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VERSIE 1.0 

	  

HANDBOEK WORD  

VOOR LEVENSBOEKEN 

Speciaal opgesteld voor de vrijwilligers in 
het Haagse Levensboekenprogramma. 
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Vooraf 
 
De weg vinden in Word - het voornaamste tekstverwerkingsprogramma - is essentieel 
voor het maken van een levensboek. Het gaat om een beperkt aantal handelingen die 
beslissend zijn voor de algehele opmaak, de bladindeling en de tekstverwerking zelf, als 
ook voor de omgang met beeldmateriaal. Al het andere is een kwestie van persoonlijke 
creativiteit. Wie duidelijk voor ogen heeft wat hij of zij wil, komt in het algemeen wel 
aan de juiste Wordknoppen.  
 
Toch blijkt dit alles voor velen een drempel. Doel van dit document is die drempel zoveel 
mogelijk naar beneden te halen. Het gaat uit van de Wordversie na 2010. 
 
Maar zelfs dan kunnen er vragen opkomen: stuur deze dan naar theokaltes@gmail.com. 
Dan wordt het antwoord in een volgende versie verwerkt. 
 

 
 
Basisinstellingen voor het tekstdocument 
 
De basisinstellingen bepalen de hoofdlijnen van de opmaak. In de eerste plaats: het 
formaat papier (uitgaande van enigerlei drukwijze). Standaard is A-4. Indien dit het 
gewenste formaat is hoeft u aan de instellingen in dat opzicht niets te wijzigen. 
 
Ander formaat dan A4 
 
In de “Wordbalk”- zie afbeelding hierboven – kunnen alle pagina-instellingen worden 
aangepast via (de knop) Pagina-indeling. Wanneer  
men op die knop drukt wijzigt de werkbalk in alle  
stappen voor pagina-instellingen. 
 
Vervolgens ziet men “Formaat”. Het meest verstandig is 
om naar “meer papierformaten” te gaan en dan het 
gewenste formaat zelf instellen (er opent zich dan een 
schermpje “Papier-instelling). Onder “indeling” vult men 
de gewenste breedte en hoogte in (meestal in cm). 
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NB: wanneer men een boek wil maken via een Internetuitgeverij bieden deze voor elk 
beschikbaar formaat een vooraf ingesteld sjabloon of template. Deze kan men van de 
desbetreffende website downloaden. 
 

NB! Ga in de werkbalk naar Pagina-indeling. ga met de cursor naar “Afstand” (rechts van 
het midden. Zet  “Afstand na” op 0 (indien deze niet al op 0 staat). Toelichting: als het 
getal hoger is, wordt automatisch een regel (of meer) extra genomen indien men een 
nieuwe regel wil beginnen. 
 
Marges 
 
Marges kunnen worden ingesteld indien men dezelfde weg volgt als voor “formaat”. 
Dus eerst naar pagina-indeling, dan naar formaat, vervolgens 
naar meer papierformaten. 
 
Klik op het schermpje dat dan verschijnt op “marges”. 
 
Stel de centimeters marge in (boven, onder, links, rechts). 
 
In datzelfde schermpje onder “pagina’s”: bij meerdere  
pagina’s “normaal” (eenzijdig afdrukken) of “marges  
spiegelen” (bij tweezijdig afdrukken). 
 
Lettertype 
 
De meesten weten de weg naar de lettertypes in Word wel te vinden (in de balk onder 
“Start”). Het is verstandig om bij de keuze van het lettertype ervoor te zorgen dat deze 
ook het hele document betreft: klik op Ctrl-A, en stel het lettertype in. Dit laat onverlet 
dat men incidenteel (voor koppen of subkoppen e.d.) een ander lettertype kan kiezen. 
 
Lettergrootte 
 
Afhankelijk van het lettertype is voor de tekst een lettergrootte van 11pt of 12pt het 
meest aangewezen. De keuze hangt van verschillende factoren af, die mede 
samenhangen met de algehele opzet en lay-out. 
 
