rasterlijnen, zal 
de volgende kolom verbreden of versmallen; de tabel behoudt echter haar 
oorspronkelijke breedte. 

Als de kolombreedte wordt gewijzigd met behulp van de liniaal of het menu, dan 
behouden de volgende kolommen hun oorspronkelijke breedte en wordt de tabel 
breder of smaller. 

 

  Wanneer je tijdens het slepen van de kolommarkering op de liniaal of van de 
scheidingslijn tussen de kolommen de Alt-toets ingedrukt houdt, kun je op de liniaal 
de kolombreedte aflezen. 

 

Praktijkvoorbeeld: 

 1. Het document ‘‘Maaltijdschema met verwijderde rijen en kolommen’ 
staat nog op het scherm. 

2. Ga met de muisaanwijzer in de liniaal naar de rechter kolomgrens van 
kolom 1 tot je het symbool ↔ ziet verschijnen. Druk de muisknop in en 
sleep een beetje naar rechts. 
Kolom 1 wordt breder, maar ook de hele tabel. 

3. Maak ongedaan. 
4. Laat het document op het scherm staan. 
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5.1.3 Aanpassen aan de inhoud 
Wanneer je in de tabel op de rechter scheidingslijn van een kolom dubbelklikt, neemt 
die kolom de breedte aan die nodig is om de inhoud ervan op het scherm weer te 
geven. De totale tabelbreedte wordt wel aangepast. 
Wil je dit op verschillende kolommen toepassen, selecteer dan eerst deze kolommen 
en dubbelklik dan op de rechter scheidingslijn van één van de geselecteerde 
kolommen. 
Praktijkvoorbeeld: 

 1. Het document ‘Maaltijdschema met verwijderde rijen en kolommen’ 
staat nog op het scherm. 

2. Dubbelklik in de tabel op de rechter scheidingslijn van kolom 1. 
Kolom 1 wordt zo breed gemaakt als nodig is om de inhoud te laten 
zien, en de totale tabelbreedte wordt aangepast. 

3. Maak ongedaan. 
4. Laat het document op het scherm staan. 

5.1.4 Exacte kolombreedte instellen 
Werkwijze: 

• Klik in de kolom waarvan je de breedte wil aanpassen en kies het menu TABLE – 
TABLE PROPERTIES – tabblad COLUMN. 

 

• Zet een vinkje in het keuzevakje PREFERRED WIDTH en tik of selecteer in het vak 
ernaast de gewenste waarde. De knoppen PREVIOUS COLUMN of NEXT COLUMN 
worden gebruikt wanneer je geen kolomselectie gemaakt hebt en toch nog de 
breedte van andere kolommen wenst te wijzigen. 

• Klik op OK. 
De kolombreedte wordt aangepast, en ook de totale tabelbreedte. 
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Praktijkvoorbeeld 

 1. Het document ‘Maaltijdschema met verwijderde rijen en kolommen’ 
staat nog op het scherm. 

2. Positioneer de cursor in de tabel. 
3. Open het menu TABLE – TABLE PROPERTIES – tabblad COLUMN. 
4. Klik op de knop PREVIOUS COLUMN of NEXT COLUMN tot er bij SIZE staat: 

Column 1 
5. Tik bij PREFERRED WIDTH: 3 en zorg ervoor dat er CENTIMETER staat bij 

MEASURE IN . 
6. Klik op OK. 

De eerste kolom is nu 3 cm breed. 
7. Maak ongedaan. 
8. Laat het document op het scherm staan. 

 

5.1.5 De kolommen gelijkmatig verdelen 
Je kunt kolommen snel gelijkmatig verdelen. Hiervoor telt Word de huidige breedtes 
samen en verdeelt ze dan gelijkmatig over het aantal geselecteerde kolommen. 

• Selecteer de kolommen die je een gelijke breedte wilt geven; 

• Klik op de knop DISTRIBUTE COLUMNS EVENLY op de werkbalk TABLES AND 
BORDERS: 

 

  Je kunt ook kiezen voor het menu TABLE – AUTOFIT – DISTRIBUTE COLUMNS 
EVENLY. 

 

Praktijkvoorbeeld 

 1. Het document ‘Maaltijdschema met verwijderde rijen en kolommen’ 
staat nog op het scherm. 

2. Selecteer drie kolommen. 
3. Klik op de knop DISTRIBUTE COLUMNS EVENLY op de werkbalk TABLES 

AND BORDERS. 
Deze drie kolommen zijn nu even breed. 

4. Maak ongedaan. 
5. Laat het document op het scherm staan. 
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5.1.6 De kolombreedte automatisch aanpassen 
Je hebt gezien (punt 1.3.2) dat je bij het maken van een nieuwe tabel meteen een 
vaste kolombreedte kunt instellen en dat je de kolombreedte ook automatisch kunt 
laten aanpassen aan de kolominhoud of het venster. 

De kolombreedte kun je ook in een bestaande tabel automatisch laten aanpassen. 

Werkwijze: 
• Selecteer de kolommen waarvan je de kolombreedte automatisch wilt 

aanpassen. 

• Kies het menu TABLE – AUTOFIT of klik op de vervolgpijl van de knop INSERT 
TABLE op de werkbalk TABLES AND BORDERS: 

 

• In beide gevallen krijg je een lijst met drie keuzes waarmee je de kolombreedte 
automatisch kunt laten aanpassen: 

 

• Selecteer de passende optie. Zie voor uitleg bij het punt 1.3.2 Met het menu 
TABLE 

Praktijkvoorbeeld: 

 1. Het document ‘Maaltijdschema met verwijderde rijen en kolommen’ 
staat nog op het scherm. 

2. Klik in de tabel. 
3. Kies het menu TABLE – AUTOFIT – AUTOFIT TO CONTENTS. 

Je merkt dat de breedte van de kolommen automatisch wordt 
aangepast aan de inhoud van de cellen. 

Resultaat: 
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4. Bewaar het document onder de naam Maaltijdschema met 
gewijzigde kolombreedte en sluit het document. 

 

  Maak uit de oefenmap opgave nummer 50. 

 

5.2 De rijhoogte instellen 
Eigenlijk wordt de hoogte van een rij automatisch aangepast aan de inhoud van de 
cellen in die rij. Maar als je dat wil, kun je ook zelf nog de rijhoogte wijzigen. De 
gewijzigde rijhoogte geldt dan voor de geselecteerde rijen of voor de rij waarin de 
cursor staat. 
Om de rijhoogte van een bestaande tabel aan te passen, kent Word verschillende 
mogelijkheden. 

5.2.1 Via het verslepen van de scheidingslijn tussen de rijen 
Net als de scheidingslijn tussen kolommen kun je ook de scheidingslijn tussen rijen 
verslepen: je plaatst de muisaanwijzer op de scheidingslijn tussen twee rijen. De 
muisaanwijzer verandert van vorm: 

 

Je sleept de scheidingslijn naar boven of naar beneden. De rij boven de 
scheidingslijn wordt aangepast. Deze kan evenwel niet smaller gemaakt worden dan 
het aantal regels tekst die in die rij staan. 
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  Wanneer je tijdens het slepen van de scheidingslijn tussen de rijen de Alt-toets 
ingedrukt houdt, kun je op de verticale liniaal de rijhoogte in cm aflezen. 

 
Praktijkvoorbeeld: 

 1. Open uit ‘Praktijk Tabellen’ het document ‘Maaltijdschema met 
gewijzigde kolombreedte’. 

2. Schuif de muisaanwijzer in de tabel naar de onderrand van de titelrij en 
sleep een beetje naar beneden. 

3. Doe hetzelfde met de tweede rij en houd intussen de Alt-toets ingedrukt. 
Je kunt nu in de verticale liniaal de rijhoogte aflezen. 

4. Laat het document op je scherm staan. 

 

5.2.2 Via het verslepen van de rijmarkering op de verticale liniaal 
Van zodra je in de tabel klikt, zijn de rijgrenzen op de verticale liniaal zichtbaar . 
Je kunt de rijgrenzen gewoon verslepen. 

 
 

  Wanneer je tijdens het slepen van de rijgrens op de liniaal de Alt-toets ingedrukt 
houdt, kun je op de verticale liniaal de rijhoogte in cm aflezen. 

