
 

WWoorrdd  22000033 

Oefenmap Basis 

Deze oefenmap is eigendom van VDAB Competentiecentra © 

PSnr: 32.171 23/09/2005 
Wettelijk Depot: D2005/5535/235 



© Copyright 2005 VDAB 

Niets uit deze oefenmap mag worden verveelvoudigd, bewerkt, opgeslagen in een 
database en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm, 
geluidsband, elektronisch of op welke andere wijze ook zonder voorafgaande 
schriftelijke toestemming van VDAB.  

Hoewel deze oefenmap 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.  

‘Windows’, ‘Word’, ‘Excel’, ‘Access’, ‘Outlook’ en ‘PowerPoint’ zijn gedeponeerde 
merken van Microsoft Corporation.  

 



 

STRUCTUUR VAN DE OEFENMAP 
In de cursus Word 2003 vind je op regelmatige tijdstippen een verwijzing naar een 

oefening uit deze oefenmap:  

Je voert deze opdracht zelfstandig uit.  

Heb je twijfels over de juistheid van jouw oplossing, dan kun je deze toetsen aan de 
resultaten uit de oplossingenmap, die je aan je cursusbegeleider kunt vragen. 

Voor de overkoepelende oefeningen is het antwoord hier niet terug te vinden. Voor 
de controle van jouw resultaat dien je de cursusbegeleider te raadplegen. 

De in te tikken teksten zijn aangeduid in het lettertype van 
deze alinea en met een grijze arcering. 
Voor de opgaven in verband met de opmaak wordt het te bereiken resultaat direct 
getoond. 
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Documenten aanmaken Oefening 1 

Toepassing op 

Opslaan en opslaan als 

Opdracht 

1. Tekst intikken 
Maak je geen zorgen om het lettertype en het aantal woorden per regel; tik gewoon 
door; ook eventuele tikfouten laat je ongemoeid. 
Internet: reisbureau, discotheek, complete encyclopedie. 
Misschien staat u verbaasd naar de hele Internet-rage te 
kijken en vraagt u zich af wat ù eraan kunt hebben. Nochtans 
zijn de mogelijkheden van het Internet legio. Er zijn 
tientallen encyclopedieën te raadplegen, waarvan een aantal 
zelfs interactief. Geen zin om de krant te kopen? Geen nood: 
op het Net vindt u een heleboel binnen- en buitenlandse bladen 
terug. 
Gaat u op reis, dan kunt u vooraf alle mogelijke informatie 
over uw bestemming opzoeken, alvast even van het uitzicht 
genieten en snel een hotel boeken. U ziet meteen ook hoe het 
zit met de weersvoorspellingen en u leert al enkele woordjes 
van de plaatselijke taal. 

2. Bestand opslaan 
Sla dit document op in de map 'Gemaakte oefeningen Word 2003 basis' onder de 
naam Internet. 
Maak zo nodig eerst de map 'Gemaakte oefeningen Word 2003 basis' aan. 

3. Tik onderaan de tekst 'Internet' verder met volgende alinea 
Bent u geïnteresseerd in muziek, dan kunt u naar één van de 
talloze muzieksites surfen en het door u geselecteerde nummer 
beluisteren (als uw computer over een geluidskaart beschikt 
tenminste). 
En wie houdt van literatuur, vindt vast zijn gading in de 
duizenden romans uit de wereldliteratuur die integraal op het 
Net staan. 

4. Sla het bestand opnieuw op en overschrijf dus de vorige versie 
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5. Tik onderaan de tekst volgende 2 alinea’s bij 
Een gigantische bibliotheek. 
Internet is een wereldwijd systeem van aan elkaar gekoppelde 
netwerken en computers. Hierdoor wordt alle informatie 
gecentraliseerd op het Net en kan iemand in België zonder 
problemen de bestanden raadplegen van een computer in 
bijvoorbeeld Brazilië. Eigenlijk kun je het internet 
beschouwen als een gigantische bibliotheek waarin je via de 
computer kunt rondlopen zonder uit je luie stoel te moeten 
komen. 

6. Sla dit resultaat als een nieuw bestand op 
Doe dit in de map 'Gemaakte oefeningen Word 2003 basis' onder de naam 
Internet als bibliotheek. 
Laat het document achteraf op het scherm staan. 

7. Bekijk het document in de verschillende weergaven 
Gebruik de knoppen links onderaan het documentvenster, of het menu BEELD. 
Eindig uiteindelijk met de AFDRUKWEERGAVE. 

8. Sluit het documentvenster. 
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Documenten aanmaken Oefening 2 

Toepassing op 

Nieuw documentvenster openen; speciale tekens 

Opdracht 

1. Neem een nieuw documentvenster 

2. Maak daarin onderstaande tekst aan 
“De oppervlakte van onze vijver is ongeveer 45 m² en die 
heeft een capaciteit van 500 à 600 m³”, zei de maître 
d’hôtel tegen ons tweeën toen wij op het île Sainte-Hélène 
verbleven. Dit hotel hadden wij vóór Pasen moeten boeken, 
anders moest er een toeslag van € 5,00 per persoon betaald 
worden. 

 
De garçon vertelde ook dat wél Sœur Sourire en niét Madame 
de Cœur Brisé, het schönste Mädel uit de Gießlingerstraße 
was. 
 
Indien je buizen wil met een Ø van 30 mm dan dien je dit 2 
à 3 weken vóór de uiteindelijke leveringsdatum te laten 
weten. Zo niet dienen wij een kostendekking van ± 5 ‰ aan 
te rekenen en dan kun je je verlof in España wel vergeten, 
want 2 + 2 ≠ 3. 
 
Er hat gesagt, daβ Sœur Sourire schon längst tod ist. 
U kunt mij op volgende manieren bereiken: 

 Gerard Vanpieperzeele, 

Vlamingstraat 10, 

8560 Wevelgem 

 (056) 40 04 32 

3. Sla dit document op in de map 'Gemaakte oefeningen Word 2003 basis' onder 
de naam Gerard. 

4. Sluit het documentvenster. 
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Document openen Oefening 3 

Toepassing op 

Bestanden openen 

Opdracht 

1. Openen van 1 bestand 
1.1. Open uit de map 'Gemaakte oefeningen Word 2003 basis' het bestand 

‘Internet’. 
1.2. Open uit ‘Oefenmap Word 2003 basis’ het bestand ‘Aandelenstructuur’’. 

2. Openen van meerdere bestanden tegelijk 
2.1. Open uit ‘Oefenmap Word 2003 basis’ alle bestanden die met de letter B 

beginnen. 
2.2. Open uit de map 'Gemaakte oefeningen Word 2003 basis' de bestanden 

‘Gerard’ en ‘Internet als bibliotheek’. 
2.3. Open uit de map ‘Oefenmap Word 2003 basis’ de bestanden - Kantoor 

 - Meeting 
 - Windows. 

3. Nieuw bestand op basis van een bestaand document 
3.1. Open een nieuw bestand gebaseerd op het bestand ‘Lustra’ uit de ‘Oefenmap 

Word 2003 basis' 
3.2. Klik naast “Lichtervelde” en tik de huidige datum in. 

3.3. Klik achter “Geachte” en vul Heer aan. 

3.4. Klik op het alineateken onder de aanspreking; tik onderstaande brieftekst in. 
Met het oog op de komende soldenperiode kunnen wij u nu 
reeds meedelen dat onze reeks “Black Light” geliquideerd 
wordt. Alle modellen zijn nog in beperkte hoeveelheid 
voorradig. Wij bieden u die aan tegen de helft van de 
normale prijs. 

Binnenkort komt onze vertegenwoordiger bij u langs met 
een uitnodiging voor onze opendeurdagen exclusief voor 
onze grote klanten. Bij die gelegenheid wordt ons 
volledig nieuwe gamma aan u voorgesteld. 

3.5. Laat dit document opslaan in de map ‘'Gemaakte oefeningen Word 2003 
basis' onder de naam LIQUIDATIE. 
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Documenten openen Oefening 4 

Toepassing op 

Werken met meerdere vensters; vensters sluiten 

Opdracht 

1. Wisselen tussen vensters 
1.1. Gebruik de knop(pen) op de taakbalk onderaan het venster 
1.2. Gebruik het menu VENSTER 
1.3. Wissel met de toetsencombinatie Ctrl+F6. 

2. Vensters sluiten 
2.1. met de sluitknop het venster ‘Aandelenstructuur’ 
2.2. met het menu BESTAND het venster ‘Liquidatie’ 
2.3. laat alle resterende vensters tegelijk sluiten (zonder Word af te sluiten) 
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Documenten openen Oefening 5 

Toepassing op 

Werken met de locatiebalk 

Opdracht 

1. Snelkoppeling toevoegen aan de locatiebalk 
1.1. Zorg ervoor dat aan de locatiebalk een knop toegevoegd wordt die toegang 

geeft tot de map ‘Oefenmap Word 2003 basis’. 
1.2. Sluit dan het dialoogvenster OPENEN via de knop ANNULEREN. 

2. Snelkoppeling verwijderen 
1.1. Verwijder uit de locatiebalk de snelkoppeling naar de map ‘Gemaakte 

praktijkvoorbeelden Word 2003 basis' 
1.2. Verwijder uit de locatiebalk de snelkoppeling naar de map ‘Oefenmap Word 

2003 basis' 

3. Snelkoppelingen toevoegen 
Zorg ervoor dat je over volgende snelkoppelingen in de locatiebalk beschikt: 
- Gemaakte praktijkvoorbeelden Word 2003 basis 
- Praktijkvoorbeelden Basis Word 2003 
- Oefenmap Word 2003 basis 
- Gemaakte oefeningen Word 2003 basis 
daar we voor de verdere opdrachten zeer vaak met en in die mappen zullen 
werken. 
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Documenten openen Oefening 6 

Toepassing op 

Bestanden invoegen 

Opdracht 

1. Open het bestand ‘Oefenmap Word 2003 basis\Broeikaseffect’ 

2. Ga achteraan het document staan en voeg dan het bestand ‘Oefenmap Word 
2003 basis\ Broeikas rest’ eraan toe. 

3. Voeg telkens onderaan het verkregen document nog de volgende bestanden 
toe die je eveneens vindt in de map ‘Basisbestanden Word’: 
- zonder grenzen 
- de overheid 
- doe het zelf 

4. Zorg ervoor dat de tekst in AFDRUKWEERGAVE op het scherm wordt getoond. 

5. Sla op in jouw map ‘Gemaakte oefeningen Word 203 basis' onder de naam 
Broeikas. 
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Corrigeren Oefening 7 

Toepassing op 

Cursorverplaatsing, Ga naar, Selecteren 
Tekst toevoegen, verwijderen, overschrijven 

Opdracht 

1. Open het bestand 'cadcam' uit de map 'Oefenmap Word 2003 basis' 

2. Verbeter de tekst waarbij je ook gebruik maakt van de mogelijkheid tot het 
overschrijven van foutieve woorden met de correcte. 
De aan te brengen verbeteringen vind je in de tekst op de volgende pagina: 
 Woorden met dubbele doorhaling dienen te worden gewist, 

 Woorden of letters in een groter lettertype dienen te worden toegevoegd of 
vervangen een woord dat er stond. 

3. Sla het resultaat op in de map 'Gemaakte oefeningen Word 2003 basis' onder 
de naam Revolutie van de jaren 80. 
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CAD/CAM : de revolutie van de jaren 80. 

De automatisering grijpt overal om ons heen. Het streven naar de volledige 
programmeerbare automatisering van de fabriek komt steeds dichter bij de 
werkelijkheid. 
Programmeerbare automatisering is een geheel; het is een totaal spectrum van 
automatiseringstechnologieën zoals : CAD/CAM met inbegrip van de daarbij 
gebruikte gereedschappen zoals robots en numeriek gestuurde machines, flexibele 
productiesystemen, geautomatiseerde goederenbehandelingssystemenn, 
computertechnieken voor management en tenslotte de Computer Integrated 
Manufactoring (CIM). 

De eisen ten aanzien van gesteld aan kwaliteit, gewichtsoptimalisatie enz... 
worden steeds strenger. Dit weerspiegelt zich in de groeiended vraag naar 
geavanceerde technieken om berekeningen en analyses uit te kunnen voeren. Deze 
technieken moeten de ingenieurs in sstaat stellen de steeds complexere problemen 
waarmee ze geconfronteerd worden op te lossen. 

Een belangrijke discipline in het automatiseringsproces is de CAD/CAM. Een 
CAD/CAM-systeem koopt men niet als een pakje boeter in het winkeltje op de hoek. 
Voor een onderneming is een CAD/CAM-investering een belangrijke stap naar het 
automatiseringsproces, doch ook een investering en dan meer specifiek voor KMO's 
die een zware financiële inspanning vraagt. 

Maar aan de andere kant zijn eer een reeks argumenten die een cad/cam-
investering verechtvaardigen. De de heer Lamberts verduidelijkte ons deze 
argumenten. Hij wordt in deze materie veel gevraagd als eminente spreker. 

Iedereen die iet of wat vertrouwd is met de industriële automatisering weet wat 
CAD/CAM betekent. Toch herhalen wij nog even in korte bewoordingen waar hget 
eigenlijk om gaat. CAD (Computer Aided Design) of computer gesteund ontwerp 
komt neer op het ontwerpen, tekenen en manipuleren van technische gegevens 
vanop een computerscherm. Dit resulteert in een beter ontwerp omdat duizenden 
ontwerpoplossingen in een korte tijdspanne kunnen worden gesimuleerd worden. 
Dit is geldig voor productiesectoren in mechanische, elektronische, bouwkundige, 
biotechnische en tal van andere industrieën. In een volgende fase kunnen de 
instructiekodes richtlijnen voor het vervaardigen van het ontwerp met de computer 
gegenereerd worden. Dit is CAM of computer gesteund fabriceren, wat de 
aanwending van de computer inhoudt voor elk aspect van het fabricageproces. 