Voor titels van secties of hoofdstukken kan worden gekozen voor een groter lettertype 
(en eventueel een afwijkende, markante kleur, zie hieronder). 
 
NB: zorg ervoor dat bij het instellen van het lettertype en lettergrootte van de tekst het 
hele document wordt geselecteerd (Ctrl A) 
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Vet, cursief en onderstreping 
 
Vooral met vetdrukken en onderstrepen van woorden (of zinsdelen) verdient grote 
terughoudendheid de voorkeur. De hier genoemde opties kunnen alle (onder Start) 
worden toegepast op geselecteerde tekstgedeelten.  
 
Letterkleur 
 
Hierboven is al de suggestie gedaan van een afwijkende letterkleur (bijvoor- 
beeld voor de (sub)titels. 
 
Letterkleur wordt bepaald onder Start, met het hier afgebeelde icoon (linkergedeelte 
van de werkbalk). Bepaal de kleur voordat er tekst wordt getypt, of selecteer het reeds 
geschreven tekst gedeelte, en klik op het icon. 
 
Regelafstand 
 
De normale regelafstand is 1 regel (1). In het algemeen leest een verhaal met 
1, 15 regelafstand beter (rustiger voor de lezer, zeker voor oudere lezers). 
 
Paginanummering 
 
In de regel worden pagina’s genummerd.: dit geschiedt via Invoegen (in de hoofdbalk) 
en dan Paginanummer. 
 
Klik onder paginanummer op “Opmaak paginanummers..”. In het scherm dat dan opent 
vul je bij “Beginnen bij” in: 1. 
 
Locatie paginanummers 
 
Hetzelfde scherm geeft ook de mogelijkheid om de locatie van de paginanummers te 
bepalen (boven, onder, in de marges etc.). Wanneer je de marges hebt gespiegeld (zie 
boven), dien je de instelling van de paginanummers te bepalen voor de even én de oneven 
pagina’s. 
 
Lettertype en lettergrootte paginanummers (oneven én even pagina’s!) 
 
Zorg ervoor dat je de paginanummers het juiste lettertype geeft en lettergrootte geeft. 
Dit kan het best geschieden door dubbel te klikken op de paginanummer en dan (onder 
Start) het lettertype/lettergrootte te bepalen. Doe dit zowel voor de even als oneven 
pagina’s. 

A  
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Paginanummering vanaf een bepaalde pagina (verdeling van het document in secties) 
 
Het is mogelijk om de paginanummering te beginnen op een andere pagina. Ga daarvoor 
met je cursor naar de pagina die voorafgaat aan de pagina waarop je de nummering wil 
beginnen. 
 
Klik dan onder “Pagina-indeling” op “Eindemarkeringen”. Dan onder “Sectie-einden” 
klikken op “Volgende pagina” (let op dat ook in dat geval de paginanummering bij 1 
begint – zie onder invoegen/paginanummer/opmaak paginanummers..). 
 
 
Koppen, subkoppen en hoofdtekst 
 
Het is verstandig om de inrichting van het tekstdocument niet te ingewikkeld te maken. 
Onder “start” kan men – desgewenst de titels van de afzonderlijke hoofdstukken 
(“koppen”) het label “Kop 1” geven.  Dit maakt het mogelijk om de inhoudsopgave 
automatisch te voorzien van de juiste paginanummers (via index). 
 
Echter: het verdient verre de voorkeur om de eventuele inhoudsopgave handmatig in 
te vullen. 
 
 
Lettertype en lettergrootte 
 
Het lettertype en de lettergrootte van de hoofdstuktitels (koppen) kan desgewenst 
worden aangepast. Dit is een persoonlijke keuze. Zie hiervoor. 
 
Letterkleur 
 
Ook voor de letterkleur van de hoofdstuktitels kan desgewenst worden aangepast.   
 