 
Praktijkvoorbeeld: 

 1. Het document ‘Maaltijdschema met gewijzigde kolombreedte’ staat nog 
op het scherm. 

2. Maak enkele rijen een stuk hoger (verschillende hoogtes) door de 
rijgrens op de verticale liniaal te verslepen. Houd intussen ook eens de 
Alt-toets ingedrukt. 

3. Laat het document op je scherm staan. 
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5.2.3 Precieze rijhoogte instellen 
Werkwijze: 

• Klik in de tabel en kies het menu TABLE – TABLE PROPERTIES – tabblad ROW: 

 

 Als je het vak SPECIFY HEIGHT niet selecteert, geldt de automatische 
rijhoogte. Deze past zich aan volgens de grootte van de gegevens in de 
betrokken rij(en). 
Selecteer je het vak SPECIFY HEIGHT wél, dan kun je in het vak ernaast de 
gewenste rijhoogte in cm opgeven. 

 Selecteer één van de volgende opties in de uitschuifkeuzelijst: 
AT LEAST: als de hoogte van de gegevens in een cel groter is dan de 

opgegeven waarde in het vak SPECIFY HEIGHT, dan wordt 
de rijhoogte toch nog aangepast. 

EXACTLY: als de hoogte van de gegevens in een cel groter is dan de 
opgegeven waarde in het vak SPECIFY HEIGHT, dan wordt 
de rijhoogte niet aangepast. Het gevolg is dat het deel van 
de gegevens dat hoger is dan de opgegeven rijhoogte niet 
op het scherm zal verschijnen en ook niet zal worden 
afgedrukt. 

 Met de knoppen PREVIOUS ROW en NEXT ROW kan je een andere rij 
kiezen dan degene die in het vak SIZE wordt weergegeven 
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  Wanneer je de rijhoogte wijzigt door de scheidingslijn tussen de rijen te verslepen, 
zal de rijhoogte AT LEAST de opgegeven rijhoogte bedragen. 

 

Praktijkvoorbeeld: 

 1. Het document ‘Maaltijdschema met gewijzigde kolombreedte’ staat nog 
op het scherm. 

Maak de titelrij exact 2 cm hoog:  
2. Zorg ervoor dat de cursor in de rij staat die moet worden aangepast en 

kies het menu TABLE – TABLE PROPERTIES – tabblad ROW. 
(Stond je niet in de eerste rij, klik dan op de knop PREVIOUS ROW of 
NEXT ROW tot er bij SIZE staat: ROW 1.) 

3. Plaats een vinkje bij SPECIFY HEIGHT en tik in het tekstvakje 2 in. Kies bij 
ROW HEIGHT voor EXACTLY. Klik op OK. 

4. Laat het document op je scherm staan. 
 

5.2.4 De rijen gelijkmatig verdelen 
Je kunt rijen snel gelijkmatig verdelen: 

• Selecteer de rijen die je een gelijke hoogte wilt geven. 

• Klik op de knop DISTRIBUTE ROWS EVENLY op de werkbalk TABLES AND BORDERS: 

 

  Je kan ook kiezen voor het menu TABLE – AUTOFIT – DISTRIBUTE ROWS EVENLY. 

 

  Je kunt ook de rijen selecteren en via het menu TABLE – TABLE PROPERTIES op het 
tabblad ROW de gewenste hoogte voor de geselecteerde rijen opgeven. 

 

Praktijkvoorbeeld: 

 1. Het document ‘Maaltijdschema met gewijzigde kolombreedte’ staat nog 
op het scherm. 

2. Selecteer alle rijen, behalve de titelrij, en kies het menu TABLE – TABLE 
PROPERTIES- tabblad ROW.  

3. Plaats een vinkje bij SPECIFY HEIGHT en geef als rijhoogte 2,5 cm op. 
Kies bij ROW HEIGHT EXACTLY. 

4. Klik OK en bekijk het resultaat. 
5. Maak ongedaan. 
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6. Verdeel alle rijen gelijkmatig, met uitzondering van de titelrij: selecteer 
alle rijen, behalve de titelrij, en klik op de knop DISTRIBUTE ROWS EVENLY 
op de werkbalk TABLES AND BORDERS. 

7. Maak ongedaan. 
8. Bewaar het document in 'Gemaakte praktijkvoorbeelden Word 2003 

basis' onder de naam Maaltijdschema met gewijzigde 
rijhoogte en sluit het. 

 

5.2.5 De rij eventueel splitsen bij een nieuwe pagina 
Wil je vermijden dat de inhoud binnen één rij door een pagina-einde kan worden 
gescheiden, kies dan het menu TABLE – TABLE PROPERTIES – tabblad ROW en neem 
het vinkje weg bij ALLOW ROW TO BREAK ACROSS PAGES. 

 

Praktijkvoorbeeld: 

 1. Open uit de map 'Praktijk Tabellen' het document ‘Windkracht.’ 
2. Bekijk het afdrukvoorbeeld. Merk op dat de rij op het einde van de 

eerste pagina in twee gesplitst wordt door het pagina-einde. 
3. Sluit het afdrukvoorbeeld. 
4. Klik in de rij die gesplitst wordt en kies het menu TABLE – TABLE 

PROPERTIES – tabblad ROW. 
5. Neem het vinkje weg bij ALLOW ROW TO BREAK ACROSS PAGES  
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6. Klik op OK. 
De rij wordt volledig op de volgende pagina geplaatst. 

7. Bewaar in 'Gemaakte praktijkvoorbeelden Word 2003 basis' het 
document onder de naam Windkracht zonder splitsing en sluit 
het. 

 

  Maak uit de oefenmap opgave nummer 51. 

 

 

5.3 De tabelgrootte instellen 
In Word beschik je ook over de mogelijkheid om de hele tabelgrootte te veranderen. 
Het wijzigen van het tabelformaat kan wel de kolombreedte en de rijhoogte 
beïnvloeden. Er zijn twee mogelijkheden: op zicht met de muis of exact. 
Met de muis kun je het formaat van de hele tabel wijzigen door de formaatgreep 
rechts onderaan van de tabel  te slepen: zo verander je alle tabelafmetingen 
proportioneel, dus ook de kolombreedtes en de rijhoogtes.  
De formaatgreep wordt zichtbaar van zodra je met de muisaanwijzer over de tabel 
beweegt 

 

Om de afmeting exact te kunnen instellen kies je voor het menu TABLE – TABLE 
PROPERTIES – tabblad TABLE. Daar kan je in het vakje PREFERRED WIDTH de gewenste 
totale breedte van de tabel opgeven. De kolombreedtes worden aan de opgegeven 
voorkeurbreedte van de tabel aangepast.  
Het is hier niet nodig eerst de betrokken tabel te selecteren, wel dient de cursor in de 
tabel te staan. 

 

Is de tabel smaller dan de tekstbreedte, dan kan die nog in de tekst vrij 
gepositioneerd worden. Zie hiervoor verder in deze module bij punt 7.3 Positie van 
de tabel. 

  Opgepast! De voorkeurbreedte van de gehele tabel (tabblad TABLE) heeft 
voorrang op de eventuele voorkeurbreedte die voor de kolommen (tabblad 
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COLUMN) is ingesteld. 

 
Probeer dit even uit: 

 1. Neem een nieuw document en maak een tabel van enkele rijen en 
enkele kolommen. 

2. Plaats de muisaanwijzer op de formaatgreep rechts onderaan de tabel, 
sleep naar beneden en een beetje naar links. 
De tabel wordt hoger en smaller. 

3. Klik in de tabel en open het menu TABLE – TABLE PROPERTIES – tabblad 
TABLE. 

4. Plaats een vinkje in een vak PREFERRED WIDTH en tik bijvoorbeeld een 6 
in. 

5. Klik op OK. 
De totale tabel wordt nu 6 cm breed. 

6. Sluit het document zonder te bewaren. 

 

  Maak uit de oefenmap opgave nummer 52. 
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5.4 Stappenplan 

 Kolombreedte manueel aanpassen 

waarop is er invloed 

RASTERLIJN kolom links Kolom(men) rechts Tabel 

Slepen wijzigt wijzigt  niet 

Shift+slepen wijzigt niet wijzigt 

Ctrl+slepen wijzigt alle, proportioneel niet 

Ctrl+Shift+slepen wijzigt alle worden even breed niet 

    

waarop is er invloed 
KOLOM-
MARKERING kolom links Kolom(men) rechts Tabel 

Slepen wijzigt niet wijzigt 

Shift+slepen wijzigt wijzigt niet 

Ctrl+slepen wijzigt alle, proportioneel niet 

Ctrl+Shift+slepen wijzigt alle worden even breed niet 

 

 Kolombreedte exact instellen 

• Zet de cursor in de aan te passen kolom of selecteer die 

• Neem het menu TABLE – TABLE PROPERTIES – tabblad COLUMN. 