CAD/CAM is voor de fabricatiewereld wat gecomputeriseerde kantoorsystemen zijn 
voor de administratieve wereld. Een werktuig als alle andere binnen de industriële 
onderneming dat men moet inschakelen zoals bijvoorbeeld een tekstverwerker, of 
een tekentafel, of een werktuigmachine. 
De heer Lamberts onderscheidt 3 duidelijke redenen die een CAD/CAM-investering 
verantwoorden : produktiviteitsstijging, tijdswinst en de noodzaak van CAD/CAM-
aanwending wegens de complexiteit van bepaalde industriële ontwikkelingen. 
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Corrigeren Oefening 8 

Toepassing op 

Gebruik van de automatische spelling en grammaticacontrole tijdens het tikken 

Opdracht 

1. Open het bestand 'cadcam' uit de map 'Oefenmap Word 2003 basis'. 

2. Zet de functies SPELFOUTEN IN DIT DOCUMENT NIET AANGEVEN en 
GRAMMATICAFOUTEN IN DIT DOCUMENT NIET AANGEVEN uit. 

3. Klik met de rechtermuisknop op elk van de onderlijnde fouten (rood en groen) 
en kies de juiste verbetering. 

4. Sluit het documentvenster zonder op te slaan. 
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Corrigeren Oefening 9 

Toepassing op 

Gebruik van de spellingcontrole achteraf 

Opdracht 

1. Open het bestand 'cadcam' uit de map 'Oefenmap Word 2003 basis' 

2. Start de spellingcontrole van het document zodat Word zelf de fouten opzoekt 
en een verbeteringsvoorstel doet. Laat de tekst verbeteren. 

3. Sluit het documentvenster en laat het origineel vervangen door de verbeterde 
versie. 
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Corrigeren Oefening 10 

Toepassing op 

Autocorrectie 

Opdracht 

1. Autocorrectie gebruiken 
1.1. Tik onderstaande tekst letterlijk (dus ook de fouten) in. 

Je bemerkt dat Word spontaan de meeste fouten verbetert. 
wanneer hte een eensgezinswoning of apartement betreft die 
voor de 1/2 gebruikt word door de abbonnee dient de sateliet  
slecht voor 1/4  en neit voledig te worden aangegeven. altans 
zo beweert de heer Masselis van de firma Strasan (r) met een 
:) 

hij is de 1ste  en niet de 2de die zoiets beweerd. 

Bijd e barbeque word te zelfder tijd gedanst en overd e 
geboortenbeperking gediscusieerd. 

 

1.2. Verbeter manueel de resterende fouten. 

2. Autocorrectie uitbreiden 

2.1. Voeg als autocorrectie-item de letters egb in die automatisch dienen te 
worden vervangen door 'eerstegraadsbrandwonde'. 

2.2. Tik volgende zin: 
Niet alleen egb maar alle brandwonden dienen eerst 10 minuten 
onder koud stromend water te worden gehouden. Een egb kun je 
daarna met wat brandwondenzalf bedekken en met een verband 
afdekken, maar dat is niet noodzakelijk bij een egb. 

3. Autocorrectie-item verwijderen 
3.1. Verwijder het autocorrectie-item egb uit de lijst. 

4. Sluit het documentvenster zonder op te slaan 
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Corrigeren Oefening 11 

Toepassing op 

Autotekst maken, gebruiken, wijzigen, verwijderen 

Opdracht 

1. Autotekstfragment maken 
1.1. Maak een autotekstfragment waarbij je achter het woord werkadres het 

volgende adres steekt: 
Philuc Strageld & partners 
Vlamingstraat 10 
8560 Wevelgem 

1.2. Tik volgende tekst en laat via de autotekst werkadres het adres van de firma 
automatisch plaatsen. 

Voor elke vraag om informatie kunt u steeds terecht op onze 
hoofdzetel: 

Philuc Strageld & partners 
Vlamingstraat 10 
8560 Wevelgem 

2. Autotekstfragment aanpassen 
2.1. Vervolledig het tekstfragment werkadres met volgend symbool en 

telefoonnummer:  
 056 – 43 80 80 

2.2. Tik volgende tekst en maak gebruik van het autotekstfragment: 
Wij staan steeds tot uw dienst van 8.30 uur tot 17.30 uur:  
Philuc Strageld & partners 
Vlamingstraat 10 
8560 Wevelgem 

 056 – 43 80 80 

3. Autotekst verwijderen 
Verwijder de autotekst werkadres uit de lijst 

4. Sluit het documentvenster zonder op te slaan 
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Corrigeren Oefening 12 

Toepassing op 

Woorden vervangen 

Opdracht 

1. Open uit de 'Oefenmap Word 2003 basis' het bestand 'Beeldschermwerk' 

2. Vervang in de tekst 
4.1. het woord 'monitor' door het woord 'beeldscherm' 

! let op bij het lidwoord: DE monitor – HET beeldscherm 
4.2. 'het werkblad' door 'de tafel' 

3. Zoek het woord 'werkomstandigheden'. 

4. Laat het document opslaan in de map 'Gemaakte oefeningen Word 2003 
basis' en sluit het venster. 
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Opmaak lettertype Oefening 13 

Toepassing op 

Tekenopmaak aanbrengen via de werkbalk 

Opdracht 

1. Tik onderstaande tekst in 
Joepie, 

Eindelijk terug op de schoolbanken. Het is dit keer een grote 
klas, want iedereen kan aan de Windows zitten. Schuin 
marcheren in andere lettertypes wordt geen probleem. 

Uit 'Belevenissen van een lesgever' 
Uitgegeven bij STARNAG, juli 2005. 

2. Verzorg via selectie van de betrokken stukken tekst de opmaak. 
2.1. Zorg ervoor dat de volledige tekst in het lettertype Arial, 12 punt staat, voor 

zover dit nog niet het geval zou zijn. 
2.2. Verzorg verder de opmaak van de tekst zoals die hieronder zichtbaar is. 

Op enkele plaatsen is de ingestelde opmaak terug te vinden in de 
tekstkadertjes tussen de tekst. 

 

Joepie, 

Eindelijk terug op de schoolbanken. Het is dit keer een grote klas, want iedereen 

kan aan de Windows zitten. Schuin marcheren in andere lettertypes WORDt 
geen probleem. 

Uit 'Belevenissen van een lesgever' 
Uitgegeven bij STARNAG, juli 2005. 

 

3. Sla dit document op in de map 'Gemaakte oefeningen Word 2003 basis' onder 
de naam Belevenissen 

4. Laat het document afdrukken en sluit het venster. 

16 punt, vet 

20 punt Groene markeerstift 

Rood, 22 punt, vet, onderstreept Times New Roman 

Garamond, 14 punt, cursief 

Comic Sans MS 

10 punt 
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Opmaak lettertype Oefening 14 

Toepassing op 

Tekenopmaak aanbrengen via het menu 

Opdracht 

1. Open uit de 'Oefenmap Word 2003 basis' het bestand 'Beginselen van 
tekstverwerking' 

2. Verzorg via selectie van de betrokken stukken tekst de opmaak. 
2.1. De volledige tekst staat in het lettertype Arial, 12 punt. 
2.2. Verzorg verder de opmaak van de tekst zoals die hieronder zichtbaar is. 

Hou rekening met de richtlijnen in de tekstkadertjes tussen de tekst. 

BEGINSELEN VAN TEKSTVERWERKING 

Bij het tikken op een tekstverwerker verschijnen de woorden op het beeldscherm. In 

plaats van met inkt op papier te schrijven, schrijft u beelden op uw scherm net zoals 

bij een televisietoestel gebeurt, u schrijft met eelleekkttrroonneenn  oopp  ffoossffoorr. Inkt op papier is 

moeilijk te veranderen, elektronen op fosfor eenvoudig. 

Om een correctie op een tekstverwerker te maken drukt u op de -

toets en alle tekst LINKS VAN DE CURSOR verdwijnt LETTER VOOR LETTER van het 

scherm tot u de toets weer loslaat. 

De moderne t e k s t v e r w e r k i n g s s y s t e m e n  laten ook toe met verschillende 
kleuren op het scherm te werken. Of dat ook zo op papier komt hangt van de 
mogelijkheden van uw p r i n t e r  af. 

3. Sla op als Wat is tekstverwerking in de map 'Gemaakte oefeningen 
Word 2003 basis' en sluit het venster. 

Hoofdletters, dubbel onderstreept in blauw 

Times New Roman, 12 punt, enkel woorden onderstreept 

Arial Narrow, 16 punt, cursief, dubbel onderstreept 

golvend onderstreept 

gele letters, rode markeerstift 

hoofdletters klein kapitaal

18 punt, contour 

3 pt verbreed 

neonlichtjes, onderstreept (punt – streep) 

ander kleur 
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Opmaak lettertype Oefening 15 

Toepassing op 

Opmaak herhalen en kopiëren 

Opdracht 

1. Open uit de map Oefenmap Word 2003 basis' het bestand 'Telewerk'. 

2. Verbeter de spellingfouten. 

3. Verzorg de opmaak van die tekst zodat je een gelijkaardig resultaat verkrijgt 
zoals in het voorbeeld op volgende pagina. Hou rekening met volgende 
instellingen: 

3.1. Opmaak voor de hoofdtitel: Arial, 18 punt, contour, hoofdletters 
3.2. Opmaak voor de tussentitels: hoofdletters en vet 
3.3. Zet alle woorden 'telewerk' in het rood 
3.4. Zet alle tussentitels ook in groene letters 
3.5. Tik onderaan het document volgende tekst bij: 

Telethuiswerk en de collega's 

Wie thuis werkt verliest een groot deel van de contacten 
met de collega's… 

3.6. Geef de titel van dit stukje dezelfde opmaak als de hoofdtitel van de tekst. 
3.7. Haal uit alle tussentitels de kleur weg (terug zwart) en voorzie een stippellijn 

onder deze titels 
3.8. Plaats alle woorden 'telethuiswerk' (uitgenomen in de titels) in klein kapitaal, 

lichtgroene letters met schaduw. 

4. Sla het document op onder zijn eigen naam, maar in de map 'Gemaakte 
oefeningen Word 2003 basis' en sluit het venster. 
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DE HUIDIGE PRAKTIJK. 
De overheden verwachten dat telewerk of het op afstand werken met behulp van 
telematica de komende jaren een hoge vlucht zal nemen en dat er een toenemende 
behoefte zal ontstaan aan telematicavoorzieningen. 
De Europese Unie telt ongeveer 10 miljoen telewerkers, hierin inbegrepen de zgn. 
nomaden : handelsvertegenwoordigers, verkopers, verzekeringsagenten, service-
technici, ... die veelvuldig op de baan zijn, maar geen telethuiswerkers genoemd 
kunnen worden. 
Op dit ogenblik zouden er volgens schattingen 150.000 telewerkers in de Benelux 
actief zijn en evenveel in Duitsland. Voor de Europese Unie wordt dit cijfer op 
1,2 miljoen geschat en in de Verenigde Staten zou 6% van de actieve 
beroepsbevolking zelfs  verrichten. In ons land is het fenomeen 
beperkt tot enkele kleine projecten in slechts een handvol bedrijven. 
TELEWERK OF TELETHUISWERK 
In feite is  de verst afgelegen vorm van telewerk. 
Telewerk is een werkvorm waarbij voltijds of deeltijds met een minimum van 1/5 
gewerkt wordt op een andere locatie dan die van de organisatie en waarbij gebruikt 
gemaakt wordt van telematica om informatieoverdracht te doen. 
Hierbij onderscheiden wij het telewerk van de zogenaamde “nomaden”-beroepen die 
op verschillende plaatsen verbinding maken met hun bedrijf of dienst maar ook het 
werken in dichterbij gelegen telecentra. Deze centra kunnen van de overheids-
administratie zelf zijn of gehuurd worden door meerdere gebruikers. Bedoeld zijn 
daartoe speciaal ontworpen kantoorruimtes, voorzien van de vereiste telematica-
infrastructuur, waar bedrijven of administraties werkplekken huren voor hun 
werknemers die in de buurt van een dergelijk telewerkkantoor wonen. 
Onder  verstaan wij werk in ondergeschikt verband (niet als 
zelfstandige), voltijds of deeltijds (minimum 1/5) dat thuis wordt verricht met behulp 
van telematica: bijv. PC en modem beschikbaar in de privé-woning. 
WILLEKEUR VAN DE OVERHEID? 
Alle specialisten zijn het erover eens dat de invoering van tele(thuis)werk aan 
strenge vereisten moet voldoen en het enkel kan op basis van vrijwilligheid. 
Het is niet voldoende om de technisch-materiële aspecten te onderzoeken en een 
nieuw reglement uit te vaardigen om met succes deze alternatieve werkvorm in te 
voeren. Ook sociale, organisatorische, psychologische en juridische consequenties 
moeten worden getrokken. 

Wie thuis werkt verliest een groot deel van de contacten met de collega's… 
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Opmaak lettertype Oefening 16 

Toepassing op 

Super- en subscript 

Opdracht 

1. Tik volgende tekst in en voorzie de nodige opmaak 
Bij het werken met chemische producten zoals H2SO4 
(zwavelzuur), H3PO4 (fosforzuur) en H2CO3 (koolzuur) dienen 
strikte veiligheidsnormen te worden gehanteerd. 

In het 3de middelbaar werd met algebra begonnen; zo 
moesten wij het resultaat proberen te achterhalen van: 
a² + b³ + (c4 - d7)x-1= 

Ook de meetkunde vertoont gelijkaardige formules met 
exponenten: a² + b² = c² 

2. Sluit en sla op onder de naam Wetenschappen in de map 'gemaakte 
oefeningen Word 2003 basis' 
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Alineaopmaak Oefening 17 

Toepassing op 

Afstand voor de alinea (Ctrl à) 

Nieuwe regel 

Opdracht 

1. Tik onderstaande tekst; vóór alle alinea's (uitgenomen de titel) wordt 
1 witregel gelaten 

CD's en co 

Een compact disc of CD is in feite niets meer dan een 
informatiedrager, en je kunt er veel meer mee doen dan alleen 
maar geluidssignalen op bewaren. Met de audio-cd zijn we 
ondertussen allemaal vertrouwd. Een cd-rom kan – naast 
geluid – ook tekst, foto's en zelfs videobeelden bevatten. 
Ideaal dus voor encyclopedieën, ingewikkelde spelletjes en 
uigebreide databanken zoals telefoongidsen of routeplanners. 

CD-rom is de afkorting van Read Only Memory, wat betekent dat 
je deze schijfjes alleen kunt consulteren en er niet zelf iets 
kunt op bewaren. 