 
Markeren van tekstgedeelten 
 
Het is mogelijk om bepaalde tekstgedeelten te markeren met een 
andere kleur voor het lettertype, óf door het tekstgedeelte te plaatsen 
in een vak met een afwijkende kleur. Dit kan op verschillende 
manieren. 
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(vervolg markeren van tekstgedeelten) 
 
Methode I 
 
Onder “Start” vindt men het icoon (hier aan de rechterzijde 
afgebeeld). Klik op het pijltje (helemaal) rechts. Er worden keuzes 
zichtbaar (onderrand, bovenrand, links, rechts etc.). 
 
Selecteer eerst het tekstgedeelte dat u wil markeren, bijvoorbeeld 
door er een kader omheen te plaatsen. Klik dan op het pijltje en 
en kies buitenrand. 
 
Hou het geselecteerde gedeelte aangeklikt. Ga dan met de cursor naar 
het ‘emmertje’ (hierboven links afgebeeld). Selecteer/klik de gewenste 
kleur. 
 

 
Het tekst gedeelte ziet er dan uit zoals deze tekst. 
 

 
Tekst in vak plaatsen 
 
Methode 2 
 
De andere methode voor tekstmarkering is het plaatsten van de tekst in 
een apart ‘tekstvak’. 
 
Ga hiervoor op de werkbalk naar “Invoegen”.  Klik op “Tekstvak” (rechts van het midden 
op de werkbalk). 
 
Wanneer men klikt op “Eenvoudig tekstvak” verschijnt 
op de pagina een vak dat er uitziet zoals hier rechts afge- 
beeld. 
 
Schrijf (of plak) in dit vak de tekst waarom het gaat. 
Het tekstvak kan elke gewenste grootte worden gegeven 
en het kan worden geplaatst op elke gewenste plek in 
het document. Ook kan het vak elke gewenste kleur 
worden geven (dit geldt tevens voor de buitenrand ervan). 
Klik daarvoor op het tekst vak, ga naar “Opmaak”, en kies 
de kleur onder “opvullen van vorm” (resp. omtrek). 
 

[Geef	  een	  citaat	  uit	  het	  
document	  of	  de	  samenvatting	  
van	  een	  interessant	  punt	  op.	  
Het	  tekstvak	  kan	  overal	  in	  het	  
document	  worden	  neergezet.	  
Ga	  naar	  het	  tabblad	  
Hulpmiddelen	  voor	  
tekstvakken	  als	  u	  de	  opmaak	  
van	  het	  tekstvak	  voor	  het	  
blikvangercitaat	  wilt	  wijzigen.]	  
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Andere kleur van de hele pagina 
 

De pagina’s van de levensboeken zijn 
doorgaans wit. Het is mogelijk, als variant 
voor een aansprekende lay-out, individuele 
pagina’s een afwijkende kleur te geven. 
 
De meest eenvoudige manier om dit te bereiken is de volgende. 
 
Ga met de cursor op de pagina staan die men een andere kleur wil geven. 
Ga dan naar “Invoegen” in de werkbalk. 
Kies onder “Invoegen” voor “Vormen”. 
 
Selecteer de rechthoekige vorm:  
 
Plaats vervolgens een rechthoek op de pagina, 
en geef deze via “Opmaak” de gewenste kleur. 
 
Vergroot deze rechthoek zodanig dat (praktisch) 
de gehele pagina bedekt. 
 
Hou het gekleurde vlak geselecteerd. Ga naar 
“Opmaak” en klik op “Naar achtergrond”.  
 
Tevens (dit is belangrijk!) klikken op het pijltje 
naast “Naar achtergrond” en dan klikken op 
“Achter tekst plaatsen”. 
 
Vergroot het gekleurde rechthoekige vak nu zodanig         tekst tekst  

dat de gehele pagina wordt bedekt. De tekst    tekst tekst 

is nu zichtbaar met de afwijkende kleur op   tekst tekst 

de achtergrond. 
 
Desgewenst kan men de tekst (letters) een 
afwijkende, bijvoorbeeld lichtere, kleur geven. 
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Afbeeldingen 
 
Het plaatsen van afbeeldingen, in samenhang met een aansprekende lay-out, is voor de 
meeste levensboekenschrijvers een bijzondere uitdaging, zo blijkt in de praktijk. 
 