• Activeer de optie PREFERRED WIDTH en geef de gewenste afmeting in 

• Klik op OK 

 Kolombreedte automatisch aanpassen aan celinhoud 

• Voor 1 kolom: dubbelklik op de rasterlijn rechts van de aan te passen kolom 

• Voor de volledige tabel: 
- ofwel dubbelklik op eerste verticale rasterlijn van de tabel 
- ofwel via het menu TABLE – AUTOFIT – AUTOFIT TO CONTENTS 

 Kolommen gelijkmatig verdelen 

• Selecteer de betreffende kolommen 

• Neem het menu TABLE – AUTOFIT – DISTRIBUTE COLUMNS EVENLY 
of klik op de knop op de werkbalk Tabellen en randen 
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 Rijhoogte manueel aanpassen 

• Versleep de rijgrens onderaan de aan te passen rij  
of versleep de overeenkomstige rijmarkering op de verticale liniaal 

 Rijhoogte exact instellen 

• Zet de cursor in de aan te passen rij of selecteer die 

• Neem het menu TABLE – TABLE PROPERTIES – tabblad ROW. 

• Activeer de optie SPECIFY HEIGHT en geef de gewenste afmeting in 

• Kies voor EXACTLY of AT LEAST  

• Klik op OK 

 Rijen gelijkmatig verdelen 

• Selecteer de betreffende rijen 

• Neem het menu TABLE – AUTOFIT – DISTRIBUTE ROWS EVENLY 
of klik op de knop op de werkbalk Tabellen en randen 

 Rijen niet splitsen bij paginasprong 

• Zet de cursor in de betreffende rij 

• Neem het menu TABLE – TABLE PROPERTIES – tabblad ROW  

• Neem het vinkje weg bij ALLOW ROW TO BREAK ACROSS PAGES 

 Manueel instellen van de tabelgrootte 

• Versleep de formaatgreep aan de rechter benedenhoek van de tabel 

 Exact de tabelgrootte instellen 

• Zet de cursor in de tabel 

• Neem het menu TABLE – TABLE PROPERTIES - tabblad TABLE  

• Activeer de optie PREFERRED WIDTH en geef de waarde in 

• Klik OK 

 



 

 

Hoofdstuk 6 Tabellen opmaken 

Wat de opmaak van de tekst in een tabel betreft kunnen we het best verwijzen naar 
wat in de modules rond teken- en alinea-opmaak behandeld werd. De tekst in de 
cellen van een tabel reageren namelijk net als een ‘gewone’ tekstalinea, zodat alle 
opmaaktechnieken hierop ook ongewijzigd toepasbaar zijn. 

6.1 Tekenopmaak 
Tekenopmaak in een tabel pas je toe zoals in de rest van een document. 

6.2 Tabs en insprong 

Tabs instellen Wanneer je in een tabel tabs instelt, spring je naar 
die tab met behulp van Ctrl+Tab in plaats van met 
de Tab-toets. 
Uitzondering is de decimal tab: deze werkt in 
tabelcellen zonder de tabtoets te gebruiken. 

Links, rechts en eerste regel 
inspringen 

Idem als bij Alineaopmaak. 

 

6.3 Uitlijning van getallen 
Cijfers binnen een tabel kun je laten uitlijnen door eerst de cellen met cijfers te 
selecteren en dan een decimale tabstop te plaatsen in de betrokken kolom op de 
positie van de komma (of waar de komma zou komen als er een nodig was). 
Wanneer je een cijfer intikt in een cel waarin een decimale tabstop staat, dan lijnt 
Word automatisch op die tabstop uit, met andere woorden je hoeft dan niet met 
Ctrl+Tab naar die tabstop te springen. 

Als de cijfers verdeeld zijn over verschillende kolommen, dan volstaat het om die 
kolommen te selecteren en slechts in 1 kolom (de meest linkse van de selectie) een 
decimale tabstop in te stellen. De overige kolommen krijgen dan ook automatisch 
een decimale tabstop. 

Praktijkvoorbeeld: 

 1. Open uit de map 'Praktijk Tabellen' het document ‘Maaltijdschema met 
gewijzigde rijhoogte’. 

Plaats de woorden in de titelrij in vet, contour en hoofdletters 
2. Selecteer de titelrij, kies het menu FORMAT – FONT… en selecteer BOLD, zet 

een vinkje bij OUTLINE en bij ALL CAPS. Klik op OK. 
De weekdagen staan in klein kapitaal. 

3. Selecteer de cellen met de weekdagen, kies het menu FORMAT – FONT… 
en zet een vinkje bij SMALL CAPS. Klik op OK. 
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Bekijk de prijzen en let hierbij vooral op de plaats van het bedrag 9,50 op 
zaterdag: dit wordt niet mooi uitgelijnd ten opzichte van de andere getallen. 
Laat daarom de prijzen decimaal uitlijnen. 

4. Selecteer de cellen met de prijzen, haal links van de liniaal de decimale tab 
op en klik in de liniaal op de plaats waar de komma moet staan. 
Resultaat: 

5. Bewaar het document in 'Gemaakte praktijkvoorbeelden Word 2003 basis' 
onder de naam Maaltijdschema met tekenopmaak en laat het op het 
scherm staan. 

 

6.4 De celinhoud uitlijnen 
Tekst kan in de cellen horizontaal of verticaal uitgelijnd worden. 

6.4.1 Horizontaal uitlijnen via alineaopmaak 
De celinhoud kun je horizontaal uitlijnen met de knoppen ALIGN LEFT, CENTER en 
ALIGN RIGHT op de werkbalk FORMATTING: 

 

Werkwijze:  

• Plaats de cursor in de cel of selecteer de cellen die je wilt uitlijnen. 

• Kies in de werkbalk FORMATTING de gewenste uitlijnknop. 
 

  Je kunt ook via het menu FORMAT – PARAGRAPH – ALIGNMENT de gewenste uitlijning 
selecteren. 
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  Opgepast! Laat kolommen met cijfers nooit horizontaal centreren; laat ze steeds 
links uitgelijnd. Zoniet, dan heeft de decimale tabstop geen effect. 

 

6.4.2 Verticaal uitlijnen via het menu Tabel 
Selecteer de cel(len) waarvan je de inhoud wil uitlijnen en kies het menu TABLE – 
TABLE PROPERTIES… - tabblad CELL: 

 

Je kunt hier een verticale uitlijning kiezen: TOP, CENTER, BOTTOM. 

6.4.3 Horizontaal en verticaal uitlijnen via de knop Uitlijnen op de werkbalk 
Tabellen en randen 

Indien je zowel de horizontale als de verticale uitlijning tegelijk wilt wijzigen, gebruik 
je beter de volgende methode: 

• Klik in de cel of selecteer de cellen die je wilt uitlijnen. 

• Klik op het lijstpijltje naast de knop ALIGN LEFT op de werkbalk TABLES AND 
BORDERS: 

 

• Selecteer in het overzicht de visuele voorstelling van de gewenste uitlijning: 

Plaats tekst Plaats tekst Plaats tekst

Plaats tekst Plaats tekst Plaats tekst

 

Plaats tekst Plaats tekst Plaats tekst
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Praktijkvoorbeeld: 

 1. Het document ‘Maaltijdschema met tekenopmaak’ staat nog op het 
scherm. 

Laat de titelrij horizontaal en verticaal centreren:  
2. selecteer de titelrij en klik op het lijstpijltje van de knop ALIGN LEFT in de 

werkbalk TABLES AND BORDERS. Kies de optie CENTER (2de rij, 2de 
kolom). 