Een CD-R (recordable) kun je maar éénmaal beschrijven. Op een 
CD-RW (rewritable) kun je telkens opnieuw gegevens opslaan. Je 
kunt dus moeiteloos je volledige diacollectie op CD zetten. 

2. Sla dit document op in de map 'Gemaakte oefeningen Word 2003 basis' onder 
de naam CD-rom. 

3. Tik onderaan deze tekst als een nieuwe alinea jouw volledige adres in, waarbij 
na jouw naam de straat en de gemeente elk op een nieuwe regel komen te 
staan, bijvoorbeeld: 

Oscar Vanzieleghem 
Vagevuurstraat 7 
9571 Hemelveerdegem 

4. Sluit dit venster en laat het document opslaan. 
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Alineaopmaak Oefening 18 

Toepassing op 

Afstand voor en na via het menu 

Opdracht 

1. Tik onderstaand document waarbij je na elke alinea ½ regel witruimte laat 

GSM: een heel kantoor in uw zaktelefoon 

We zijn inmiddels ongeveer overal bereikbaar geworden dankzij 
piepkleine draagbare telefoons. Maar een gsm kan veel meer dan 
alleen maar geluidssignalen doorsturen. 

Er zijn toestellen, ook wel ‘communicators’ genoemd, die 
eruitzien als een telefoon, maar die eenmaal opengeklapt ook 
gebruikt kunnen worden om te faxen, te e-mailen en te surfen 
op het internet. 

En met de derde generatie gsm’s (G3) zal zich een heel nieuwe 
multimediawereld openen. U zult er nog steeds mee kunnen 
bellen en draadloos surfen, maar ook ‘video-phoning’ en het 
versturen van foto’s en video zullen mogelijk worden. 

Stel u voor, u bent met vakantie, neemt met een digitale 
camera een foto van uzelf op een terrasje, laadt die foto op 
uw gsm, spreekt een boodschap in en verstuurt dat naar uw 
familie en vrienden. De digitale postkaart! 

Via uw gsm zult u ook het bioscoopprogramma kunnen opvragen en 
meteen een klein fragment van de gekozen film kunnen zien. De 
uurregeling van trein of bus opvragen, een ticket kopen of een 
zitje reserveren, het kan allemaal. Ooit. 

2. Sla dit op in de map 'Gemaakte oefeningen Word 2003 basis' onder de naam 
GSM 

3. Open het bestand 'Analyse' uit de 'Oefenmap Word 2003 basis'  
3.1. Verzorg de tekenopmaak zoals op de volgende pagina te zien is. 
3.2. Voorzie de alineaopmaak, waarbij de in te stellen afstand op het einde van 

elke alinea tussen haakjes aan geduid staat. 
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DE ANALYSE VAN HET T.V.-JOURNAAL (30 pt voor en na) 

VIDEO: (1regel na) 

Gadget met goede kansen in het onderwijs (nieuwe regel)  
en het vormingswerk (4 regels na) 

INLEIDING (1 regel na) 

De ontleding van het nieuws is een must. (nieuwe regel) 
De videorecorder blijkt hiervoor het meest voor de hand liggend. (1 regel na) 

De reden hiervoor is zeer eenvoudig te vinden. (1,5 regels na) 

DE ENORME INVLOED VAN DIT TV-JOURNAAL OP ONS DAGELIJKS LEVEN (1 regel na) 

In sterk kontrast hiermee stellen we vast dat het TV-Journaal ( in de U.S.A.) meer en 
meer de kant van het amusement opgaat. (½ regel na) 
Nadat hij het CBS 7 o'clock news had bekeken, belde president Reagan meer dan 
éénmaal premier Begin van Israël op.  Vele journalisten stellen dan ook met vrij grote 
zekerheid vast dat de media in zekere zin de oorlog in Libanon controleerden en dat 
Begin op dat vlak de oorlog verloor.  Voor een groot deel van de jeugd gelden de 
massamedia als DE objectieve en gretig geconsulteerde bronnen van informatie.  De 
realiteit verbergt echter een beeld van schijnheiligheid en politieke touwtrekkerij.  
(½ regel na) 

 

4. Sla dit document op in de map 'Gemaakte oefeningen Word 2003 basis' onder 
de naam TV-journaal. 
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Alineaopmaak Oefening 19 

Toepassing op 

Regelafstand 

Opdracht 

1. Open uit de Oefenmap Word 2003 basis' het bestand 'Aandelenopties'. 

2. Wijzig de regelafstand van de 2de tekstalinea 'Op de EOE-optiebeurs in 
Amsterdam …' in anderhalf. 

3. Wijzig de regelafstand van de 3de tekstalinea 'een belegger die een optie 
koopt …'. In Exact 15 punt. 
Zet het woord 'optiebeurs' in Comic sans MS 20 punt. 

4. Wijzig de regelafstand van de .5de alinea 'Een belegger die een optie 
afgeeft…' op Meerdere 2,25 
Zet het woord 'belegger' op de tweede regel in Arial 48 punt. 

5. Bekijk het resultaat en sluit dan het documentvenster zonder op te slaan. 
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Alineaopmaak Oefening 20 

Toepassing op 

Uitlijning 

Opdracht 

1. Open het document 'TV-journaal' uit de map 'Gemaakte oefeningen Word 
2003 basis'. 

2. Pas de uitlijning van de alinea's aan zoals in onderstaand voorbeeld te zien is 

DE ANALYSE VAN HET T.V.-JOURNAAL 

VIDEO: 

Gadget met goede kansen in het onderwijs 
en het vormingswerk 

INLEIDING 

De ontleding van het nieuws is een must. 
De videorecorder blijkt hiervoor het meest voor de hand liggend. 

De reden hiervoor is zeer eenvoudig te vinden. 

DE ENORME INVLOED VAN DIT TV-JOURNAAL OP ONS DAGELIJKS LEVEN 

In sterk kontrast hiermee stellen we vast dat het TV-Journaal ( in de U.S.A.) meer en 
meer de kant van het amusement opgaat. 
Nadat hij het CBS 7 o'clock news had bekeken, belde president Reagan meer dan 
éénmaal premier Begin van Israël op. Vele journalisten stellen dan ook met vrij grote 
zekerheid vast dat de media in zekere zin de oorlog in Libanon controleerden en dat 
Begin op dat vlak de oorlog verloor. Voor een groot deel van de jeugd gelden de 
massamedia als DE objectieve en gretig geconsulteerde bronnen van informatie. De 
realiteit verbergt echter een beeld van schijnheiligheid en politieke touwtrekkerij. 

Oscar Vanzieleghem 
Vagevuurstraat 7 

9571 Hemelveerdegem 
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Alineaopmaak Oefening 21 

Toepassing op 

Inspringen 

Opdracht 

1. Open uit de 'Oefenmap Word 2003 basis' het bestand 'DVD'. 

2. Zorg voor de opmaak volgens onderstaande richtlijnen;  
vergelijk eventueel met onderstaand voorbeeld 

2.1. Verzorg de opmaak van de titels:  14 punt, vet, 
  ½ witregel voor en 1 witregel na 

2.2. Verzorg de opmaak van de tekstalinea's: 
 afstand na: 1 regel 
 alle vormen van insprongen links zijn 2 cm 

 

Film op een schijfje 

Nog een stap verder is de DVD, oftewel Digital Versatile Disk, met een 
enorme opnamecapaciteit. Deze schijf zal volgens experts op termijn de VHS-
cassette vervangen. Het beeld en geluid erop zijn van bioscoopkwaliteit. De DVD is 
even gemakkelijk in gebruik als een audio-cd, is quasi onverslijtbaar en heeft 
bovendien een reeks leuke trucjes in petto. 

Wat dacht u van ondertiteling in meer dan 30 verschillende talen of een 
film die zowel in standaard- als in breedbeeldformaat kan worden afgespeeld? Als er 
nu ook nog DVD-rewritables op de markt komen, kunnen we er ook zelf films op 
opnemen, en dan is het digitale hek helemaal van de dam. 

En naast DVD-video is er ook DVD-audio op komst met nóg betere 
geluidskwaliteit. Nog iets om naar uit te kijken: terwijl we nu nog altijd verschillende 
cd-spelers nodig hebben om audio-cd’s, cd-roms en DVD’s te bekijken en te 
beluisteren, zullen we op termijn al deze schijfjes op één en hetzelfde toestel kunnen 
afspelen. 

GSM: een heel kantoor in uw zaktelefoon 
We zijn inmiddels ongeveer overal bereikbaar geworden dankzij piepkleine 
draagbare telefoons. Maar een gsm kan veel meer dan alleen maar 
geluidssignalen doorsturen. 
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Er zijn toestellen, ook wel ‘communicators’ genoemd, die eruitzien als een 
telefoon, maar die eenmaal opengeklapt ook gebruikt kunnen worden om 
te faxen, te e-mailen en te surfen op het internet. 

En met de derde generatie gsm’s (G3) zal zich een heel nieuwe 
multimediawereld openen. U zult er nog steeds mee kunnen bellen en 
draadloos surfen, maar ook ‘video-phoning’ en het versturen van foto’s en 
video zullen mogelijk worden. 

Stel u voor, u bent met vakantie, neemt met een digitale camera een foto 
van uzelf op een terrasje, laadt die foto op uw gsm, spreekt een boodschap 
in en verstuurt dat naar uw familie en vrienden. De digitale postkaart! 

Via uw gsm zult u ook het bioscoopprogramma kunnen opvragen en 
meteen een klein fragment van de gekozen film kunnen zien. De 
uurregeling van trein of bus opvragen, een ticket kopen of een zitje 
reserveren, het kan allemaal. Ooit. 

Begripsverwarring 

Internet: een vrij toegankelijk netwerk van computers verspreid over de ganse 
wereld dat de mogelijkheid biedt om informatie te verzamelen over alle 
mogelijke onderwerpen. 

Intranet: een gesloten netwerk van computers die intern in een bedrijf op elkaar zijn 
aangesloten om bedrijfsinformatie en correspondentie mee intern te 
versturen. 

Telenet: de tegenhanger van Belgacom die telefonie zowel als internettoegang 
verschaft via de kabel van de televisiedistributie. 

 
2.3. Sla dit bestand op in 'Gemaakte oefeningen Word 2003 basis' als 

Inspringen. 

2.4. Laat de tekstalinea's onder de titel 'GSM: een heel kantoor in zakformaat' 
rechts 2 cm inspringen 

2.5. Sluit het venster en sla het document op. 
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Overkoepelende Oefening 22 

Toepassing op 

Aanbrengen tekenopmaak en alineaopmaak 

Opdracht 

1. Open het bestand uit 'Oefenmap Word 2003 basis' het bestand 'Gezond' en 
verzorg de opmaak zoals op de volgende bladzijde te zien is rekening 
houdend met onderstaande instellingen 

1.1. titel : hoofdletters, Arial black 14 pt; gecentreerd, 2½ regels wit na 
1.2. tekstalinea’s : 

alinea 1 2 3 4 

afstand na 1 regel 1 regel 1 regel 1 regel 

insprong links 0 cm 2 cm 0 cm 2 cm 

insprong rechts 0 cm 2 cm 1,5 cm 2 cm 

insprong 1ste regel 1,75 cm 1,75 cm 1,75 cm 1,75 cm 

regelafstand 1 1,5 1 1,5 

uitlijning uitgevuld 

 

2. Druk het document af,  
sla het op in 'Gemaakte oefeningen Word 2003 basis' als Is computerwerk 
gezond 
en sluit het documentvenster. 
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Op computer werken kan uw gezondheid schaden! 

Een psychiater die, in Engeland althans, voor gezaghebbend doorgaat be-
weert dat lang en ingespannen op de computer werken tot geestelijke vermoeidheid 
kan leiden, wat op zijn beurt psychische stoornissen kan veroorzaken. 

De zieleknijper die in een Glasgows ziekenhuis werk-

zaam is steunt zijn theorie op behandeling van een aantal 

adolescenten die geestdriftig en lang met de huiscomputer 

hadden gespeeld. Ze vertoonden symptomen als duizeligheid, 

pijnen van onduidelijke oorsprong, hartkloppingen, verlies van 

concentratievermogen en nachtmerries. Nog volgens de 

Engelse psychiater kunnen mensen die potentieel geestes-

gestoord zijn pas goed kierewiet worden als ze te intensief op 

de computer werken, waarbij overigens de vraag rijst of hen dat 

ook niet kan overkomen als ze te lang appels plukken. 

Maar wie zijn wij dat we het zouden wagen te twijfelen aan de 
bekwaamheid van een eminent geneeskundige. Echter de psychiatrie is en 
blijft een wankele wetenschap. Haar beoefenaren zitten eigenlijk nog in de 
voorhistorie in het doorgronden van de menselijke psyche. 

Voorts weze er aan herinnerd dat een tijd geleden de 

straling van computerschermen aangewezen werd als oorzaak 

van miskramen bij vrouwelijke informaticawerknemers. Ernstig 

onderzoek heeft inmiddels uitgewezen dat dit nergens op sloeg. 

Misschien slaat onze psychiater de plank mis en is het 

ziekte(?)beeld bij zijn onderzochte tieners wel aan wat anders 

te wijten dan de computer. In dat overgangsstadium des levens 

vertoont een mens wel eens vaker vreemde verschijnselen. 
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Alineaopmaak Oefening 23 

Toepassing op 

Werken met tabstops 

Opdracht 

1. Tik onderstaande tekst met tabel in 
1.1. Laat tussen de alinea's 1 witregel vrij. 
1.2. stel volgende tabulators in: 

- centrerende op 6,5 cm 
- rechtslijnende op 10 cm 
- decimale op 14,5 cm 

Naar aanleiding van een personeelsbevraging waaraan 68% van de 
personeelsleden vrijwillig deelgenomen heeft zijn wij tot 
volgende bevindingen gekomen: 

Volkswagen motor HN021 112,6 
Mercedes banden DSE123 1.968 
Nissan velgen DKD800 13,456 
Peugeot ophanging CKR 321 1 
Citroen verlichting 568 OG 1.26812 

Deze resultaten zullen verder uitgediept en ter bespreking 
voorgelegd worden op de eerstvolgende personeelsraad. 