Zoals hieronder wordt omschreven gaat het in de eerste plaats om het formaat, de 
resolutie en de verhoudingen van de afbeeldingen zelf, en daarnaast om de helderheid, 
scherpte, het contrast en de eventuele kleurstelling van de afbeelding.  
Hieraan dient als eerste aandacht te worden besteed. 
 
De samenhang met de beoogde lay-out en de feitelijke plaatsing van de afbeelding in het 
document vormen de tweede uitdaging. 
 
 
Afbeeldingen bewerken 
 
De bewerking van foto’s geschiedt in een ander programma dan Word.  Meestal zit 
enigerlei standaard bewerkingsprogramma op de PC, zoals Windows Fotogalerie. 
 
De belangrijkste bewerkingen zijn: 
 
 
Bijsnijden     en Helderheid/contrast 
 

 
 
Bij het afdrukken worden foto’s altijd donkerder. Het is raadzaam om in het 
tekstdocument van het levensboek de afbeeldingen een slagje te licht te maken, 
waardoor zij in de gedrukte versie beter uitkomen.  
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Programma’s voor fotobewerking 
 
Het meest gebruikte programma is Adobe Photoshop. Hiermee kan men de 
afbeeldingen iedere gewenste ‘kick’ geven voor een goede weergave in het levensboek. 
 
Alles staat of valt met de resolutie van de afbeelding: meestal een scan van een oude 
foto. Het is raadzaam om de resolutie bij het scannen van de foto minimaal te zetten op 
600 dpi.  
 
NB: bij veel hogere resoluties nemen de afbeeldingen veel MB’s in beslag en kan 
daardoor het document te ‘zwaar’ worden, met alle praktische ellende voor de hanteer-
baarheid van het document van dien. 
 
Afbeeldingen plaatsen tussen tekstgedeelten 
 
De meest eenvoudige manier om afbeeldingen in het document te plaatsen is door de 
afbeelding in te voegen tussen tekstgedeelten. 
 
Ga met de cursor staan op de plek die is aangegeven met de 
rode pijl. 
 
Ga in de werkbalk naar “Invoegen”. 
 
Klik op afbeelding: in het scherm dat dan verschijnt kan 
men de relevante afbeelding selecteren (uit het eigen  
bestand). Klik dan in dat scherm – rechtsonder - op 
invoegen. 
 
Bepaal – met de rechtermuisknop op de rechtonder gelegen hoek van de afbeelding (er 
verschijnt een schuin pijltje) – de gewenste grootte van de afbeelding. 
 
 
Tekstterugloop 
 
Wil men de tekst langs een (kleine) afbeelding laten door- 
lopen – zoals hier weergegeven – dan  dient men met de 
linker muisknop te klikken op de afbeelding. 
 
Op dat moment opent in de werkbalk het menu “Opmaak”  
(of men dient dit in de werkbalk aan te klikken). 
 
Klik dan op “Tekstterugloop” en vervolgens op “Om kader”. 
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Afbeelding op een hele pagina 
 
Voor de lay-out is het een interessante optie om een (belangrijke) afbeelding te plaatsen 
die een hele pagina afdekt. 
 
Stap 1: 
 
Ga in de werkbalk naar “Invoegen” en kies “Tekstvak”. 
 
Vervolgens – in “Invoegen” – klikken op afbeelding.  
Selecteer de gewenste afbeelding. 
 
 
Stap 2: 
 
Plaats het gehele tekstvak in de linker bovenhoek, 
zodanig dat de afbeelding enigermate ‘overloopt’ 
aan de linker en bovenkant van de pagina. 
 
 
Stap 3: 
 
Vergroot het tekstvak én de afbeelding zodanig dat 
deze de hele pagina bedekken. 
 
NB: Deze handelingen vergen enige oefening voordat 
de afbeelding op de gewenste wijze de pagina bedekt. 
Het is verstandig om dit een aantal keren te uit te  
voeren in een proefdocument. 
 