3. Bewaar het document in 'Gemaakte praktijkvoorbeelden Word 2003 
basis' onder de naam Maaltijdschema met gewijzigde 
uitlijning en laat het op het scherm staan. 

 

6.5 De celinhoud roteren 
De celinhoud kun je draaien door te klikken op de knop CHANGE TEXT DIRECTION op 
de werkbalk TABLES AND BORDERS: 

 

Telkens je klikt op de knop CHANGE TEXT DIRECTION, verandert de tekstrichting in de 
geselecteerde cel(len). Je kunt kiezen uit drie richtingen: 

Opleidingen 

O
pleidingen 

O
pl

ei
di

ng
en

 

 
Meteen verandert ook de weergave van de muisaanwijzer en van verschillende 
knoppen op de werkbalk FORMATTING: 

 

 

Praktijkvoorbeeld: 

 1. Het document ‘Maaltijdschema met gewijzigde uitlijning’ staat nog op het 
scherm. 

2. Voeg achteraan een nieuwe kolom toe met als titel Aantal. 

3. Pas de tekstrichting van de titel “Aantal” aan: klik in de cel met het woord 
“Aantal” en klik in de werkbalk TABLES AND BORDERS twee maal op de knop 
CHANGE TEXT DIRECTION. 
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4.  Maak de titelrij wat hoger zodat het woord “Aantal” er volledig op kan. 
5. Zorg ervoor dat het woord “Aantal” zowel verticaal als horizontaal gecentreerd 

in de kolom staat. 
6. Vul de nieuwe kolom aan en laat de cijfers uit de kolom “Aantal” op een 

decimale tabstop uitlijnen, zoals in onderstaand resultaat te zien is. 

7. Bewaar het document in 'Gemaakte praktijkvoorbeelden Word 2003 basis' 
onder de naam Maaltijdschema met aantal en laat het op het scherm 
staan. 

 

6.6 Randen en achtergrond toevoegen 
Alle tabelcellen krijgen standaard een enkelvoudige rand. Deze omranding kan je 
verwijderen of wijzigen.  

6.6.1 Randopmaak wijzigen 
Om de opmaak van de randen aan te passen, werk je het best met de knoppen op 
de werkbalk TABLES AND BORDERS: 

 

 
Nadat je de cel(len) in kwestie hebt geselecteerd kies je eerst het gewenste lijntype 

, daarna de dikte  en de kleur . Ten slotte klik je op de lijstpijl  en kies je 
welke lijn(en) zo moeten getekend worden. 
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  Je hebt ook de mogelijkheid om via het menu te werken: 

• hetzij het menu TABLE – TABLE PROPERTIES – tabblad TABLE – knop BORDERS 
AND SHADING 

• hetzij het menu FORMAT – BORDERS AND SHADING 

 

6.6.2 Randen verwijderen 
Selecteer de cel(len) waarvan de rand niet moet worden afgedrukt.  
Moeten alle randen onzichtbaar worden, dan neem je de knop  op de werkbalk 
FORMATTING of op de werkbalk TABLES AND BORDERS en je kiest voor  

 

Moet slechts één of enkele randen gewist worden, dan kies je op de werkbalk TABLES 
AND BORDERS bij de knop LINE STYLE voor NO BORDER. Vervolgens neem je dan 
dezelfde knop als hierboven  en je kiest de knop met de vette lijn die 
overeenkomt met de lijn die je wenst te wissen. 

  Vaak werk je het meest efficiënt door eerst voor de volledige tabel NO BORDER te 
kiezen en daarna de gewenste randen aan te brengen. 

 

Verwijder je de omranding, dan blijven de rasterlijnen over. De rasterlijnen zijn 
eigenlijk ‘potloodlijnen’, dit wil zeggen dat je deze lijnen wel ziet op het scherm, maar 
dat ze niet worden afgedrukt. Indien je deze rasterlijnen niet wenst te zien op je 
scherm, kun je ze afzetten via het menu TABLE – HIDE GRIDLINES. 
Bekijk dit even: 

 1. Neem een nieuw document. 
2. Maak een tabel. 
3. Selecteer de volledige tabel en kies met behulp van de knop OUTSIDE 

BORDER de optie  (NO BORDER). 
Resultaat: op je scherm blijven standaard nog wel de rasterlijnen staan. 

4. Bekijk het afdrukvoorbeeld: je ziet niets. 
5. Sluit het afdrukvoorbeeld. 
6. Laat nu ook de rasterlijnen verdwijnen: kies het menu TABLE – HIDE 

GRIDLINES. 
Resultaat: de tabel bestaat nog maar is als het ware onzichtbaar. Dit is 
onhandig om mee te werken. 

7. Zet de rasterlijnen terug aan: kies het menu TABLE – SHOW GRIDLINES. 
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8. Sluit het document zonder het te bewaren. 

 

6.6.3 Achtergrondkleur van de cel 
Staat de cursor in de cel waarvan je de achtergrondkleur (arcering) wil wijzigen, dan 
klik je in de werkbalk TABLES AND BORDERS op de lijstpijl van de knop SHADING COLOR 

 en kies je de gewenste kleur. 

 

  Je hebt ook de mogelijkheid om via het menu te werken,: 

• hetzij het menu TABLE – TABLE PROPERTIES – tabblad TABLE – knop BORDERS 
AND SHADING EN ARCERING 

• hetzij het menu FORMAT – BORDERS AND SHADING 

 

Praktijkvoorbeeld 

 1. Het document ‘Maaltijdschema met aantal’ staat nog op het scherm 
Zorg voor een lichtgroen dik-dun buitenkader voor de ganse tabel. 

2. Selecteer de tabel; 
- klik op het lijstpijltje naast de knop  (LINE STYLE)  
- kies een dik-dun stijl; 
- klik op het lijstpijltje naast de knop  (BORDER COLOR) 
- kies lichtgroen; 
- klik dan op de knop  (OUTSIDE BORDER). 

Geef de titelrij een lichtoranje achtergrondarcering 
3. Selecteer de titelrij;  

klik op het lijstpijltje naast de knop  SHADING COLOR en kies lichtoranje. 

Zet oranje stippellijnen tussen de kolommen 
4. Selecteer de tabel,  

- klik op het lijstpijltje naast de knop LINE STYLE  
- kies een stippellijn; 
- klik op het lijstpijltje naast de knop BORDER COLOR  
- kies oranje; 
- klik op het lijstpijltje naast de knop OUTSIDE BORDER en kies  (INSIDE 

BORDER). 
5. Zorg voor een lichtgroene dubbele lijn onder de titelrij 
6. Selecteer de titelrij,  

- klik op het lijstpijltje naast de knop LINE STYLE en kies een dubbele lijn,  
- klik op het lijstpijltje naast de knop BORDER COLOR en kies lichtgroen,  
- klik dan op het lijstpijltje naast de knop INSIDE BORDER en kies  BOTTOM 

BORDER. 
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Resultaat: 

7. Bewaar het document in 'Gemaakte praktijkvoorbeelden Word 2003 basis' 
onder de naam Maaltijdschema met randen en sluit het document. 

 

6.7 Ruimte ten opzichte van de celranden 

6.7.1 Afstand binnen de cellen 
Je kunt de afstand tussen de celranden en de celinhoud zelf instellen. 
Werkwijze:  

• Via de alineaopmaak: 
SPACING BEFORE en AFTER voor de afstand boven en onder de celinhoud; 
INDENTATION LEFT en RIGHT voor de afstand links van en rechts van de celinhoud. 

• Via de celmarges: 
kies het menu TABLE – TABLE PROPERTIES – tabblad CELL – knop OPTIONS. Je krijgt 
het dialoogvenster CELL OPTIONS: 
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Neem het vinkje weg bij SAME AS THE WHOLE TABLE  en stel de celmarges in  
(TOP, BOTTOM, LEFT, RIGHT) voor de geselecteerde cel(len). 
Praktijkvoorbeeld: 

 1. Neem een nieuw document. 
2. Maak een document van 1 kolom en drie rijen naar onderstaand voorbeeld: 

 
3. Selecteer de tabel en kies het menu TABLE – TABLE PROPERTIES – tabblad 

CELL. Klik op de knop OPTIONS. 
4. Neem het vinkje weg bij SAME AS THE WHOLE TABLE. 
5. Stel de marge TOP in op 0,25 cm en de marge LEFT op 0,50 cm. Klik 2 maal 

op OK. 
Resultaat: 

6. Sluit het document zonder het te bewaren. 

 

6.7.2 Afstand rond (buiten) de cellen 
Je kunt ook zorgen voor witruimte aan de buitenkant van de cellen. 
Werkwijze: 

• Kies het menu TABLE – TABLE PROPERTIES – tabblad TABLE en klik op de knop 
OPTIONS. 