2. Sla het document op in 'Gemaakte oefeningen Word 2003 basis'  als 
RONDVRAAG. Sluit het venster niet. 
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Alineaopmaak Oefening 24 

Toepassing op 

Tabulators en opvultekens 

Tabulators herschikken 

Opdracht 

1. Maak onderstaande tabel  
1.1. Zorg voor opvultekens tussen de kolommen. 

PRIJZEN 

P1076...........boulon ............ 590,50 ...........F51 
P 99............écrou ........... 1.069,35 ..........F116 
P113............vis F63 ........... 156 .............F631 
P114............vis F64 ........... 169 ..............F64 
P125............engrenage ....... 1.380,6 ............F63 
P132............sonar ............. 785 ..............F57 

1.2. Herschik de kolommen qua plaats, uitlijning en opvulteken 

PRIJZEN 

P1076______boulon __________590,50 _________ F51 
P 99_______écrou _________1.069,35 _________ F116 
P113_______vis F63 _________156 ____________ F631 
P114_______vis F64 _________169 ____________ F64 
P125_______engrenage _____1.380,6 __________ F63 
P132_______sonar ___________785 ____________ F57 

2. Neem terug het document Rondvraag (vorige oefening) dat nog open staat. 
2.1. Zorg voor volgend uitzicht: 

Volkswagen.... motor HN021 112,6 
Mercedes...... banden DSE123 1.968 
Nissan........ velgen DKD800 13,456 
Peugeot....... ophanging CKR 321 1 
Citroen....... verlichting 568 OG 1.26812 

2.2. Sluit het document en laat de wijzigingen opslaan. 
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3. Efkes doordenken voor volgende tabel, die je daarna afdrukt en opslaat onder 
de naam Deelnemers in 'Gemaakte oefeningen Word 2003 basis' . 

NAMEN DEELNEMERS  NAMEN DEELNEMERS NAMEN DEELNEMERS 
 VOORNAAM FAMILIENAAM 
 Luc......Stragier 
 Philippe......Sanders 
 Marianne......Masselis 
 Carine......Vanneste 
 Maryse......Keppens 
 Els......De Meyer 

NAMEN DEELNEMERS NAMEN DEELNEMERS NAMEN DEELNEMERS 
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Overkoepelende Oefening 25 

Toepassing op 

Tekenopmaak, afstand tussen de alinea's, inspringen, tabulators 

Opdracht 

1. Tik onderstaande brief in en druk af 

2. Sla op als Wijkfeest in de map 'Gemaakte oefeningen Word 2003 basis'. 

De bierpul 
groothandel in dranken 

Wijkcomité Tvatisaf 
Dronckaertstraat 325 
3360 Bierbeek 

Leuven, 1 juli 2005 

Geachte heer, 

betreft : offerte voor levering van bier en frisdranken voor het wijkfeest van de 
Molenhoek op 15 augustus 

Hierbij sturen wij u onze prijsofferte gebaseerd op de voorwaarden van ons 
telefoongesprek van eergisteren. Het betreft: 

Referentie Aantal Omschrijving Eenheidsprijs 
71 20 vaten bier Cristal 55,91 EUR 
43/2 60 bakken Coca Cola 8,77 EUR 
79/3 60 bakken limonade Colibri 8,64 EUR 
218/7 1 tapkast 50,00 EUR waarborg 
6/55 3 koelkasten 70,00 EUR waarborg 

De levering gebeurt de namiddag van de dag voorafgaand aan de feestelijkheden op 
het gelegenheidsadres. 

Wij verwachten de betaling vóór het einde van de maand volgend op deze waarin de 
factuur werd opgesteld. 

Wij hopen u op deze manier van dienst te kunnen zijn en verwachten uw eventuele 
bevestiging ten laatste 2 weken vóór de leveringsdatum. Hiervoor komt u zelf eens 
langs, of stuurt u ons een e-mail naar BIERPUL@BELGACOM.NET. 

Met vriendelijke groeten, 
Jean Maes  
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Alineaopmaak Oefening 26 

Toepassing op 

Opsomming maken 

Opdracht 

1. Tik onderstaand document met de opsomming; het speelt geen rol welk 
opsommingsteken je krijgt. 

Tijdens de vele spelactiviteiten van de jeugdbeweging gebeuren 
af en toe kleine ongelukjes. Een schaafwondje verzorg je op 
volgende manier: 

o laat het kind neerzitten 

o was de omgeving grondig met water en zeep 

o was de wonde uit met water en zeep 

o spoel goed alle zeepresten weg 

o droog voorzichtig af 

o ontsmet de wonde met behulp van kompressen en een 
ontsmettingsmiddel 

o dek de wonde af met een kleefpleister of ander verband 

Het is heel belangrijk de wonde zeer goed uit te wassen! 

2. Sla het document op onder de naam Schaafwonde in 'Gemaakte oefeningen 
Word 2003 basis' . 
Laat het document op het scherm staan. 

3. Tik daaronder verder met volgende tekst en sla opnieuw op. 

Bij ernstige ongevallen dien je steeds de 5 basisstappen in de 
benadering van een noodsituatie voor ogen te houden, namelijk 

1. Veiligheid 
2. Vermoeden van wervelletsel 
3. Vaststellen van bewustzijn en ademhaling 
4. Verwittigen van de hulpdiensten 
5. Verleen verdere eerste hulp 

Blijf steeds kalm en beleefd wanneer je hulp gaat bieden. 
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Alineaopmaak Oefening 27 

Toepassing op 

Opsomming aanpassen 

Opdracht 

1. Open een nieuw document op basis van het bestaande document 
'Aaneenschrijven' uit de map 'Oefenmap Word 2003 basis'. 

2. Breng volgende aanpassingen aan 
2.1. Wijzig het opsommingsteken in . 
2.2. Wijzig de nummering van letters in cijfers met een haakje. 
2.3. Zorg ervoor dat de opsommingen tegen de linkerkantlijn beginnen. 

3. Sla het resultaat op in de map 'Gemaakte oefeningen Word 2003 basis' onder 
zijn zelfde naam en sluit het venster. 

4. Neem het document 'Schaafwonde' terug dat nog op het scherm staat. 
4.1. Voorzie de eerste opsomming (verzorging van een schaafwonde) van 

- een nummering in plaats van een opsommingsteken 
- een insprong van 2 cm voor het nummer en 2,7 cm voor de tekst. 

4.2. Voorzie de tweede opsomming (algemene stappen) van een opsomming met 
Romeinse cijfers met een haakje. 
Laat ook over dezelfde afstanden als in vorig punt inspringen. 

4.3. Sluit het document en laat de wijzigingen opslaan. 
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Alineaopmaak Oefening 28 

Toepassing op 

Opsomming op meerdere niveaus 

Opdracht 

1. Maak onderstaande tekst waarbij je een opsomming op meerdere niveaus 
instelt. 

Informatie "lenen" van internet 
Internet is de informatiebron bij uitstek en laat ook toe met de gevonden informatie 
zelf documenten samen te stellen. Hoe haal je nu een tekst of figuur van Internet op 
je computer en hoe verwerk je die in een document? 
1) Werken met internetteksten 

a) Op de internetpagina 

i) Selecteer op de pagina dat stuk tekst dat je wil overnemen. 
ii) Klik met de rechtermuisknop op de selectie. 
iii) Kies in het snelmenu de optie KOPIËREN. 

b) In het Worddocument 

i) Open in Word een nieuw document of het document waarin de 
internettekst dient te worden ingevoegd. 

ii) Klik met de rechtermuisknop op de invoegplaats. 
iii) Kies uit het snelmenu de optie PLAKKEN 

2) Werken met afbeeldingen 
a) Op internet 

i) Klik met de rechtermuisknop op de afbeelding 
ii) Kies in het snelmenu voor AFBEELDING OPSLAAN ALS 
iii) Kies de gewenste map en geef een naam en laat opslaan 

b) In het Worddocument 
i) Klik op het menu INVOEGEN 
ii) Kies bij AFBEELDING de optie UIT BESTAND 
iii) Open de map met de gewenste figuur 
iv) Kik op de gewenste figuur en dan op de knop INVOEGEN 
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2. Sla het document op in 'Gemaakte oefeningen Word 2003 basis' onder de 
naam 'Internetteksten in Word'. Sluit het venster niet. 

3. Wijzig het uitzicht van de opsomming in een juridische nummering, waarbij 
alle nummers tegen de linkerkantlijn uitgelijnd staan en alle tekst eenzelfde 
insprong heeft. 

 

4. Sla het document op in 'Gemaakte oefeningen Word 2003 basis' onder de 
naam 'Internet en Word'. Sluit het venster. 
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Alineaopmaak Oefening 29 

Toepassing op 

Opsomming op meerdere niveaus aanbrengen op bestaande tekst 

Opdracht 

1. Open het document 'Kostenbesparing' uit de 'Oefenmap Word 2003 basis'. 

2. Zorg voor de opmaak naar onderstaand voorbeeld: 
titel = 14 punt en schaduw 
tussen de alinea's minstens 6 punt witruimte. 

KKoosstteennbbeessppaarriinngg  eenn  mmiilliieeuubbeewwuussttzziijjnn  bbiijj  PPHHSSLL  
1) Op de Beleidsteamvergadering werden een aantal besparingsvoorstellen 

geformuleerd n.a.v. de inkrimping van de beschikbare budgetten: 
a) voor vergaderingen met externen worden de inkoopprijzen gehanteerd bij het 

verrekenen van de kosten voor verbruik van dranken; 
b) tijdens interne vergaderingen wordt enkel koffie/thee en plat water 

beschikbaar gesteld 
c) de elektriciteitskosten worden opgesplitst per gebouw i.f.v. het opzetten van 

gerichte besparingsacties; 
d) er wordt onderzocht op welke posten een lineaire besparing mogelijk is; 
e) op de diverse werkgroepvergaderingen wordt gepolst naar ideeën voor 

besparing op de werkingskosten; 
f) gsm-gebruikers dienen binnen de eigen locaties zoveel mogelijk gebruik te 

maken van de vaste telefoontoestellen. 

2) PHSL gaat voor minder afval, water- en energieverbruik en werkt actief mee aan 
een beter en schoner milieu dat een zorg is van iedereen. 
a) tips voor het beperken van de papierafval: 

i) print geen documenten af om ze in een papieren klassement bij te houden; 
bewaar documenten zoveel mogelijk elektronisch; 

ii) verstuur documenten liever per e-mail dan op papier; 
iii) gebruik de spellingscontrole om teksten op het scherm na te lezen en te 

corrigeren; 
iv) bekijk het afdrukvoorbeeld vóór je documenten afdrukt; 
v) druk alleen dat gedeelte van een document af dat je nodig hebt; 
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vi) print zoveel mogelijk dubbelzijdig ; 
vii) schud je tonercassette op het moment dat de laserprinter meldt dat de 

toner op is, dan kan je toch nog even printen aan goede kwaliteit. 
b) tips voor het beperken van het energieverbruik: 

i) schakel het beeldscherm van je pc volledig uit tijdens de lunch en 
vergaderingen. Het beeldscherm is de voornaamste energieverslinder van 
de pc. Als je het scherm uitschakelt, bespaar je dus een hele hap energie 
en het is absoluut niet schadelijk voor je scherm;  

ii) schakel je computer uit als je naar huis gaat. 
iii) vergeet ook niet de printer uit te zetten als je naar huis gaat;  
iv) zorg ervoor dat ook de andere toestellen (kopieerapparaten, radio, 

ventilator, koffiezetapparaten,...) volledig uitgeschakeld zijn als je naar huis 
vertrekt. Zelfs in stand-by zorgen zij voor een sluimerend 
elektriciteitsverbruik; 

v) vergeet niet de stekker van de oplader, bvb. van een laptop of een gsm, uit 
het stopcontact te nemen. Opladers verbruiken ook energie als er geen 
laptop of gsm op is aangesloten. 

 

3. Sla dit document op in 'Gemaakte oefeningen Word 2003 basis' onder de 
naam 'Besparingen'. 

4. Wijzig het opsommingsteken van het derde niveau (het kleine Romeinse cijfer 
met haakje) in het symbool . 

5. Sluit het documentvenster en laat opslaan. 
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Alineaopmaak Oefening 30 

Toepassing op 

Opmaakprofielen gebruiken 

Opdracht 

1. Tik onderstaand document in waarbij je voor de titels gebruik maakt van de 
opmaakprofielen met de naam KOP. 
Het document is als volgt gestructureerd: een eerste indeling gebeurt per 
werelddeel; deze zijn ingedeeld in landen en die op hun beurt in steden. 

Europa 

Frankrijk 

Parijs 
Vergaderfaciliteiten, accommodaties en restaurant gelegen in het centrum van de 
stad in een groen kader. 

Bordeaux 
Nabijheid van bedrijfskantoren vermindert de transportkosten. Uitstekende eet- en 
drinkgelegenheden (wijnstreek). 

Italië 

Florence 
Hotels en vergaderaccomodaties gelegen in het cultureel-historische centrum van de 
stad. 

Rome 
Congrescentrum en hotels in het centrum. Heel het jaar door mooi weer. 

Noord-Amerika 

Californië 

San Francisco 
Kantoren dicht bij het centrum. De transportkosten kunnen hierdoor laag blijven. 
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Reno 
Kantoren en logies gelegen zowel aan de rand van de stad en in het centrum 

Texas 
Diverse logeermogelijkheden in westernstijl 

Azië 

Japan 

Tokyo 
Kantoren aan de stadsrand; centrum vlot bereikbaar met het openbaar vervoer 

Hiroshima 
Alles gelegen in de buurt van het historische stadsgedeelte 

India 

New Delhi 
Onze accommodaties zijn gelegen in de internationale wijk van deze stad 
 

2. Sla het document op in 'Gemaakte oefeningen Word 2003 basis' onder de 
naam 'Congressen'. Sluit het venster niet. 
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Alineaopmaak Oefening 31 

Toepassing op 

Opmaakprofielen aanpassen 

Opdracht 

1. Neem het document 'Congressen' dat uit de vorige oefening nog op het 
scherm staat. 

2. Pas het document aan 
2.1. de opmaak van titels en tekst aan op basis van volgende richtlijnen: 

- standaardtekst: Tahoma 11 punt, ½ regel witruimte na 
- alle koppen worden genummerd, 
- kop1 = Comic, blauwe tekst, afstand vóór wordt 24 punt 
- kop 2 = niet cursief 
- kop 3 = niet vet, wel cursief 

2.2. voeg bij Parijs een zinnetje toe 
 

1 Europa 

1.1 Frankrijk 

1.1.1 Parijs 
Vergaderfaciliteiten, accommodaties en restaurant gelegen in het centrum van de stad in een 
groen kader. 

Bezoek aan de typische bezienswaardigheden kan door ons georganiseerd worden. 