 
 
Twee afbeeldingen naast elkaar 
 
Ook wanneer men twee afbeeldingen naast elkaar wil zetten is het plaatsen  
van de afbeeldingen in een tekstvak (zoals hiervoor aangegeven) de beste  
optie. In dat geval dient men de omtrek en opvulling van het tekstvak  
te verwijderen: klik op het tekstvak, kies “Opmaak” en kies  “geen  
opvulling” resp. “geen kader”. 
 
 



11	  
	  

 
 
 
Verschillende afbeeldingen op één pagina 
 
Ook wanneer men een pagina wil vullen met verschillende afbeeldingen kan dit het best 
geschieden op de hiervoor aangegeven wijze voor twee afbeeldingen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NB: een aardige manier om een pagina met enkel foto’s te markeren is door deze te  
voorzien van een aangepaste kleur. Dit geschiedt op de wijze die hiervoor is aangegeven 
op pag. 7. 
 
Het is raadzaam een beslissing te 
nemen over de omtrek van de 
afbeelding zelf. D.w.z. géén omtrek 
of een omtrek met een bepaalde 
kleur. Klik hiervoor op de 
afbeelding zelf, kies “Opmaak” 
en klik op “Omtrek van vorm”. 
Kies de gewenste optie. 
 
 
Overig 
 
Voetnoten 
 
Voetnoten komen in levensboeken in het algemeen slechts bij uitzondering voor. Toch 
kan een voetnoot wenselijk zijn, bijvoorbeeld wanneer men de bron wil vermelden van 
een citaat of van een afbeelding.  
 
Hiervoor gaat men met de cursor staan aan het eind van de regel waarin het citaat is 
opgenomen, of bij het onderschrift van de afbeelding. Dan – in de werkbalk – naar 
“Verwijzingen”. Klik op “Voetnoot invoegen”. Vervolgens gaat de cursor automatisch 
naar het onderste gedeelte van de pagina. Vermeld hier de informatie die men wil 
opnemen.  
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NB: het is verstandig om voor de tekst in de voetnoten hetzelfde lettertype te kiezen als 
in de hoofdtekst. Selecteer de gehele tekst in de voetnoot en bepaal het lettertype plus de 
lettergrootte (meestal is 9 pt. voldoende). 
 
 
Liniaal boven de pagina 
 
Meestal is een liniaal standaard ingesteld boven iedere Wordpagina. Mocht dit niet zo 
zijn, dan is het raadzaam om in de werkbalk onder “Beeld” de functie “Liniaal’ te 
activeren. 
 
 
Beeld ( 100% ---> verkleinen) 
 
Standaard worden pagina’s in Word “100 %” weergegeven op het computerscherm. 
Wanneer men enkel bezig met het verwerken en aanvullen van de tekst van het 
levensboek is dit een prima instelling. 
 
Zodra het echter gaat om de lay-out en de inrichting van pagina’s met afbeeldingen en 
dergelijke kan het handig zijn om een “bird’s eye view” te nemen van de paginaopzet.  
Dit kan geschieden door in de werkbalk onder “Beeld” te klikken op “In-/uitzoomen”. 
 
In de regel ziet men dan bij “75 %” twee pagina’s naast elkaar. Naar mate men een lager 
percentage kiest komen meer pagina’s tegelijk in beeld.  
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Slot 
 
Met de in dit document beschreven handelingen is het mogelijk om in elk gewenst 
formaat een levensboek vorm te geven met een aansprekende indeling en algehele 
lay-out. 
 
Met nadruk moet hier worden gesteld dat “al doende leren” de beste methode is om de 
mogelijkheden van Word te leren gebruiken. Alles staat en valt met de ideeën die men 
zelf heeft (al of niet aan de hand van concrete voorbeelden) voor het levensboek.  
 
Suggestie: bekijk in de werkbal  - van “Start” naar “Invoegtoepassingen” - alle opties die 
Word biedt en probeer deze opties uit in proefdocumenten. 
 
 
 
 
TKA20141103	  