• Stel de afstand in met ALLOW SPACING BETWEEN CELLS. De ingestelde afstand 
geldt voor alle zijden van alle cellen. 
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Praktijkvoorbeeld: 

 1. Neem een nieuw document. 
2. Maak een tabel van 4 kolommen en 3 rijen. 

Zorg voor 3 mm celruimte rond de cellen 
3. Kies het menu TABLE – TABLE PROPERTIES – tabblad TABLE. 
4. Klik op de knop OPTIONS. Zet een vinkje bij ALLOW SPACING BETWEEN CELLS en 

stel in: 0,3 cm. 

5. Klik 2 x op OK. 
Resultaat: 

 
6. Laat het document op het scherm staan. 

 

Voor een mooi effect kun je nog een achtergrondkleur instellen voor de hele tabel en 
een andere achtergrondkleur voor de cellen. 

Praktijkvoorbeeld: 

 7. Selecteer de tabel en geef ze een middelgrijze achtergrondkleur (met de 
knop ). Klik even buiten de tabel en bekijk het resultaat. 

8. Selecteer nu de cellen en geef deze een lichtgrijze achtergrondkleur. 
Klik buiten de tabel. 

Resultaat: 
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9. Laat het document op het scherm staan. 

 

Ook mooi is de achtergrondkleur voor de hele tabel dezelfde kleur geven als van je 
blad (wit) en de omranding overal weghalen. 

Praktijkvoorbeeld: 

 10. Selecteer de tabel en geef ze met de knop een neutrale 
achtergrondkleur (of NO FILL). Klik even buiten de tabel en bekijk het 
resultaat. 

11. Selecteer nu de cellen en geef ze een lichtgrijze achtergrondkleur. Klik 
even buiten de tabel en bekijk het resultaat.  

12. Selecteer de tabel opnieuw en kies met de knop  voor NO BORDER. 
Op je scherm staan nog wel de rasterlijnen, maar die worden zoals je al 
weet niet afgedrukt. Bekijk het afdrukvoorbeeld. 

Resultaat: 

 
13. Sluit het document zonder het te bewaren. 

 
 

  Maak uit de oefenmap opgave nummer 53 en nummer 54. 

 

6.8 Gebruik van Tabelgalerie 
Een tabel kun je ook opmaken door er een voorgedefinieerde tabelopmaak op toe te 
passen. 
Werkwijze: 

• Plaats de cursor in de tabel. 

• Kies het menu TABLE – TABLE AUTOFORMAT. 

  Je kunt ook klikken op de knop  in de werkbalk TABLES AND BORDERS 
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Volgend dialoogvenster verschijnt: 

 

 Selecteer in de lijst TABLE STYLES de gewenste opmaak. 

 In het PREVIEW eronder zie je onmiddellijk het resultaat. 
 In het vak APPLY SPECIAL FORMATS TO verwijder je het betrokken vinkje voor 

die opmaak uit het tabelopmaakprofiel die je niet wenst toe te passen. Dit 
is vooral bedoeld voor titelkolommen en –rijen en voor totaalkolommen en 
–rijen. De wijzigingen worden getoond in het voorbeeldvak. 

 
Achteraf kun je nog altijd een ander opmaakprofiel toepassen of de opmaak van de 
tabel manueel wijzigen. 
 

  Ook als je een nieuwe tabel invoegt kun je die al meteen een opmaak 
meegeven. Kies daartoe het menu TABLE – INSERT – TABLE en klik op de knop 
AUTOFORMAT. Het venster TABLE AUTOFORMAT wordt geopend. 
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  Om alle opmaak uit een tabel te verwijderen, kies je in de TABLE AUTOFORMAT 
in de lijst met opmaakmodellen voor TABLE NORMAL. 

 

Praktijkvoorbeeld: 

 1. Open uit ‘Praktijk tabellen’ het document ‘Frigo met verplaatste rijen’. 
2. Kies het menu TABLE – TABLE AUTOFORMAT. 
3. Kies voor TABLE COLORFUL 1 en zorg ervoor dat er overal vinkjes staan bij 

APPLY SPECIAL FORMATS TO.  
4. Klik op de knop APPLY. 

De speciale opmaak wordt toegepast op de hele tabel. 
5. Kies opnieuw menu TABLE – TABLE AUTOFORMAT. 
6. Kies voor TABLE CLASSIC 2, neem het vinkje weg bij LAST ROW. 
7. Klik op de knop APPLY. 

De speciale opmaak wordt toegepast op de hele tabel, behalve op de laatste 
rij. 

8. Kies het menu TABLE – TABLE AUTOFORMAT. 
9. Kies voor TABLE NORMAL en klik op de knop APPLY. 

Alle opmaak wordt verwijderd. Er zijn ook geen randen meer. Alleen de 
rasterlijnen blijven over. 

10. Maak 1 x ongedaan. 
Resultaat: 

11. Selecteer de cellen “Groenten en fruit”, “Vlees en vis” en “Andere” en 
verander de tekstkleur naar violet. 
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Resultaat: 

 
12. Bewaar het document in 'Gemaakte praktijkvoorbeelden Word 2003 basis'  

onder de naam Frigo met opmaak en sluit het. 

 

  Maak uit de oefenmap opgave nummer 55. 
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6.9 Stappenplan 

 Tekstopmaak 

• Selecteer de op te maken tabeltekst 

• Pas de opmaakmogelijkheden toe zoals op 'gewone' tekst 

 Getaluitlijning 

• Selecteer de cellen waarvan de getallen ter hoogte van het decimale teken 
dienen te worden uitgelijnd 

• Stel een decimale tabulator in; laat de getallen zeker niet centreren 

 Verticale en horizontale uitlijning van de tekst in de cel 

• Zet de cursor in de cel of selecteer de cellen 

• Neem de uitlijningsknop op de werkbalk Tables and Rows (11de knop) 

 Tekstrichting in cel wijzigen 

• Zet de cursor in de cel of selecteer de cellen 

• Neem de (15de) knop CHANGE TEXT DIRECTION op de werkbalk Tables and 
Borders 

 Tabelranden en arcering 

• Selecteer het deel van de tabel dat dient te worden opgemaakt 

• Neem het menu TABLE – TABLE PROPERTIES – tabblad TABLE – BORDERS AND 
SHADING 

 Vrije binnenruimte van de cel 

• Selecteer de cel(len) 

• Neem het menu TABLE – TABLE PROPERTIES – tabblad CELL – OPTIONS 

• Schakel de optie SAME AS THE WHOLE TABLE uit en geef gewenste waarden in 

 Vrije ruimte buiten de cellen 

• Kies het menu TABLE – TABLE PROPERTIES – tabblad TABLE en klik op de knop 
OPTIONS. 

• Activeer de optie ALLOW SPACING BETWEEN CELLS en stel de afstand in 

 Standaartabelopmaak (Table Autoformat) gebruiken 

• Zet de cursor op de tabel 

• Neem het menu TABLE – TABLE AUTOFORMAT   en maak je keuze 
 





 

 

Hoofdstuk 7 Andere mogelijkheden 

7.1 Cellen samenvoegen of splitsen, zowel verticaal als horizontaal 
Je kunt twee of meer cellen in een rij of kolom samenvoegen tot één cel. Op deze 
wijze kan je bijvoorbeeld één titel maken die meerdere kolommen beslaat. Je kunt 
ook cellen splitsen.  

7.1.1 Werkwijze samenvoegen 

  Opgepast! Zorg eerst voor de juiste kolombreedte en de tekenopmaak. 

• Selecteer de cellen die je wilt samenvoegen tot één cel. 

• Kies het menu TABLE – MERGE CELLS . 

 

  Je kunt ook klikken op de werkbalk TABLES AND BORDERS op de knop  (MERGE 

CELLS). 