1.1.2 Bordeaux 
Nabijheid van bedrijfskantoren vermindert de transportkosten. Uitstekende eet- en 
drinkgelegenheden (wijnstreek). 

1.2 Italië 

1.2.1 Florence 
Hotels en vergaderaccomodaties gelegen in het cultureel-historische centrum van de stad. 
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1.2.2 Rome 
Congrescentrum en hotels in het centrum. Heel het jaar door mooi weer. 

2 Noord-Amerika 

2.1 Californië 

2.1.1 San Francisco 
Kantoren dicht bij het centrum. De transportkosten kunnen hierdoor laag blijven. 

2.1.2 Reno 
Kantoren en logies gelegen zowel aan de rand van de stad en in het centrum 

2.2 Texas 
Diverse logeermogelijkheden in westernstijl 

3 Azië 

3.1 Japan 

3.1.1 Tokyo 
Kantoren aan de stadsrand; centrum vlot bereikbaar met het openbaar vervoer 

3.1.2 Hiroshima 
Alles gelegen in de buurt van het historische stadsgedeelte 

3.2 India 

3.2.1 New Delhi 
Onze accommodaties zijn gelegen in de internationale wijk van deze stad. 

 

3. Sluit het venster en sla het gewijzigde document op in de plaats van de vorige 
versie. 
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Alineaopmaak Oefening 32 

Toepassing op 

Opmaakprofielen toepassen op bestaande tekst 

Opmaakprofielen aanpassen 

Opdracht 

1. Open uit de 'Oefenmap Word 2003 basis' het bestand 'Sparen'. 

2. Zorg voor de juiste indeling aan de hand van opmaakprofielen (maak je geen 
zorgen om de opmaak). 

3. Geef het document de opmaak zoals je in het voorbeeld van volgende pagina 
ziet. Dit zijn de instellingen: 

3.1. titel: 18 punt, lettertype naar eigen keuze, gecentreerd, 2½ regel na 
3.2. alle koppen genummerd, zonder insprong 
3.3. kop 1 = Arial narrow 16 punt, vet, onderstreept; 12 pt voor / 6 pt na witruimte 
3.4. kop 2 = Arial narrow 14 punt, blauw; 6 pt voor / 6 pt na witruimte 
3.5. standaard tekstalinea = 1 regel witruimte 

4. Sla het document op in de map 'Gemaakte oefeningen Word 2003 basis' 
onder de naam Systematisch sparen. Sluit het venster. 
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Systematisch sparen 

1. Wat heb je nodig voor het systematisch sparen? 
1.1 Een zichtrekening 
Ben je loon- of weddetrekkende, dan laat je hierop je loon of wedde storten door je 
werkgever. Ben je zelfstandige, dan stort je geregeld de ontvangsten uit je handel of 
beroep op je zichtrekening. 

1.2 Een depositoboekje 
Op de hierop gestorte bedragen ontvang je een fikse rente en een 
getrouwheidspremie. Tot 250 € zijn deze intresten vrij van roerende voorheffing. 

1.3 Een doorlopende opdracht 
Die je eenmaal ondertekent om de bank opdracht te geven automatisch een vast 
bedrag over te boeken van je zichtrekening op je depositoboekje. Dit bedrag hangt af 
van het spaarkapitaal dat je wil bereiken en de tijd waarin je het wil bereiken. Hiertoe 
kun je nuttig bijgaande tabel raadplegen, of raad vragen aan de kantoordirecteur van 
de bank. 

2. Waarom systematisch sparen? 
2.1 Gemakkelijk 
Je legt jezelf een spaarverplichting op. 

2.2 Soepel 
Je kunt ten alle tijde je doorlopende opdracht stopzetten en het reeds gespaarde 
geld van je depositoboekje opnemen 

2.3 Veilig 
Dank zij de formule "rekening plus" wordt het saldo van zowel je zichtrekening als je 
depositoboekje verdubbeld bij dodelijk ongeval 

2.4 Opvraging 
Je beschikt op het gepaste ogenblik over de vereiste som 

3. Voorbeelden 
3.1 Aankoop wagen 
Je wilt binnen twee jaar je oude wagen vervangen door een nieuwe die ongeveer 
15.000 € gaat kosten. Je laat maandelijks 100 € overboeken op je depositoboekje. 

3.2 Beleggingen 
Je wilt binnen een jaar 1.250 € beleggen in overheidsobligaties met hoge rente. Je 
laat maandelijks 100 € overboeken op je depositoboekje. 
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Alineaopmaak Oefening 33 

Toepassing op 

Randen en arcering 

Opdracht 

1. Open het bestand 'Meeting' uit de map 'Oefenmap Word 2003 basis' 

2. Verzorg het basisdocument 
2.1. Laat tussen elke alinea 1 regel witruimte 
2.2. Laat Word de spelling en grammatica controleren 

3. Verzorg de eindopmaak van het document naar het voorbeeld van volgende 
pagina's. 

4. Sla het document onder zijn naam op in de map 'Gemaakte oefeningen Word 
2003 basis'. 
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Het geheim van een geslaagde meeting 

Een seminarie op het getouw zetten vraagt een flinke dosis kennis van zaken. Wij 
geven u alvast enkele nuttige tips. Sommigen hebben het over een “seminarie”, 
anderen over een “meeting” of over een “congres”. Maar hoe u het ook draait of 
keert, de uiteindelijke opdracht blijft steeds dezelfde, namelijk zorgen dat alles op 
rolletjes loopt. En ook hier geldt: goed begonnen is half gewonnen. Bepaling van het 
thema, doelstellingen, sprekers en deelnemers mogen op het eerste gezicht dan wel 
de meest tijdrovende elementen lijken, toch zijn het vooral de bijkomende details en 
de administratieve opvolging die u de meeste kopzorgen zullen geven. Een 
overzicht: 

Deelnemers 

Selectiviteit is belangrijk. Nodig alleen mensen uit die werkelijk iets met het thema te 
maken hebben. Diegenen die alleen komen omdat ze dit aan hun hiërarchische 
positie verplicht zijn, schrapt u best van de lijst. 

Datum en uur 

Leg lang op voorhand al enkele data en uren vast waarover in groep kan 
gediscussieerd worden. Ga er in ieder geval van uit dat u toch nooit iedereen 
tevreden kan stellen. 

Plaats 

De keuze voor een bepaalde plaats wordt bepaald door de aard van de meeting en 
door het aantal deelnemers. in functie daarvan kiest u bijvoorbeeld voor een 
tweedaags seminarie in de Ardennen of voor een twee uur durende vergadering in 
de vergaderzaal van uw bedrijf. 

De agenda 

Om de vergadering zo vlot mogelijk te doen verlopen, legt u best vooraf vast hoe 
lang elke deelnemer het woord krijgt. De volgorde waarin de onderwerpen 
aangesneden worden, mag u evenmin onderschatten.  

De punten die eerst op de agenda staan, worden doorgaans het grondigst 
behandeld. Plaats daarom belangrijke onderwerpen bovenaan en minder relevante 
zaken onderaan. 

De aankondiging 

Tijdig aankondigen is de boodschap. Het woord “oproep” kan bij de genodigden in 
verkeerde aarde vallen, maar de vermelding “uitnodiging” heeft dan weer vaak een té 
vrijblijvend karakter. Wees dus duidelijk en geef aan of de aanwezigheid gewenst of 
vereist is. Specificeer de aard van de meeting, ligt de nadruk op: 
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- vorming, 
- informatie, 
- nemen van beslissingen ? 

Vermeld wie waarover komt spreken. Vergeet ook de praktische zaken niet: 

• plaats (eventueel reisweg), 
• datum, 
• uur (begin en einde), 
• naam van de organisator, 
• telefoon en faxnummer. 

Bijlagen 

Een productieve meeting waaraan iedereen iets heeft dat is de doelstelling. Een 
goede voorbereiding is dan een conditio sine qua non. Voeg de volgende bijlagen bij 
uw aankondiging: 

- een gedetailleerde timing van onderwerpen en sprekers 
- teksten of documenten op basis van de deelnemers zich kunnen voorbereiden 
- de lijst van de deelnemers (naam en functie) en de namen van diegenen die 

louter ter informatie op de hoogte gebracht werden van de meeting 
(afgevaardigd bestuurder, leden van de directie ...) 

- een lijst van benodigdheden (rekenmachine ...) 
- de namen, telefoon- en faxnummers van de organisatoren 

Administratieve opvolging 

Vooraleer een zaal te reserveren moet u natuurlijk nagaan of ze ruim genoeg is en 
over de nodige infrastructuur beschikt. 

Maak een inventaris van het benodigd materiaal : luidsprekers, scherm, overhead-
projector, videorecorder, computer enz... 

Besteed ook aandacht aan het onthaal : hostesses, maaltijden, koffie ... 

Schikking van de tafels 

De manier waarop tafels en stoelen opgesteld staan heeft een belangrijke invloed op 
het verloop van de vergadering. 

Een klaslokaal is nuttig wanneer de communicatie in één richting verloopt, maar is 
niet erg bevorderlijk voor discussies. 

Een ronde tafel stimuleert overleg en discussie maar kan dan weer de aandacht 
afleiden van het didactisch materiaal (video, transparanten, enz...) 

Ook aan een rechthoekige tafel zal er gemakkelijk respons vanuit de groep komen. 
Nadeel is echter dat sommige deelnemers te ver van elkaar zitten. 
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Overkoepelende Oefening 34 

Toepassing op 

Alle mogelijkheden van teken- en alineaopmaak; opmaak herhalen en kopiëren 

Opdracht 

PPRRIIJJSSLLIIJJSSTT  
Aperitieven 

Porto................................................................2,68 
Sherry..............................................................2,00 
Campari ...........................................................3,78 

Frisdranken 

Spa ..................................................................1,25 
Cola .................................................................1,25 
Fruitsap............................................................1,25 

Bieren 

Pils...................................................................1,25 
Leffe (blond & bruin) ........................................2,38 
Kriek ................................................................1,80 
Hoegaarden.....................................................1,52 
Duvel ...............................................................1,95 
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Alineaopmaak Oefening 35 

Toepassing op 

Zoeken en vervangen van tekst en opmaak 

Opdracht 

1. Open het bestand 'Mislukte bijeenkomst' uit de map 'Oefenmap Word 2003 
basis'. 

2. Breng volgende aanpassingen in het document aan: 
2.1. vervang het woord 'bijeenkomst' door het woord 'vergadering'; 
2.2. vervang in de ondertiteltjes de opmaak 14 punt en onderstreept door het 

lettertype Times New Roman, 12 punt, vet en niet onderstreept; 
2.3. vervang de dubbele alineamarkeringen tussen de alinea's door één enkele 

waarbij er 9 punt witruimte na de alinea gelaten wordt; 
2.4. voorzie tussen de hoofdtitel en de eerste tekstalinea 2,5 regel witruimte. 

3. Sla het document op als 'Mislukte vergaderingen' in de map 'Gemaakte 
oefeningen Word 2003 basis' en sluit het venster nog niet. 
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Alineaopmaak Oefening 36 

Toepassing op 

Kopiëren en verplaatsen 

Opdracht 

1. Neem het document 'Mislukte vergaderingen' uit de vorige oefening en dat 
nog op het scherm staat. 

2. Zet de titels met hun bijhorende tekst in alfabetische volgorde en wis de tekst 
Hoe kan je een vergadering leiden?. 
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Overkoepelende Oefening 37 

Toepassing op 

Tekenopmaak, witruimte, tabulators, opsomming 

Opdracht: maak het document 

1. Maak onderstaand document 
Opleidingen zijn een nuttig instrument om zowel de waarde van uw onderneming als van uw 
werknemers omhoog te krikken. Maar hoe kijkt u persoonlijk naar opleidingen in uw 
onderneming? Test uzelf! 

1) Hoe reageert u op de vraag van een werknemer om een specifieke opleiding te 
voorzien? 
a) De vraag wordt in overweging genomen, maar is niet prioritair. 
b) Niet, opleidingen  dragen volgens mij niet veel bij tot het beter functioneren van de 

werknemers. 
c) Dit initiatief wordt aangemoedigd en geapprecieerd. 

2) Hoe frequent voorziet u een opleiding voor uw werknemers? 
a) Zeer frequent, op basis van de behoeften van het personeel. 
b) Sporadisch, indien het echt noodzakelijk is. 
c) Zelden. 

3) Hoe bekijkt u het financiële aspect van een opleiding? 
a) Een investering in menselijk kapitaal primeert boven de kosten. 
b) Eigenlijk vind ik het een overbodige kost. 
c) Het speelt evenveel mee als andere variabelen. 

4) Indien u besloten hebt om een opleiding te organiseren hoe en door wie wordt de 
invulling bepaald? 
a) In mijn onderneming is er een actief opleidingsplan voorzien met een aparte cel die 

alle taken hieromtrent behartigt. 
b) Ik en mijn management bepalen de inhoud. 
c) De werknemers mogen de inhoud zelf bepalen in samenspraak met het 

management. 

Uw antwoordpatroon: 
Vraag 1: A = 1 punt B = 0 punten C = 3 punten 
Vraag 2: A = 1 punt B = 3 punten C = 0 punten 
Vraag 3: A = 3 punten B = 0 punten C = 1 punt 
Vraag 4: A = 3 punten B = 1 punt C = 0 punten 

Times New Roman 12 pt; ½ regel wit na

Arial 12 pt; 1 regel wit voor & ½ na

Arial 11 pt; 3 punt wit na

Times New Roman 12 pt; ½ regel wit na
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Uw score: 
 Uw score ligt tussen 0 en 7 punten: 

Uit uw score blijkt dat u het nut (nog) niet inziet van opleidingen. Toch kunnen 
opleidingen een meerwaarde geven aan uw onderneming en uw personeel. 

 Uw score ligt tussen 8 en 14 punten: 
U beseft hoe belangrijk opleidingen zijn voor uw onderneming, maar de organisatie 
verloopt nog niet gestructureerd. Een volwaardig opleidingsbeleid kan u hierbij helpen. 

