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Hoe werkt u met dit boek?
Dit boek is geschreven volgens de Visual Steps-methode. De werkwijze is
eenvoudig: u legt het boek naast uw computer en voert alle opdrachten stap voor
stap direct op uw computer uit. Door de duidelijke instructies en de vele
schermafbeeldingen weet u precies wat u moet doen. Door de opdrachten direct uit
te voeren, leert u het snelste werken met de programma’s.
In dit Visual Steps-boek ziet u verschillende tekens. Die betekenen het volgende:
Handelingen
Dit zijn de tekens die een handeling aangeven:
De muis geeft aan dat u iets met de muis moet doen.
Het toetsenbord betekent dat u iets moet typen op het toetsenbord.
De hand geeft aan dat u hier iets anders moet doen, bijvoorbeeld een
cd-rom in de computer stoppen. Ook wordt de hand gebruikt bij een
handeling die u al eerder heeft geleerd.
Naast deze handelingen wordt op sommige momenten extra hulp gegeven om met
succes dit boek door te werken.
Hulp
Extra hulp vindt u bij deze tekens:
De pijl waarschuwt u voor iets.
Bij de pleister vindt u hulp mocht er iets fout zijn gegaan.
1

Weet u niet meer hoe u een handeling uitvoert? Dan kunt u dit met behulp
van de cijfers achter deze voetstapjes opzoeken achter in het boek in de
bijlage Hoe doe ik dat ook alweer?

In aparte kaders vindt u algemene informatie en tips over computers en
programma’s.
Extra informatie
De kaders zijn aangeduid met de volgende tekens:
Bij het boek vindt u extra achtergrondinformatie die u op uw gemak kunt
doorlezen. Deze extra informatie is echter niet noodzakelijk om het boek
door te kunnen werken.
Bij een lamp vindt u een extra tip voor het gebruik van de programma’s.
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2. Stijlen, automatische correcties
en afdrukken
Alle teksten in een document worden opgemaakt volgens een stijl. Met standaard
stijlen bepaalt u de opmaak en indeling van een alinea. Dat kan een kop zijn of een
alinea die uit meerdere regels bestaat. Stijlen besparen u veel werk, doordat u niet
voor ieder stuk tekst de opmaak en indeling opnieuw moet instellen. In dit hoofdstuk
leert u stijlen gebruiken en, indien nodig, ook te veranderen.
Typewerk en correcties kunt u ook besparen door goed gebruik te maken van de
automatische correctiefuncties van Microsoft Word. Veelvoorkomende fouten
worden automatisch gecorrigeerd en de grammaticacontrole signaleert taalfouten.
Om de indeling van uw document te verfraaien, kunt u de uitlijning aanpassen en
lange woorden aan het einde van een regel handmatig of automatisch laten
afbreken. Zo wordt het tekstbeeld rustiger en beter leesbaar.
Het eindresultaat is een document dat in veel gevallen afgedrukt moet worden. Voor
u dat doet, is het verstandig het afdrukvoorbeeld te bekijken. U ziet dan soms nog
kleine indelingsfouten die u anders pas na het afdrukken had gezien.
In dit hoofdstuk leert u:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

stijlen aanpassen;
de opmaak van een stuk tekst kopiëren;
typefouten verbeteren met AutoCorrectie;
teksten uitlijnen;
woorden automatisch afbreken;
woorden ergens anders laten afbreken;
verborgen tekens tonen;
het afdrukvoorbeeld bekijken;
uw document afdrukken.

Let op!

Voor de oefeningen in dit hoofdstuk wordt het document gebruikt dat u in
Hoofdstuk 1 Teksten maken en bewerken heeft gemaakt en opgeslagen.
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2.1 Stijl wijzigen
Stijlen bepalen de opmaak en indeling van een document. Wilt u een andere opmaak
of indeling, dan kunt u de stijl wijzigen. Die indeling wordt opgeslagen en nieuwe
teksten met deze stijl worden zo opgemaakt.
Open Word

1

Open een leeg document

4

Klik op tabblad

U ziet de laatst gebruikte
documenten:
Klik op

HELP! Het document staat er niet
Als u het document niet ziet, kunt u het openen door te klikken op
.
Vervolgens verschijnt het venster Openen en kunt u het document selecteren in de
map Documenten.
Ga naar het einde van het document

Klik op
Typ: Aanmelding

5
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Om een andere stijl te kiezen:
Klik op tabblad

Plaats de aanwijzer op
enkele stijlen
U ziet hoe het document
verandert:

Let op!

Een stijl bepaalt de opmaak en indeling voor alle alinea’s in een document. Door een
andere stijl te kiezen, veranderen het lettertype, de kleur, regel- en alinea-afstand
van zowel de koppen als de standaardtekst.
Om meer stijlen te zien:
Klik op

U ziet de andere stijlen. Als u
de aanwijzer op de stijlen
houdt, ziet u de naam van de
stijl

.

Klik op
(Gearceerd)
Ziet u deze stijl niet, kies dan
de stijl Arcering.
De stijl is toegepast op het
hele document:
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Tip
Standaardstijl
Kies

om de standaardstijl weer in te stellen.

Op dezelfde manier bekijkt en verandert u de kleurencombinaties, fonts (lettertypen)
en alina-afstanden.

2.2 Opmaak kopiëren
Ook als u een stijl heeft ingesteld, kunt u de opmaak of indeling aanpassen. Dat doet
u via het tabblad Start:
Klik, indien nodig, op
tabblad
Sleep het schuifblok
iets omhoog
Klik op

Centreer de kop:
Klik op
U maakt deze vet:
Klik op
U ziet de veranderde kop:
Om ook de kop
Klik op

te wijzigen, kopieert u de opmaak:

Hoofdstuk 2 Stijlen, automatische correcties en afdrukken
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De aanwijzer verandert in het
document in

:

Klik op

gecentreerd en vet:

is ook

Klik rechts naast

Druk op

In langere documenten komen vaak meerdere tekstdelen voor die dezelfde opmaak
moeten hebben. U hoeft de opmaak dan niet steeds zelf in te stellen, maar kunt deze
kopiëren van een ander stuk tekst.

2.3 AutoCorrectie
Word kan bepaalde (spel)fouten automatisch corrigeren met AutoCorrectie:
De aanwijzer staat weer voor
in de regel:
Typ: Om u aan te
melden voor één van
deze reizen kunt u
gebruik maken van