 

7.1.2 Werkwijze splitsen 
• Selecteer de cel(len) die je wilt splitsen. 

• Kies het menu TABLE – CELLS splitsen of klik op de werkbalk TABLES AND  
BORDERS op de knop  (SPLIT CELLS) en geef in het dialoogvenster SPLIT CELLS 
het gewenste aantal kolommen en rijen op. 
Opgepast! Neem het vinkje weg bij MERGE CELLS BEFORE SPLIT. Je kunt dan niets 
meer invullen bij NUMBER OF ROWS, maar behoudt wel het aantal rijen. Als je het 
vinkje laat staan, dan worden de celinhouden samengevoegd en verdeeld over 
twee cellen (twee kolommen) in de eerste rij. 

Praktijkvoorbeeld: 

 1. Open uit de map 'Praktijk Tabellen' het document  ‘Maaltijdschema met 
randen’. 

Splits de kolom “begeleiding” in twee gelijke kolommen:  
2. Selecteer de cellen met de namen. Klik in de werkbalk TABLES AND 

BORDERS op de knop  (SPLIT CELLS).  

3. Zorg ervoor dat er bij NUMBER OF COLUMNS 2 staat. 
Neem het vinkje weg bij MERGE CELLS BEFORE SPLIT 

4. Klik op OK. 
5. Verplaats nu in elke rij de vrouwelijke naam naar de rechtercel. 

Verwijder de ampersand (&). 
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Resultaat: 

 
6. Verwijder de kolom “Aantal”. 
7. Voeg bovenaan een nieuwe rij toe. Selecteer deze rij en klik in de 

werkbalk TABLES AND BORDERS op de knop  (MERGE CELLS). 

8. Tik in deze samengevoegde cel de volgende titel in: Maaltijdschema 
voor het bezoek van de heer Vanpieperzeele. 

9. Selecteer deze titel en pas de opmaak aan: geen contour en geen 
hoofdletters. Zorg voor een oranje achtergrond. 

Resultaat: 
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10. Bewaar het document in 'Gemaakte praktijkvoorbeelden Word 2003 

basis' onder de naam Maaltijdschema met gesplitste cellen 
en laat het op het scherm staan. 

 

7.2 Tabel splitsen 
Je kunt een tabel in twee onder elkaar liggende tabellen splitsen, bijvoorbeeld als je 
gewone tekst of figuren tussen de afzonderlijke delen wilt invoegen. 
Werkwijze: 

• Plaats de cursor in de rij waarboven je een gewone alinea wilt invoegen. 

• Kies het menu TABLE – SPLIT TABLE. 
 

  Je kunt ook drukken op Ctrl+Shift+Enter. 

 



68 Tabellen Word 2003 

 

  Als de cursor in de bovenste rij van de tabel staat en je kiest deze functie, wordt 
automatisch een vrije alinea ingevoegd boven de tabel. 

 

Praktijkvoorbeeld: 

 1. Het document ‘Maaltijdschema met gesplitste cellen’ staat nog op het 
scherm. 

2. Splits de tabel boven de rij “Zaterdag”. 
3. Plaats de cursor ergens in de rij “Zaterdag” en kies het menu TABLE – 

SPLIT TABLE. 
Resultaat: de tabel wordt gesplitst boven de rij “Zaterdag”. 

4. Opgepast! De onderste tabel is smaller geworden. Dit komt omdat je 
gekozen had voor AutoAanpassen aan inhoud. De inhoud van de 
kolom “Aard maaltijd” neemt minder plaats in, zodat deze tabel 
automatisch smaller wordt gemaakt. 
Selecteer de onderste tabel en kies het menu TABLE – AUTOFIT – 
AUTOFIT TO WINDOW. De onderste tabel komt nu in breedte overeen met 
de bovenste tabel. 

5. Tik tussen de twee tabellen volgende tekst in: Tijdens het 
weekend dient vooraf te worden gereserveerd! 

6. Centreer deze tekst en laat 6 pt witruimte boven en onder deze alinea. 
Resultaat: 
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7. Bewaar het document in 'Gemaakte praktijkvoorbeelden Word 2003 

basis' onder de naam Maaltijdschema met gesplitste tabel 
en sluit het. 

 

  Maak uit de oefenmap opgave nummer 56. 

 

7.3 Positie van de tabel 
Een standaardtabel wordt automatisch tegen de linkerkantlijn geplaatst. Dit valt niet 
meteen op omdat de kolombreedtes zo ingesteld zijn dat de tabel de volledige ruimte 
tussen linker- en rechtermarge inneemt.  
Een tabel die niet de volledige ruimte tussen linker- en rechtermarge inneemt kun je 
ook centreren of rechts plaatsen. 
Werkwijze: 
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• Plaats de cursor in de tabel. 

• Kies het menu TABLE – TABLE PROPERTIES – tabblad TABLE. 
Je krijgt volgend dialoogvenster: 

 

 Left De tabel wordt tegen de linkermarge geplaatst. 

 Center De tabel komt in het midden tussen de linker- en 
rechtermarge. 

 Right De tabel wordt tegen de rechtermarge geplaatst. 

 Indent from left  Hier kan je bepalen hoeveel de tabel moet opschuiven ten 
opzichte van de linkermarge. 

 

  
Je kunt ook eerst de tabel selecteren en dan in de werkbalk FORMATTING 
klikken op de knoppen ALIGN LEFT, CENTER, ALIGN RIGHT om de tabel te 
positioneren. 

Praktijkvoorbeeld: 

 1. Open uit de map 'Praktijk Tabellen' het document ‘Frigo met opmaak’. 
Verklein de tabel tot een breedte van 13 cm 

2. Plaats de cursor in de tabel, kies het menu TABLE – TABLE PROPERTIES – 
tabblad TABLE en geef 13 op in het groepsvak SIZE bij PREFERRED 
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WIDTH. 
3. Klik op OK. 

Laat de tabel 2 cm inspringen. 
4. Zorg ervoor dat de cursor in de tabel staat en kies het menu TABLE – 

TABLE PROPERTIES – tabblad TABLE en geef 2 op in het groepsvak 
ALIGNMENT bij INDENT FROM LEFT. 

5. Klik op OK. 
Centreer de tabel horizontaal. 

6. Zorg ervoor dat de cursor in de tabel staat en kies het menu TABLE – 
TABLE PROPERTIES – tabblad TABLE en klik in het groepsvak ALIGNMENT 
op de knop CENTER. 

7. Klik op OK. 
8. Sla in 'Gemaakte praktijkvoorbeelden Word 2003 basis' het document 

op onder de naam Frigo gecentreerd en laat het op het scherm 
staan. 

 

7.4 De tekstomloop rond de tabel. 
Normaal komt er geen tekst rond de tabel; de eventuele ruimte naast de tabel blijft 
leeg. Je kunt ervoor zorgen dat je wél tekst rond de tabel kunt tikken. 
Werkwijze: 

• Klik in de tabel. 

• Kies het menu TABLE – TABLE PROPERTIES – tabblad TABLE en klik in het 
groepsvakje TEXT WRAPPING op de keuze AROUND. 

Nu kun je de tabel naar een willekeurige positie in de tekst verplaatsen door de 
verplaatsingsgreep, die je links bovenaan de tabel opmerkt, te verslepen. 

 

Wil je de tabelpositie exact instellen, dan neem je je toevlucht tot het menu TABLE – 
TABLE PROPERTIES, je klikt dan bij TEXT WRAPPING op AROUND en dan op de knop 
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POSITIONING . In het venster TABLE POSITIONING bepaal je de precieze plaats   ten 
opzichte van de pagina, de kolom of de alinea  . 

 

 Horizontaal kun je bij POSITION kiezen voor LEFT, RIGHT, CENTER, INSIDE 
of OUTSIDE. Je kunt hier ook een afstand in centimeter opgeven. 

 Bij RELATIVE TO kun je kiezen voor MARGIN, PARAGRAPH (als je met 
verschillende kolommen werkt) en PAGE. 

 Verticaal kun je bij POSITION kiezen tussen TOP, BOTTOM, CENTER, INSIDE 
of OUTSIDE. 
Je kunt bij POSITION ook een afstand in centimeter opgeven. Met de 
keuzes INSIDE en OUTSIDE kun je zelfs een tabel in de binnen- of 
buitenmarge plaatsen. 