 Uw score ligt tussen 15 en 21 punten: 
Uw onderneming bezit een echte opleidingstraditie, van behoeftedetectie tot de evaluatie 
is het netjes georganiseerd. U beseft duidelijk de kracht van een gedegen 
opleidingsbeleid. 

2. Druk het document af. 

3. Sluit het documentvenster en sla het op onder de naam Enquete in de map 
'Gemaakte oefeningen Word 2003 basis'  



Word 2003 Oefenmap Basis 59 

 

Overkoepelende Oefening 38 

Toepassing op 

Tekenopmaak, opmaakprofielen, tabulators, randen, opsommingen 

Opdracht 

1. Maak naar onderstaand voorbeeld met jouw eigen gegevens een CV aan 

Curriculum vitae 

1 Persoonlijke gegevens 
Naam Vanpieperzeele 
Voornaam Gerard 
Adres Vinkenstraat 12 
 8560 Wevelgem 
Telefoon 056 43 16 77 
Geboortedatum 4 juni 1955 
Nationaliteit Belgische 

2 Studies 
o Hoger secundair: economie – talen 

Sint-Aloysiuscollege, Menen 
o Hoger onderwijs lange type: licentiaat vertaler 

Hoger Instituut voor Vertalers en Tolken, Gent 

3 Bijscholing 
o Opleiding tekstverwerking en presentatie: Word 2002, Powerpoint 2002 

VDAB Competentiecentrum Wevelgem 
o Cursus Excel 2002 

Syntra West, Kortrijk 

4 Werkervaring 
o … 

 

2. Druk het document af en sla het op onder de naam Mijn CV in de map 
'Gemaakte oefeningen Word 2003 basis'. 
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Paginaopmaak Oefening 39 

Toepassing op 

Wijzigen marges en afdrukstand; aanmaken tabel 

Opdracht 

1. Open uit de 'Oefenmap Word 2003 basis' het bestand 'Werkloos' 

2. Plaats de cursor op het einde van het document en maak vanaf daar de 
pagina liggend. 

3. Neem op deze nieuwe pagina de tabel over die je op de volgende bladzijde 
vindt. 

4. Laat na de tabel terug verdergaan op een staande pagina waarop je dan 
volgende tekst intikt: 

Voor een gedetailleerde omschrijving van de gebruikte 
rubrieken verwijzen we naar de bijlage "Toelichting bij de 
tabellen van het maandverslag", gevoegd bij het maandverslag 
van januari. 

5. Controleer via het afdrukvoorbeeld 

6. Sla op en laat de oude versie van het document overschrijven. 



 

 

WERKZOEKENDEN: indeling naar categorie voor de maand december 2005 

Categorie Werkzoekenden Mannen Vrouwen Totaal Verschil met december 2004 

Niet werkende werkzoekenden 
Uitkeringsgerechtigde volledig werklozen 1 129 2 140 3 269 +13,5 % 
Werkzoekenden in wachttijd 182 225 407 +28,0 % 
Vrij ingeschreven werkzoekenden 115 76 133 +40,3 % 
Andere 57 76 133 +22,6 % 
Werkende werkzoekenden 
Deeltijds 123 1 384 1 507 -26,7 % 
Vrij ingeschreven 180 165 345 +50,3 % 



Word 2003 Oefenmap Basis 62 

 

Paginaopmaak Oefening 40 

Toepassing op 

Wijzigen marges en verticale uitlijning 

Opdracht 

1. Open uit 'Oefenmap Word 2003 basis' het bestand 'Handleiding' 

2. Wijzig de marges voor het volledige document in: 
- links: 3 cm 
- rechts: 2 cm 
- boven: 2 cm 

3. Maak van de titel van de tekst een aparte titelpagina waarop de tekst verticaal 
gecentreerd staat 

4. Pas de titel aan naar volgend uitzicht en inhoud: 

Handleiding 
GROUPWISE 
(versie 5.5.3.) 

5. Sla dit resultaat op in de map 'Gemaakte oefeningen Word 2003 basis' onder 
de naam Handleiding Groupwise. 

6. Sluit het venster. 
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Paginaopmaak Oefening 41 

Toepassing op 

Paginanummering 

Opdracht 

1. Open uit de 'Oefenmap Word 2003 basis' het bestand 'Aandelenopties'. 

2. Plaats op iedere pagina bovenaan links het paginanummer in Romeinse 
cijfers. 

3. Haal het paginanummer bovenaan weg en voorzie onderaan de pagina's, 
uitgenomen op de eerste pagina, een gewone nummering tegen de 
rechterkant. 

4. Zorg ervoor dat de titels van het eerste niveau (opmaakprofiel kop1) telkens 
op een nieuwe pagina beginnen. 

5. Sla op onder de naam Aandelenopties genummerd in de map 'Gemaakte 
oefeningen Word 2003 basis'. 

6. Sluit daarna het documentvenster. 
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Paginaopmaak Oefening 42 

Toepassing op 

Koptekst en voettekst aanbrengen en wijzigen 

Opdracht 

1. Open uit de 'Oefenmap Word 2003 basis' het bestand 'Mijn werk' 

2. Voorzie het document van een koptekst en een voettekst 
2.1. Plaats volgende koptekst in puntgrootte 10: 

Bedenkingen bij thuiswerk 

2.2. Plaats deze voettekst in puntgrootte 10: 
Voorlopig rapport [paginanummer] 

3. Sla het document op als Werk aan huis in de map 'Gemaakte oefeningen 
Word 2003 basis'. 

4. Wijzigen van de koptekst 
4.1. Vervang de inhoud van de koptekst door de bestandsnaam en de plaats waar 

het bestand terug te vinden is. 
4.2. Plaats een kader rond de volledige koptekstruimte. 

5. Wijzigen van de voettekst 
5.1. Plaats een dubbele lijn boven de voettekst. 

5.2. Vervang de tekst door Samenvatting uit eindwerk sociologie 

5.3. Voeg achter het paginanummer een schuine streep in gevolgd door het aantal 
pagina's waaruit het document bestaat. 

6. Sluit het documentvenster en laat het gewijzigde bestand opslaan. 
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Paginaopmaak Oefening 43 

Toepassing op 

Afwijkende koptekst en voettekst 

Opdracht 

1. Open uit de 'Oefenmap Word 2003 basis' het document 'Groupwise' 

2. Koptekst invoegen 
2.1. Voorzie het document van volgende koptekst 

(lettertype Arial Narrow, puntgrootte 11) 

Groupwise 5.5.3 Handleiding 

2.2. Zorg ervoor dat deze koptekst niet op de eerste pagina staat  

3. Voettekst invoegen 
3.1. Voorzie het document van volgende voettekst op de eerste pagina 

Versiedatum: 2005.09.01 

3.2. Voorzie vanaf de tweede pagina volgende voettekst, waarbij de 
paginanummering (op deze tweede pagina) bij het nummer 1 begint 

Versiedatum: 2005.09.01 pagina 1 

4. Sla het resultaat op in de map 'Gemaakte oefeningen Word 2003 basis' onder 
de naam Groupwise met koptekst en sluit het venster. 
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Paginaopmaak Oefening 44 

Toepassing op 

Voetnoten maken, wijzigen, converteren, verwijderen 

Opdracht 

1. Open uit de 'Oefenmap Word 2003 basis' het bestand 'Aardrijkskunde en 
geschiedenis'. 

2. Voorzie bij volgende titels hun voetnoot die doorlopend dient te worden 
genummerd: 

Gent: hoofdplaats van Oost-Vlaanderen 

Brugge: hoofdplaats van West-Vlaanderen 

Liège: hoofdplaats van de gelijknamige provincie 

Arlon: hoofdplaats van de provincie Luxembourg 

Tournai: ligt in de provincie Hainaut of Henegouwen 

3. Converteer alle voetnoten naar eindnoten 

4. Pas de tekst van de eindnoten naar volgend resultaat aan 

Gent: hoofdplaats van de provincie Oost-Vlaanderen 

Brugge: hoofdplaats van de provincie West-Vlaanderen 

Liège: hoofdplaats van de gelijknamige Waalse provincie 

5. Verwijder de eindnoot van Gent en Brugge 

6. Sluit het documentvenster zonder op te slaan 
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Paginaopmaak Oefening 45 

Toepassing op 

Tekstkolommen 

Opdracht 

1. Open een nieuw document op basis van het bestand 'Gheysen en de 
computer' uit de 'Oefenmap Word 2003 basis'  

2. Zet het volledige document in 36 kolommen 

3. Herstel terug tot een document van 1 kolom' 

4. Verzorg de opmaak  
4.1. van de eerste twee alinea's 

De tekst Krijgt deze opmaak 

De personal computer 16 punt, vet 
Gecentreerd, zwarte arceringskleur, dubbele kader 
links en rechts 4 cm ingesprongen 

Jos Gheysen Cursief 
Rechts uitgelijnd 

 
4.2. van het overige deel van de tekst: 

- uitgevuld 
- woorden handmatig laten splitsen 

5. Zet het document vanaf de tweede tekstalinea "Je zit nog in het stoomtijdperk" 
in 2 vooraf ingestelde ongelijke kolommen (linker kolom smaller dan de 
rechter) 
Zorg ervoor dat de kolommen ongeveer even lang zijn 

6. Sla het resultaat op in 'Gemaakte oefeningen Word 2003 basis' onder de 
naam Gheysen in kolommen 
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Overkoepelende Oefening 46 

Toepassing op 

Tekenopmaak, witruimte, opmaakprofielen, alineanummering, tekstkolommen 

Opdracht 

1. Open uit de 'Oefenmap Word 2003 basis' het bestand 'Meeting' 

2. Haal de spellingsfouten eruit 

3. Voorzie de volgende opmaak 
3.1. basisinstellingen voor de volledige tekst:  

- lettertype Arial, 12 punt 
- 1 regel witruimte 

3.2. voor de hoofdtitel "Het geheim van een geslaagde meeting": 
- lettertype Haettenschweiler 20 punt, vet 
-gecentreerd, 2 witregels na, zwarte arcering 

3.3. tussentitels: 
- lettertype Arial 14 punt, vet 
- genummerd 

3.4. opsommingen in de tekst: 
- een identieke vorm van opsommingteken / insprong voor alle opsommingen 
- geen witruimte tussen de alinea's van de opsomming 

3.5. tekstkolommen: 
- twee tekstkolommen met lijn ertussen beginnend bij de eerste tussentitel 
- beide kolommen zijn ongeveer even lang 

3.6. koptekst: 
- tegen linkerkantlijn jouw naam 
- tegen rechterkantlijn het paginanummer en het totaal aantal pagina's 
- onderaan een stippellijn van ½ punt 

3.7. voettekst 
- inhoud: het woord "Meetingtips" 
- opmaak: lettertype Arial 10 punt, gecentreerd 
- komt niet voor op de eerste pagina van het document 
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Resultaat: 

 

4. Sla het resultaat op in 'Gemaakte oefeningen Word 2003 basis' onder de 
naam Een geslaagde meeting. 
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Paginaopmaak Oefening 47 

Toepassing op 

Paginering 

Opdracht 

1. Open uit de 'Oefenmap Word 2003 basis' het bestand 'Werken met Windows' 

2. Handmatig pagina-einde 
2.1. Laat via een handmatig of hard pagina-einde de titel 'Opmerking' naar de 

volgende pagina verhuizen. 
2.2. Verwijder de tweede tekstalinea ' De naam Windows heeft te maken met …' 
2.3. Controleer het resultaat via het afdrukvoorbeeld 
2.4. Sluit het venster zonder de wijzigingen op te slaan 

3. Open uit de 'Oefenmap Word 2003 basis' een kopie van het bestand 'Werken 
met Windows' 

3.1. Zorg ervoor dat de titel 'Opmerking' steeds op dezelfde pagina staat als de 
daaropvolgende alinea 

3.2. Verwijder de tweede tekstalinea ' De naam Windows heeft te maken met …' 
3.3. Controleer het resultaat via het afdrukvoorbeeld 
3.4. Sluit het afdrukvoorbeeld 
3.5. Klik op ONGEDAAN MAKEN zodat de tweede tekstalinea terug in het document 

verschijnt. 

4. Laat het document 'Werken met Windows' dat nog op het scherm staat 
volledig op 1 pagina komen 

5. Sluit het documentvenster zonder op te slaan. 
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Tabellen Oefening 48 

Toepassing op 

Maken van een tabel 

Cellen, rijen en kolommen toevoegen of verwijderen 

Opdracht 

1. Maak volgende tabel en typ de gegevens in. 

Stap 1 Schijfopruiming 
Stap 2 Schijfdefragmentatie 
Stap 4 Windows update 
Stap 5 Antispyware 

 

2. Voeg een rij toe boven de eerste rij. Typ de volgende gegevens in. 

Hoe hou ik mijn PC in topconditie? Toepassing 
Stap 1 Schijfopruiming 
Stap 2 Schijfdefragmentatie 
Stap 4 Windows update 
Stap 5 Antispyware 

 

3. Voeg een rij toe tussen stap 2 en stap 4 en typ de volgende tekst in. 

Hoe hou ik mijn PC in topconditie? Toepassing 
Stap 1 Schijfopruiming 
Stap 2 Schijfdefragmentatie 
Stap 3 Back-up 
Stap 4 Windows update 
Stap 5 Antispyware 

 

4. Voeg een rij toe onderaan de tabel en typ de volgende tekst in. 

Hoe hou ik mijn PC in topconditie? Toepassing 
Stap 1 Schijfopruiming 
Stap 2 Schijfdefragmentatie 
Stap 3 Back-up 
Stap 4 Windows update 
Stap 5 Antispyware 
Stap 6 Antivirus 
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5. Voeg een kolom toe tussen de kolommen ‘Hoe hou ik …’ en ‘Toepassing’ en 
typ de volgende tekst in. 

Hoe hou ik mijn PC in 
topconditie? 

Aanwezig in Windows? Toepassing 

Stap 1 A Schijfopruiming 
Stap 2 A Schijfdefragmentatie 
Stap 3 A Back-up 
Stap 4 A Windows update 
Stap 5 N/A Antispyware 
Stap 6 N/A Antivirus 

 

6. Voeg een kolom toe naast de laatste kolom en typ de volgende tekst in. Let 
erop dat je in de laatste kolom steeds een shift+enter gebruikt om de regels in 
te typen. 