 Bij RELATIVE TO kun je kiezen voor MARGIN, PAGE of PARAGRAPH.  
Kies RELATIVE TO: PAGE of MARGIN om de tabel een vaste plaats te geven 
ten opzichte van de paginarand of ten opzichte van de boven- of 
ondermarge. Hier kan de optie MOVE WITH TEXT niet actief zijn. 
Kies RELATIVE TO: PARAGRAPH om de tabel mee te laten verschuiven met 
de tekst er rond. De optie MOVE WITH TEXT is automatisch actief. 

 In de vakken DISTANCE FROM SURROUNDING TEXT regel je de afstand 
tussen de tabel en de omliggende tekst. 

 
 
In de volgende oefening ga je de positie van de tabel zó instellen dat je ernaast nog 
kunt tikken: 

 1. Het document ‘Frigo gecentreerd’ staat nog op het scherm. 
2. Kies het menu TABLE – TABLE PROPERTIES – tabblad TABLE. 
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3. Laat de tabel opnieuw links uitlijnen. 
4. Klik in het groepsvak TEXT WRAPPING op de knop AROUND. 
5. Klik op OK. 
6. Klik nu rechts van de einde-rijmarkering naast de eerste rij en tik de 

tekst in zoals in het resultaat hieronder. Gebruik voor de in te tikken 
tekst tekengrootte 11. 

Resultaat: 

 
7. Bewaar het document in 'Gemaakte praktijkvoorbeelden Word 2003 

basis' onder de naam Frigo met tekst rondom en sluit het. 

 

  Maak uit de oefenmap opgave nummer 57. 

 

 

7.5 De eerste tabelrij(en) op elke pagina herhalen 
Als een tabel over meer dan één bladzijde loopt, kun je het gewenste aantal eerste 
rijen laten herhalen op de volgende bladzijde(n), zodat je over de ganse lengte van 
de tabel op elke pagina dezelfde tabelkop krijgt. 
Werkwijze: 

• Klik in de eerste rij of selecteer vanaf de eerste rij het aantal rijen dat je wilt 
aanduiden als tabelkop. 

• Kies het menu TABLE – HEADING ROWS REPEAT. 
Op de volgende bladzijden worden de geselecteerde rijen automatisch herhaald. 

Deze zijn echter alleen zichtbaar in de PRINT LAYOUT VIEW en het PRINT PREVIEW. 
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  Als je wijzigingen aanbrengt in de rijen die je hebt gedefinieerd als HEADING ROWS 
REPEAT, wordt de tekst in alle herhaalde rijen automatisch bijgewerkt. 

 

  Opgepast! Alleen wanneer de tabel door een tijdelijk pagina-einde wordt gesplitst, 
worden de eerste rijen automatisch herhaald. Als je zelf een vast pagina-einde 
invoert, worden de eerste rijen niet automatisch herhaald; want zo splits je de tabel in 
twee afzonderlijke delen. 

 

Praktijkvoorbeeld 

 1. Open uit de map ‘Praktijk Tabellen’ het document ‘Windkracht zonder 
splitsing’. 

Zorg ervoor dat de eerste twee rijen automatisch op de volgende bladzijde(n) 
herhaald worden 

2. Selecteer de eerste twee rijen en kies het menu TABLE – HEADING ROWS 
REPEAT. 

3. Bekijk de tweede pagina: de eerste twee rijen worden daar herhaald. 
4. Bewaar het document in 'Gemaakte praktijkvoorbeelden Word 2003 

basis' onder de naam Windkracht met tabelkop en sluit het. 

 

  
Opgepast! Je bent verplicht vanaf de eerste rij te selecteren, ook al heb je enkel de 
tweede rij van de tabel nodig. 

Wil je toch de eerste rij niet meenemen als tabelkop, dan kun je de volgende truc 
toepassen: 

• Splits de tabel na de eerste rij. 

• (Her)definieer de tabelkop. 

• Maak van het alineateken tussen de twee tabellen verborgen tekst. Om het effect 
hiervan te zien, zet je even de knop SHOW/HIDE uit. 

 

7.6 Sorteren van tabellen 
Je kunt gegevens in tabellen snel sorteren. 
Werkwijze: 

• Plaats de cursor in de tabel of selecteer de rijen die je wilt sorteren. 

• Kies het menu TABLE – SORT. Als je geen selectie gemaakt hebt, wordt 
automatisch de ganse tabel geselecteerd. 

• Je krijgt volgende dialoogvenster: 
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 In het vak SORT BY selecteer je het gewenste criterium (kolom) waarop 
je wilt sorteren, bijvoorbeeld een kolomnummer of een titel (zie 
hieronder ). 

 Selecteer daarna de sorteervolgorde via het keuzerondje ASCENDING 
(van A naar Z of van klein naar groot) of DESCENDING (dit is de 
omgekeerde volgorde). 

 Als je meerdere kolommen wil gebruiken om te sorteren, vul dan op 
dezelfde manier het vak THEN BY in. Zo kan je 3 sorteercriteria 
opgeven. 

 Selecteer in het vak TYPE de optie TEXT, NUMBER of DATE. 
 In het vak MY LIST HAS selecteer je het keuzerondje HEADER ROW als je 

een eventuele eerste rij (titelrij) van de sorteerbewerking wil uitsluiten. 
 Via de knop OPTIONS kun je opgeven: 

• van welke taal je de sorteerregels wilt gebruiken; 

• om alleen de geselecteerde kolom te sorteren (de overige 
kolommen blijven in de huidige volgorde staan); 

• dat je een hoofdlettergevoelige sortering wil doorvoeren. Dit wil 
zeggen dat de tekst zodanig wordt gesorteerd dat een woord dat 
begint met een hoofdletter geplaatst wordt vóór hetzelfde woord dat 
begint met een kleine letter. Voorwaarde is wel dat in het 
sorteermenu in het tekstvak type TEXT geselecteerd is. 

 

• Klik op OK. 
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  Via het menu TABLE – SORT – TEXT kun je ook kolommen sorteren die je hebt 
gemaakt met de tabulatortoets en zelfs alinea’s die niet in tabelvorm staan. 

 

  Je kunt ook sorteren via de werkbalk TABLES AND BORDERS. Zet je in de kolom 

waarop je wil sorteren en klik op de knoppen  (SORT ASCENDING) of  (SORT 
DESCENDING). 

 

Je gaat nu een tabel sorteren: 

 1. Open uit de map 'Praktijk Tabellen' het document ‘Medewerkers’. 
Sorteer de tabel op basis van de naam 

2. Klik in de eerste kolom en kies het menu TABLE – SORT 
3. In het dialoogvenster SORT staat bij  SORT BY COLUMN 1 (omdat de cursor in 

de eerste kolom staat). Bij TYPE staat er TEXT. Er staat een keuzerondje bij 
ASCENDING (dit wil zeggen van A naar Z, van klein naar groot, van oud naar 
recent). Er staat ook een keuzerondje bij MY LIST HAS – SORT (dit wil 
zeggen dat de eerste rij van de tabel mee gesorteerd wordt). 

4. Klik op OK. 
De tabel wordt nu gesorteerd op naam. 

5. Sorteer de tabel op basis van de gemeente. 
6. Plaats bovenaan de tabel een titelrij zoals in onderstaand voorbeeld en 

laat sorteren op basis van de functie. Merk op dat er nu bij  SORT BY 
aanvankelijk GEMEENTE staat (vorige sortering) en niet meer COLUMN X.  
Kies hier met behulp van het lijstpijltje voor FUNCTIE. Merk ook op dat er 
een keuzerondje staat bij MY LIST HAS – HEADER ROW. De titelrij mag 
immers niet mee betrokken worden in de selectie! 

7. Klik op OK. 
De tabel wordt nu gesorteerd op functie. 

Resultaat: 

Sorteer de tabel op basis van de gemeente, indien dezelfde gemeente meerdere 
keren voorkomt dient rekening te worden gehouden met de straat, en desnoods 
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ook met de naam 
8. Plaats de cursor in de tabel en kies het menu TABLE – SORT. Kies bij  SORT 

BY met behulp van het lijstpijltje voor GEMEENTE, bij THEN BY met behulp 
van het lijstpijltje voor STRAAT, en bij de tweede THEN BY voor NAAM. Zorg 
ervoor dat er een keuzerondje staat bij MY LIST HAS – HEADER ROW. 

9. Klik op OK. 
De tabel wordt nu gesorteerd op gemeente. Wanneer dezelfde gemeente 
meerdere keren voorkomt, wordt er gesorteerd op straat, en wanneer 
binnen dezelfde gemeente ook dezelfde straat meerdere keren voorkomt, 
wordt er gesorteerd op naam. 

Resultaat: 

10. Voeg nu je eigen gegevens onderaan de tabel toe en sorteer de tabel op 
basis van naam en functie. 

11. Sorteer de tabel volgens leeftijd waarbij de jongste bovenaan staat. 
12. Sla het document op in 'Gemaakte praktijkvoorbeelden Word 2003 basis' 

onder Medewerkers gesorteerd en sluit het. 

 

7.7 Nummeren van alinea’s in een tabel 
Je kunt cellen of meerdere alinea’s in een cel snel nummeren. 
Werkwijze: 

• Selecteer de cellen die je wilt nummeren. Selecteer je verticaal dan nummert 
Word verticaal; selecteer je horizontaal dan wordt er van links naar rechts 
genummerd. Selecteer je meerdere rijen of kolommen dan wordt er steeds van 
links naar rechts genummerd. 

• Klik op de knop NUMBERING op de werkbalk FORMATTING. 

  
Je kunt ook werken via het menu FORMAT - BULLETS AND NUMBERING of via het 
snelmenu. 

 

• De verdere werkwijze is dezelfde als het nummeren van alinea’s. 
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Praktijkvoorbeeld: 

 1. Neem een nieuw document. 
2. Maak onderstaande tabel aan. De celmarges aan de bovenkant van de 

3 onderste rijen staan hier ingesteld op 0,2 cm. 

 

3. Selecteer nu de cellen A3 tot en met B5 en klik in de werkbalk 
FORMATTING op de knop NUMBERING. 
Resultaat: de geselecteerde cellen worden genummerd van links naar 
rechts. 

4. Maak ongedaan. 
5. Selecteer de cellen A3 tot en met A5 en klik opnieuw op de knop 

NUMBERING. 
Resultaat: de geselecteerde cellen worden genummerd van boven naar 
onder. 

6. Selecteer de cellen B3 tot en met B5 en klik op de knop NUMBERING. 
7. Voeg onderaan een nieuwe rij toe. De cellen worden automatisch 

genummerd. Tik in de nieuwe rij onderstaande tekst in: 

 

8. Eindresultaat: 
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9. Sla het document op in 'Gemaakte praktijkvoorbeelden Word 2003 
basis' onder Avondcursus en sluit het . 

 

7.8 Een tabel maken van bestaande tekst 
Je kunt tekst heel eenvoudig omzetten in een tabel. 
Werkwijze: 

• Verwijder eerst alle eventuele harde pagina-einden uit de tekst voordat je de tekst 
in een tabel omzet. 

• Selecteer de tekst die je in een tabel wil omzetten. 

• Kies het menu TABLE – CONVERT – TEXT TO TABLE.  
Het dialoogvenster CONVERT TEXT TO TABLE verschijnt. 
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• Als de geselecteerde tekst met komma’s, tabs of alineamarkeringen is ingedeeld, 
wordt deze direct naar een tabel geconverteerd. Als uit de geselecteerde tekst 
niet duidelijk het gewenste tabelscheidingsteken kan worden afgeleid, geef je bij 
OTHER het scheidingsteken op dat in het document wordt gebruikt. 

 

Omgekeerd kun je ook een tabel omzetten in tekst via het menu TABLE – CONVERT – 
TABLE TO TEXT. 
In het volgende praktijkvoorbeeld converteer je een teksttabel (met tabs) naar een 
tabel: 

 1. Open uit de map 'Praktijk Tabellen' het document ‘Wijkfeest Molenhoek’. 
Converteer het teksttabelletje naar een ‘echte’ tabel met omkadering. 

2. Selecteer de teksttabel (vanaf “Referentie” tot en met “waarborg” en kies 
het menu TABLE – CONVERT – TEXT TO TABLE. 

3. Zorg ervoor dat er in het groepsvak SEPERATE TEXT WITH een 
keuzerondje staat bij TABS. 

4. Selecteer de kolom “Aantal” een plaats een decimale tab. 
5. Gebruik het tabelopmaakprofiel TABLE CONTEMPERARY uit de TABLE 

AUTOFORMAT. 
Resultaat: 

6. Bewaar het document in 'Gemaakte praktijkvoorbeelden Word 2003 
basis' onder de naam Wijkfeest Molenhoek tabel en sluit het. 

 

Te converteren tekst Tekst scheiden door 
Alinea’s Paragraphs 
Alinea’s ingedeeld met tabs Tabs 
Alinea’s ingedeeld met puntkomma’s Semicolons 
Alinea’s gescheiden door een ander 
teken 

Typ in het tekstvakje bij OTHER het teken 
in kwestie 
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Converteer nu een tabel naar tekst: 

 1. Open uit ‘Praktijk Tabellen’ het document ‘Medewerkers’. 
2. Plaats een kopie van de eerste drie kolommen in een nieuw document. 

Laat de tabel naar tekst converteren. 
3. Plaats de cursor in de tabel en kies het menu TABLE – CONVERT – TABLE 

TO TEXT… 
4. Zorg ervoor dat in het dialoogvenster CONVERT TABLE TO TEXT een 

keuzerondje staat bij TABS. Dit wil zeggen dat de tekstkolommen 
gescheiden zullen worden door middel van tabs. 

5. Klik op OK. 
6. Sla het document op in 'Gemaakte praktijkvoorbeelden Word 2003 

basis' onder de naam Medewerkers deeltabel en sluit het. 

 

  Maak uit de oefenmap opgave nummer 58 en 59 

 

  Maak uit de oefenmap de overkoepelende oefeningen 61 en 62.  

 



82 Tabellen Word 2003 

 

7.9 Stappenplan 

 Cellen samenvoegen 

• Selecteer de cellen die je tot één cel wilt samenvoegen 

• Kies het menu TABLE – MERGE CELLS 
of op de werkbalk TABLES AND BORDERS op de knop  

 Cellen splitsen 

• Selecteer de cel(len) die je wilt splitsen. 

• Kies het menu TABLE – CELLS splitsen 
of klik op de werkbalk TABLES AND BORDERS op de knop   

• Geef in het dialoogvenster SPLIT CELLS het gewenste aantal kolommen en rijen 
op 

• Neem het vinkje weg bij MERGE CELLS BEFORE SPLIT. 

 Tabel splitsen 

• Plaats de cursor in de rij waarboven dient gesplitst te worden 

• Kies het menu TABLE – SPLIT TABLE 
of maak de toetsencombinatie Ctrl+Shift+Enter 

 Tabelpositie 

• Klik in de tabel  

• Kies het menu TABLE – TABLE PROPERTIES – tabblad TABLE 

• Kies of de tabel links, dan wel gecentreerd of rechts uitgelijnd dient te staan, 
of geef de afstand op waarover de tabel aan de linkerkant dient in te springen 

 Tekstomloop 

• Klik in de tabel  

• Kies het menu TABLE – TABLE PROPERTIES – tabblad TABLE 

• Klik in het groepsvakje TEXT WRAPPING op de keuze AROUND. 

 Tabelkop 

• Klik in de eerste rij of selecteer vanaf de eerste rij het aantal rijen dat je wilt 
aanduiden als tabelkop. 

• Kies het menu TABLE – HEADING ROWS REPEAT 

 Sorteren 

• Plaats de cursor in de tabel of de kolom die je wilt sorteren 

• Kies het menu TABLE – SORT 
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 Converteren tekst naar tabel 

• Verwijder eerst alle eventuele harde pagina-einden uit de tekst voordat je de 
tekst in een tabel omzet 

• Selecteer de tekst die je in een tabel wil omzetten 

• Kies het menu TABLE – CONVERT – TEXT TO TABLE 

 Converteren tabel naar tekst 

• Plaats de cursor in de tabel die je in een tekst wil omzetten 

• Kies het menu TABLE – CONVERT – TABLE TO TEXT 
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