Hoe hou ik mijn 
PC in topconditie? 

Aanwezig in 
Windows 

Toepassing Hoe toepassen? 

Stap 1 A Schijfopruiming Start 
Alle programma’s 
Bureau-accessoires
Systeemwerkset 
Schijfopruiming 

Stap 2 A Schijfdefragmentatie Start 
Alle programma’s 
Bureau-accessoires 
Systeemwerkset 
Schijfdefragmentatie

Stap 3 A Back-up Start 
Alle programma’s 
Bureau accessoires 
Systeemwerkset 
Back-up 

Stap 4 A Windows update Deze computer 
Eigenschappen 
Automatische 
updates 

Stap 5 N/A Antispyware Spybot 
Ad-Aware 
CWShredder 
Hijack This 

Stap 6 N/A Antivirus Kaspersky 
McAfee 
Panda 
Norton Antivirus 
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7. Verwijder de twee laatste rijen. 

Hoe hou ik mijn 
PC in topconditie? 

Aanwezig in 
Windows 

Toepassing Hoe toepassen? 

Stap 1 A Schijfopruiming Start 
Alle programma’s 
Bureau-accessoires
Systeemwerkset 
Schijfopruiming 

Stap 2 A Schijfdefragmentatie Start 
Alle programma’s 
Bureau-accessoires 
Systeemwerkset 
Schijfdefragmentatie

Stap 3 A Back-up Start 
Alle programma’s 
Bureau accessoires 
Systeemwerkset 
Back-up 

Stap 4 A Windows update Deze computer 
Eigenschappen 
Automatische 
updates 

 

8. Verwijder de tweede kolom ‘Aanwezig in Windows’. 

Hoe hou ik mijn 
PC in topconditie? 

Toepassing Hoe toepassen? 

Stap 1 Schijfopruiming Start 
Alle programma’s 
Bureau-accessoires 
Systeemwerkset 
Schijfopruiming 

Stap 2 Schijfdefragmentatie Start 
Alle programma’s 
Bureau-accessoires 
Systeemwerkset 
Schijfdefragmentatie 

Stap 3 Back-up Start 
Alle programma’s 
Bureau accessoires 
Systeemwerkset 
Back-up 

Stap 4 Windows update Deze computer 
Eigenschappen 
Automatische 
updates 

9. Bewaar je document onder de naam “Hoe hou ik mijn PC gezond” in de 
map 'Gemaakte oefeningen Word 2003 basis' en sluit het document. 
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10. Open het document “Een gezonde PC” uit de 'Oefenmap Word 2003 basis'. 
Voeg in de rij met stap 5 en 6 een cel toe in de kolom ‘Aanwezig in Windows’. 
De tabelstructuur is aangepast en de tabel loopt door tot in de rechtermarge! 

Stap 5  N/A … … 
Stap 6  N/A … … 
 

11. Verwijder nu de twee cellen met de tekst N/A in de rijen met stap 5 en stap 6 
uit de kolom ‘Toepassing’. Je bekomt nu het onderstaande resultaat. Maak je 
nog geen zorgen over eventueel onoordeelkundig afgebroken tekst, daar ga je 
later wel een oplossing voor vinden. 

Hoe hou ik mijn PC 
in topconditie? 

Aanwezig in 
Windows 

Toepassing Hoe toepassen? 

Stap 1 A Schijfopruiming Start 
Alle programma’s 
Bureau-
accessoires 
Systeemwerkset 
Schijfopruiming 

Stap 2 A Schijfdefragmentati
e 

Start 
Alle programma’s 
Bureau-
accessoires 
Systeemwerkset 
Schijfdefragmentat
ie 

Stap 3 A Back-up Start 
Alle programma’s 
Bureau 
accessoires 
Systeemwerkset 
Back-up 

Stap 4 A Windows update Deze computer 
Eigenschappen 
Automatische 
updates 

Stap 5  Antispyware Spybot 
Ad-Aware 
CWShredder 
Hijack This 

Stap 6  Antivirus Kaspersky 
McAfee 
Panda 
Norton Antivirus 

 

12. Bewaar je document in 'Gemaakte oefeningen Word 2003 basis' en sluit het 
vervolgens af. 
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Tabellen Oefening 49 

Toepassing op 

Cellen, rijen, kolommen kopiëren en verplaatsen 

Kolommen verwijderen 

Opdracht 

1. Open het document 'High potential beleid' uit de 'Oefenmap Word 2003 basis'. 

2. Selecteer de kolom ‘Bedrijf’ en kopieer hem zodat hij ook de laatste kolom 
wordt. 

 
 

3. Verplaats de kolom ‘Benaming’ zodat hij de tweede kolom wordt. 
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4. Verplaats de rijen zodat deze alfabetisch gerangschikt staan op bedrijfsnaam. 

 

5. Verwijder terug de gekopieerde kolom ‘Bedrijf’. Kopieer alle cellen van de 
eerste kolom ‘Bedrijf’ (behalve de titelcel) naast de laatste kolom van de tabel. 
Verwijder ten slotte de originele kolom ‘Bedrijf’. De tabel ziet er nu zo uit: 

 
 

6. Bewaar het document in 'Gemaakte oefeningen Word 2003 basis' en sluit het 
af. 
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Tabellen Oefening 50 

Toepassing op 

Aanpassen van de kolombreedte en gelijkmatig verdelen 

Opdracht 

1. Open het document “Gemiddeld jaarinkomen” uit de 'Oefenmap Word 2003 
basis'. Alle kolommen uit deze tabel hebben een verschillende breedte. Voer 
de opdrachten 2-4 uit via slepen met de rasterlijnen. 

2. Maak alle kolommen rechts van de tweede kolom even breed door een 
gepaste sleepoperatie uit te voeren. 

 
 

3. Pas de breedte van de eerste kolom aan zodanig dat deze samenvalt met het 
breedste gegeven uit de kolom. De totale breedte van de tabel mag niet 
veranderen. 
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4. Pas de tweede kolom aan zodat deze smaller wordt en de gehele tabel 
meteen ook minder breed wordt. 

 

5. Maak alle bewerkingen ongedaan. 

6. Voer de opdrachten 7-9 uit via slepen met de kolommarkeringen in de 
liniaal. 
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7. Versmal de eerste kolom er draag er zorg voor dat alle volgende kolommen 
proportioneel verbreden. 

 

8. Zorg ervoor dat de kolom van de “vrouwen” even breed wordt als deze van de 
“mannen” zonder dat de andere kolommen of de tabel als geheel worden 
aangepast. 
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9. Versmal de tweede kolom en zorg ervoor dat de totale tabel ook minder breed 
wordt. 

 

10. Geef alle kolommen behalve de eerste een vaste breedte van 2,8 cm. 

 

11. Bewaar het document in 'Gemaakte oefeningen Word 2003 basis' en sluit het 
af. 

12. Open het document 'Een gezonde PC-2' uit de 'Oefenmap Word 2003 basis'. 
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13. Verander de pagina-indeling naar liggend en laat de tabel automatisch 
aanpassen aan de nieuwe breedte van het venster. 

 
 

14. Zorg ervoor dat de kolombreedte automatisch wordt aangepast aan de inhoud 
van de cellen. 
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15. Laat alle kolommen gelijkmatig verdelen. 

 

16. Geef de eerste kolom een exacte breedte van 4,5 cm. 

 

17. Bewaar het document in 'Gemaakte oefeningen Word 2003 basis' en sluit het 
af. 
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Tabellen Oefening 51 

Toepassing op 

Rijhoogte aanpassen en gelijkmatig verdelen 

Rij splitsen bij een nieuwe pagina 

Opdracht 

1. Open het document 'Een gezonde PC-3' uit de 'Oefenmap Word 2003 basis'. 

2. Pas de hoogte van de eerste rij aan door te slepen met de rasterlijnen en de 
rijmarkering. Hierdoor wordt de laatste rij gesplitst over twee pagina’s. 

 
gevolg: 

 

3. Zorg ervoor dat de laatste rij niet meer wordt gesplitst over twee bladzijden. 

 
 

4. Laat alle rijen gelijkmatig verdelen. 

5. Geef de eerste rij een exacte hoogte van 2 cm. 

6. Bewaar het document in 'Gemaakte oefeningen Word 2003 basis' en sluit het 
venster. 
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Tabellen Oefening 52 

Toepassing op 

Tabelgrootte aanpassen 

Opdracht 

1. Open het document “Hartinfarct” uit de 'Oefenmap Word 2003 basis'. 

2. Pas de totale grootte van de tabel aan via de formaatgreep:  
sleep tot ze 16 cm breed is. 

 
 



Word 2003 Oefenmap Basis 85 

 

3. Pas de totale grootte van de tabel aan via het menu zodat deze exact 14,5 cm 
inneemt. 

 

4. Bewaar het document in 'Gemaakte oefeningen Word 2003 basis' en sluit het 
af. 



Word 2003 Oefenmap Basis 86 

 

Tabellen Oefening 53 

Toepassing op 

Achtergrondkleur en randen van de cellen aanpassen 

Uitlijnen van gegevens in cellen 

Afstand binnen de cellen aanpassen 

Opdracht 

1. Open het document 'Europees jaarinkomen' uit de 'Oefenmap Word 2003 
basis'. 

2. Laat de laatste 4 kolommen gelijkmatig verdelen. 

3. Verander de rasterlijnen op de volgende manier: 

3.1. rondom tabel: , kleur donkergroen 

3.2. scheiding tussen titelrij en de rest van de tabel: , 
kleur donkergroen 

3.3. scheiding tussen eerste kolom en de rest van de tabel: 

, kleur donkergroen. 

Gemiddeld 
jaarinkomen 
in 2005 

Mannen Vrouwen Financiële 
sector 

Horeca 

Groot-Brittannië 36.180 42.130 26.880 56.710 20.180 
Luxemburg 35.010 37.740 29.480 59.200 21.140 
Duitsland 34.620 38.100 28.010 45.600 20.860 
Ierland 30.810 35.350 24.910 41.590 18.490 
Zweden 30.210 32.160 26.450 39.820 24.330 
Nederland 30.140 33.180 24.510 44.110 23.660 
België 29.440 31.170 25.700 43.000 16.320 
Finland 29.310 31.600 25.460 34.680 24.700 
Oostenrijk 29.200 32.680 22.980 43.230 16.520 
Frankrijk 26.910 29.140 22.840 40.690 16.890 
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4. Pas de rijhoogte van de titelrij aan. Zorg ervoor dat alle tekst in de titelrij zowel 
horizontaal als verticaal wordt gecentreerd in de cel. 

5. Alle cellen uit de titelrij krijgen een lichtgele achtergrond. 

 
Gemiddeld 

jaarinkomen 
in 2005 

Mannen Vrouwen Financiële 
sector Horeca 

 

6. Verhoog de celmarges voor alle rijen behalve de titelrij. Stel de 4 celmarges in 
op 0,2 cm. 

7. Alle cellen met een getal in worden decimaal uitgelijnd. Stel de uitlijning eerst 
in voor de kolom ‘Gemiddeld jaarinkomen in 2005’ en vervolgens in één 
bewerking voor de 4 laatste kolommen. 

 
Gemiddeld 

jaarinkomen 
in 2005 

Mannen Vrouwen Financiële
sector Horeca 

Groot-Brittannië 36.180 42.130 26.880 56.710 20.180 

Luxemburg 35.010 37.740 29.480 59.200 21.140 

Duitsland 34.620 38.100 28.010 45.600 20.860 

Ierland 30.810 35.350 24.910 41.590 18.490 

Zweden 30.210 32.160 26.450 39.820 24.330 

Nederland 30.140 33.180 24.510 44.110 23.660 

België 29.440 31.170 25.700 43.000 16.320 

Finland 29.310 31.600 25.460 34.680 24.700 

Oostenrijk 29.200 32.680 22.980 43.230 16.520 

Frankrijk 26.910 29.140 22.840 40.690 16.890 
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8. Verander de achtergrond van de volgende cellen en van de rij met de 
Belgische gegevens. 

 
Gemiddeld 

jaarinkomen 
in 2005 

Mannen Vrouwen Financiële 
sector Horeca 

Groot-Brittannië 36.180 42.130 26.880 56.710 20.180 

Luxemburg 35.010 37.740 29.480 59.200 21.140 

Duitsland 34.620 38.100 28.010 45.600 20.860 

Ierland 30.810 35.350 24.910 41.590 18.490 

Zweden 30.210 32.160 26.450 39.820 24.330 

Nederland 30.140 33.180 24.510 44.110 23.660 

België 29.440 31.170 25.700 43.000 16.320 

Finland 29.310 31.600 25.460 34.680 24.700 

Oostenrijk 29.200 32.680 22.980 43.230 16.520 

Frankrijk 26.910 29.140 22.840 40.690 16.890 

 

9. Bewaar het document in 'Gemaakte oefeningen Word 2003 basis' en sluit het 
af. 
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Tabellen Oefening 54 

Toepassing op 

Achtergrondkleur en randen van de cellen aanpassen 

Celafstand instellen buiten de cellen 

Uitlijnen van gegevens in cellen 

Opdracht 

1. Open het document 'Oorzaken hartinfarct' uit de 'Oefenmap Word 2003 basis'. 

2. Laat de volledige tabel automatisch aanpassen aan het venster. 

3. Stel een buitenafstand in voor alle cellen van 0,2 cm. 

 
 

4. De titel van rij 1 moet horizontaal en verticaal worden gecentreerd. Pas er het 
lettertype Verdana op toe en verhoog de Tekengrootte tot 14 pt. 
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5. De tekst van de cellen uit kolom 1 moet een halve centimeter inspringen en 
verticaal linksmidden uitgelijnd worden. 

Deadline met hoge druk 

Competitiedruk 

Lof door de baas 

Feestje met collega’s 

Persoonlijke financiële 
tegenslag 

Persoonlijke financiële 
meevaller 

 

6. Laat de titels boven kolom 2 en 3 horizontaal en verticaal centreren. 

7. Alle cellen die een getal bevatten worden horizontaal decimaal uitgelijnd en 
verticaal linksmidden. 

8. Geef de volledige tabel een zelfgekozen achtergrondkleur. 

9. Geef alle individuele cellen uit de tabel een andere achtergrondkleur. 

10. De randen van de cellen met de tekst ‘Geen betrouwbare gegevens’ worden 
niet afgedrukt. 
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11. Bewaar het document in 'Gemaakte oefeningen Word 2003 basis' en sluit het 
af. 
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Tabellen Oefening 55 

Toepassing op 

Gebruik van de tabelgalerie 

Celinhoud roteren 

Gelijkmatig verdelen van kolommen en rijen 

Uitlijnen van gegevens in cellen 

Opdracht 

1. Open het document 'Beste locaties voor distributiecentra' uit de 'Oefenmap 
Word 2003 basis'. 

2. Pas op de tabel het tabelopmaakprofiel ‘Tabellijst 7’ toe. Verwijder daarbij de 
speciale opmaak voor de laatste kolom en de laatste rij. 

 
 

3. Draai in de titelrij de tekst in de cellen met 180°.  
Pas indien nodig de rijhoogte van de titelrij aan. 
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4. Zet alle titels gecentreerd onderaan in de cel en plaats ze in het vet. 

 
 

5. Laat alle kolommen behalve de eerste gelijkmatig verdelen. 

6. Laat alle cellen met een getal decimaal uitlijnen. 

7. Stel de hoogte van alle rijen (behalve de titelrij) in op 0,8 cm. 

8. De tekst wordt in alle cellen linksmidden uitgelijnd.  
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9. Plaats in één bewerking alle randen van de tabel op de standaardlijn. 

 
 

10. Bewaar het document in 'Gemaakte oefeningen Word 2003 basis' en sluit het 
af. 
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Tabellen Oefening 56 

Toepassing op 

Cellen samenvoegen en splitsen 

Tabel splitsen 

Uitlijnen van gegevens in cellen 

Opdracht 

1. Open het document 'Regime van tewerkgesteld personeel' uit de 'Oefenmap 
Word 2003 basis'. 

2. Voeg een rij toe boven rij 2. 

Voltijds      
      
Leeftijd Mannen Vrouwen Mannen Vrouwen Totaal 
- 21 jaar 0 0 0 6 6 
21 jaar en + 68 123 1.474 2.153 3.818 
Totaal 68 123 1.474 2.159 3.824 
minder ¾      
- 21 jaar 0 3 0 0 3 
21 jaar en + 22 315 103 540 980 
Totaal 22 318 103 540 983 
 

3. Zorg voor het samenvoegen van cellen, typ er tekst in en centreer horizontaal 
en verticaal: 

Voltijds 
Arbeiders Bedienden Leeftijd Mannen Vrouwen Mannen Vrouwen Totaal 

- 21 jaar 0 0 0 6 6 
21 jaar en + 68 123 1.474 2.153 3.818 
Totaal 68 123 1.474 2.159 3.824 

minder ¾ 
 

4. Laat alle cellen met een getal in decimaal uitlijnen. 
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5. Splits de tabel in twee delen op de hoogte van de rij minder ¾. En zorg via 
alineaopmaak voor een afstand van 6pt boven en onder iedere celinhoud. 

Voltijds 

  
Leeftijd 

Mannen Vrouwen Mannen Vrouwen 
Totaal 

- 21 jaar 0 0 0 6 6 

21 jaar en + 68 123 1.474 2.153 3.818 

Totaal 68 123 1.474 2.159 3.824 

 

minder ¾ 

- 21 jaar 0 3 0 0 3 

21 jaar en + 22 315 103 540 980 

Totaal 22 318 103 540 983 

 

6. Bewaar de tabel in 'Gemaakte oefeningen Word 2003 basis' en sluit ze af. 

7. Open het document 'Leeftijd hond in mensenjaren' uit de 'Oefenmap Word 
2003 basis'. 
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8. Splits de cellen in de laatste kolom zodat je ook de gegevens kunt intypen 
voor honden die meer wegen dan 40 kg. Gebruik één overkoepelende titel 
boven de twee kolommen, de tekst staat links en rechts in de cel uitgelijnd. 

Leeftijd van de hond in mensenjaren 

Leeftijd 
hond <10 kg 10-25 kg 25-40 kg >40 kg

5 jaar 36 37 40 42 

6 40 42 45 48 

7 44 47 50 56 

8 48 51 55 64 

9 52 56 61 71 

10 56 60 66 78 

11 60 65 72 86 

12 64 69 77 93 

13 68 74 82 101 

14 72 78 88 108 

15 76 83 93 115 

16 80 87 99 123 

17 84 92 104  

18 88 96 109  

19 92 101   

20 96 105   

 

9. Bewaar je document in 'Gemaakte oefeningen Word 2003 basis' en sluit het 
af. 
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Tabellen Oefening 57 

Toepassing op 

Positie van een tabel veranderen 

Toepassen van tekstomloop rondom de tabel 

Opdracht 

1. Open het document “Reclame van de toekomst” uit de Oefenmap Word 2003 
basis. 

2. Voeg de volgende tabel in en zorg ervoor dat de tekst links van de tabel loopt. 

60% stijging in internetreclame 

Mensen brengen minder tijd door met kranten 
en magazines. 
Ze trekken weer meer naar de bioscoop, 
luisteren meer naar de radio en bekeren zich in 
steeds dichtere drommen tot het Internet. Het 
fenomenale succes van e-commercebedrijven 
zoals Amazon en E-Bay toont aan dat miljoenen 
mensen er geen probleem mee hebben om 
goederen en diensten on line te kopen. Nog 
meer mensen maken gebruik van het Internet 
om informatie en prijzen op te zoeken van 
producten en diensten die ze in de winkel 
kopen. Die consumenten kunnen door 
adverteerders specifiek aangesproken worden 
en in sommige gevallen kan hun respons ook 
exact gemeten worden. Alvast één opwelling van on-linereclame wordt aangedreven 
door de betaalde tekstverwijzingen die door zoekrobots als Google opgedist worden. 
 

3. Bewaar het document in 'Gemaakte oefeningen Word 2003 basis' en sluit het 
af. 

Welk medium gebruiken 
Belgische adverteerders 

Medium 2005 2004 

Tv 44,2 % 44,7 %

Kranten 22,0 % 20,0 %

Tijdschriften 12,7 % 13,9 %

Radio 10,7 % 10,8 %

Outdoor 9,2 % 9,4 %

Bioscoop 1,2 % 1,2 %
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Tabellen Oefening 58 

Toepassing op 

De eerste tabelrij herhalen 

Sorteren van tabellen 

Converteren van tabel naar tekst 

Opdracht 

1. Open het document “Eurovisiesongfestival winners” uit de 'Oefenmap Word 
2003 basis'. 

2. Zorg ervoor dat de titelrij automatisch op iedere bladzijde van de tabel 
herhaald wordt. 

3. Bewaar het document en sluit het af. 

4. Open het document “Gemiddeld jaarinkomen” uit de 'Oefenmap Word 2003 
basis'. 

5. Sorteer de tabel op kolom 1, gebruik daarvoor de sorteerknop uit de werkbalk 
Tabellen en randen. 

6. Bewaar het document en sluit het af. 

7. Open het document “Beroepenlijst” uit de 'Oefenmap Word 2003 basis'. 

8. Laat alfabetisch sorteren op het beroep via het menu. 

9. Laat sorteren op familienaam, voornaam en beroep via het menu. 

10. Laat sorteren op familienaam en geboortedatum via het menu. Wanneer twee 
mensen dezelfde familienaam bezitten laat je de jongste eerst vermelden. 

11. Converteer je tabel naar tekst, pas eventueel de tabulators voor de kolommen 
nog wat aan. 
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12. Sorteer nu op de familienaam, voornaam en woonplaats. De eerste rij wordt 
niet mee gesorteerd! 

13. Bewaar het document in 'Gemaakte oefeningen Word 2003 basis' en sluit het 
af. 
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Tabellen Oefening 59 

Toepassing op 

Converteren van tekst naar tabel en van tabel naar tekst 

Opdracht 

1. Open het document “Analyse van ongevallen” uit de Oefenmap Word 2003 
basis. 

2. Converteer de tekst naar een tabel. 

ANALYSE VAN DE 
ONGEVALLEN 

  

   
Vorm van het ongeval Aantal ongevallen Dagen afwezig 
   
Val personen van op een 
hoger gelegen vlak 

1 5 

Val personen van op de 
begane grond 

8 165 

Val voorwerpen bij de 
behandeling ervan 

3 31 

Val voorwerpen bij andere 
gelegenheden 

3 44 

Treden op voorwerpen 1 10 
Contact met 
onbeweeglijke voorwerpen 

5 75 

Contact met beweeglijke 
voorwerpen 

6 33 

   
Aard van het letsel Aantal ongevallen Dagen afwezig 
   
Fracturen 3 28 
Ontwrichtingen 1 3 
Verstuikingen en 
verzwikkingen 

7 84 

Schuddingen en andere 
inwendige trauma 

7 137 

Andere verwondingen 8 75 
Oppervlakkige traumata 1 5 
Kneuzingen en 
verbrijzelingen 

10 166 
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3. Pas de opmaak verder aan zodat de tabel er zo uitziet: 

ANALYSE VAN DE ONGEVALLEN 
Vorm van het ongeval Aantal ongevallen Dagen afwezig 

Val personen van op een hoger gelegen vlak 1 5 

Val personen van op de begane grond 8 165 

Val voorwerpen bij de behandeling ervan 3 31 

Val voorwerpen bij andere gelegenheden 3 44 

Treden op voorwerpen 1 10 

Contact met onbeweeglijke voorwerpen 5 75 

Contact met beweeglijke voorwerpen 6 33 

Aard van het letsel Aantal ongevallen Dagen afwezig 

Fracturen 3 28 

Ontwrichtingen 1 3 

Verstuikingen en verzwikkingen 7 84 

Schuddingen en andere inwendige trauma 7 137 

Andere verwondingen 8 75 

Oppervlakkige traumata 1 5 

Kneuzingen en verbrijzelingen 10 166 

 

4. Laat de alinea’s uit de eerste kolom nummeren. 
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5. Bewaar het document in 'Gemaakte oefeningen Word 2003 basis' en sluit het 
af. 
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6. Open het document “De grootste adverteerders” uit de 'Oefenmap Word 2003 
basis'. 

7. Converteer de tabel naar een tekst. Pas het overzicht vervolgens nog wat aan 
zodat het er als volgt uitziet. 

 

8. Bewaar het document in 'Gemaakte oefeningen Word 2003 basis' en sluit het 
af. 
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Tabellen Overkoepelende oefening 60 

Toepassing op 

Rijen toevoegen, cellen samenvoegen, achtergrond en randen, uitlijnen 

Opdracht 

1. Maak de volgende tabel. 
1.1. Alle titels komen in het lettertype Bookman Old style. 

De randen van de tabel zijn aangepast. 

  AMBTENARENPENSIOEN VS. PRIVÉ-PENSIOEN  

AMBTENAREN  WERKNEMERS  

VERSCHILLENDE 
BEREKENINGSBASIS 

75% van het gemiddelde loon van de 
laatste 5 jaar (bij militairen zelfs het 
laatste jaar), berekend zonder diensten 
die dubbel of driedubbel meetellen. Na 
verhoging met bonificaties kan het 
pensioen nooit hoger zijn dan 90% van 
die wedde. 

Tot 75% van het reële loon 
tijdens hun loopbaan. De 
75%-coëfficiënt wordt in de 
werknemers- en 
zelfstandigenregeling alleen 
toegekend aan het 
gezinspensioen (gehuwd 
persoon met partner ten laste). 
Voor alleenstaande werknemers 
wordt een coëfficiënt van 560% 
gehanteerd. 

LOOPBAAN EN 
PENSIOENBEREKENING 

Initiële pensioenuitkering is afhankelijk 
van aantal dienstjaren en 
pensioenbreuk (tantième). Die belooft 
over het algemeen 1/60, maar kan 
dalen tot 1/30 en zelfs 1/12 voor 
bepaalde categorieën van ambtenaren.

Berekening van de 
pensioenuitkering op basis 
van loopbaanduur. Volledige 
loopbaan omvat 45 jaar voor 
mannen en 43 jaar voor 
vrouwen (wordt voor vrouwen 
44 en 45 jaar in respectievelijk 
2006 en 2009) 

LOONPLAFONDS 

Geen loonplafonds. Alleen bruto 
maximumpensioen van 5155,15 euro 
per maand. Ongeveer 1500 
ambtenaren genieten van dit 
maximumpensioen. 

Loonplafond bij de berekening 
van de werknemerspensioenen. 
Door de plafonnering van de 
pensioenuitkering bedraagt het 
maximale pensioen voor een 
vrouwelijke bediende met een 
volledige loopbaan en een 
partner ten laste 1879,09 euro 
per maand. 
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AANVULLEND 
PENSIOEN 

Geen aanvullend pensioen Bijdrage via bedrijf of sector 
voor een aanvullend pensioen. 
Ongeveer 40% van de 
Belgische werknemers draagt 
momenteel bij voor een 
aanvullend pensioen. 

 
1.2. Voeg nu de volgende rij toe tussen de rij ‘Loopbaan en pensioenberekening’ 

en de rij ‘Loonplafonds’. 

VERSCHILLENDE 
WELVAARTSAANPASSING 

Automatische perequatie: het pensioen 
van een ambtenaar wordt dus niet 
alleen verhoogd op basis van de 
indexstijgingen, maar volgt ook 
eventuele baremaverhogingen 

Geen perequatie (afgezien van 
eventuele ad-hocaanpassingen 
via een zogenaamde 
herwaarderingscoëfficiënt). 

2. Bewaar je document onder de naam Pensioenen in de map 'Gemaakte 
oefeningen Word 2003 basis'.  

3. Sluit het document. 
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Overkoepelende Oefening 61 

Toepassing op 

Tabel: cellen samenvoegen, celinhoud roteren, uitlijning, achtergrond en randen 

Opdracht 

1. Maak de volgende tabel op een liggend blad. Alle marges van het document 
zijn ingesteld op 1,8 cm. 

2. De tekst in de tabel komt in tekengrootte 11pt. Alle titels hebben een 
puntgrootte van 12 pt. De hoofdtitel een puntgrootte van 14 pt. 

3. Alle getallen worden uitgelijnd in de cellen met behulp van een decimale 
tabulator. 

 

4. Bewaar je document onder de naam “Gezondheid en leefstijl” in de 
map 'Gemaakte oefeningen WORD 2003 basis'. 
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