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Tekst opmaken met stijlen 
Past u vaak dezelfde opmaak toe, bijvoorbeeld het wijzigen van de kleur, de 

grootte en het lettertype, voor het benadrukken van tekst? U kunt dit proces 

stroomlijnen door één stijl met al deze kenmerken toe te passen. Word bevat 

diverse ingebouwde stijlen waarmee u eenvoudig en met slechts een paar 

muisklikken tekens, alinea's of meerdere pagina's kunt opmaken. U kunt ook 

stijlen toepassen op documentkoppen, zodat in Word snel een inhoudsopgave 

kan worden gegenereerd. 
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Voordat u begint 

 

Leerdoelen 

Na het voltooien van deze zelfstudie kunt u het volgende: 

 Alle beschikbare stijlen zoeken en deze bekijken 

 Details over een stijl weergeven op het tabblad Stijlen in de werkset 

 Verschillende stijlen toepassen op tekst 

 Een ingebouwde stijl w ijzigen 

 Stijlhulpmiddelen met kleuren gebruiken zodat u snel ziet welke stijlen er zijn toegepast op tekst 

 Automatisch een inhoudsopgave maken en bijwerken op basis van toegepaste kopstijlen 

Vereisten 

 Word voor Mac 2011 

 Basisvaardigheden voor Word, bijvoorbeeld hoe u een document opent, knip - en plakbewerkingen 

uitvoert en tekst opmaakt. 

 

Tip  Volg eerst de zelfstudie Zelfstudie: Basiskennis van Word als u geen ervaring hebt met Word. 

 

http://mac2.microsoft.com/help/office/14/nl-nl/word/item/84564744-7b2b-4063-a657-1d5decdd5c3d
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Oefenbestand 

Zelfstudielessen zijn zo gestructureerd dat ze op volgorde moeten worden bekeken. Download en gebruik 

dit oefenbestand voor praktische ervaring terw ijl u de zelfstudie volgt. 

 Stijlen.docx  (35 K) 

Geschatte duur:   25 minuten 

  

1. Stijlen bekijken 

Voordat u een stijl toepast, kunt u alle beschikbare stijlen weergeven en bekijken hoe ze worden 

weergegeven wanneer ze worden toegepast. 

Hieronder ziet u hoe u op twee verschillende locaties de beschikbare stijlen kunt bekijken. 

 

Wijs op het tabblad Start  onder Stijlen een stijl aan en klik op de pijl die wordt weergegeven. 

 

 

Tip  Als de groep Stijlen niet wordt weergegeven op het tabblad Start , maakt u het 

documentvenster breder. 

 

 

U ziet voorbeelden van de meestgebruikte stijlen. 

 

 

http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=199619
http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=199619
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Klik onder St ijlen op De stijlen beheren die worden gebruikt in het document . 

 

 

Het tabblad Stijlen wordt weergegeven in de werkset . 

 

Aanwijzingen 

 Alle documenten bevatten ingebouwde standaardstijlen (bijvoorbeeld Normaal, Titel en Kop 1). De 

standaardstijl voor tekst is Normaal. 

 Met de sjabloon waarop een document is gebaseerd (bijvoorbeeld Normal.dotx), wordt bepaald 

welke stijlen worden weergegeven op het lint en op het tabblad Stijlen in de werkset. 

Voordat  u verdergaat  

Controleer of u het volgende kunt doen: 

 Stijlen zoeken en deze bekijken op het lint en het tabblad Stijlen 

 

 



Microsoft Office voor Mac 2011: Tekst opmaken met stijlen 4 

2. Het tabblad Stijlen in de werkset verkennen 

Op het tabblad Stijlen vindt u nuttige informatie over een stijl, zoals welke stijl wordt toegepast op 

geselecteerde tekst, het type stijl en informatie over de st ijlopmaak. 

Hieronder ziet u hoe u specifieke beschikbare informatie op het tabblad Stijlen kunt bekijken. 

 

Tip  Als het tabblad Stijlen niet wordt weergegeven, klikt u op het tabblad Start  onder Stijlen op De 

st ijlen beheren die worden gebruikt in het document . 

 

 Huidige stijl: de naam en een voorbeeld van de stijl die wordt toegepast op de geselecteerde tekst in het 

document. 

 Scherminfo stijlen: details over de opmaak die is gekoppeld aan een stijl. Als u de details wilt bekijken, 

plaatst u de aanwijzer op de naam van de stijl. 

 Type stijl: het type stijl dat wordt toegepast op het document. Als u bijvoorbeeld een alineastijl toepast, 

wordt deze stijl voor de hele alinea gebruikt. De v ier typen Word-stijlen zijn: Alinea , Teken , Lijst  en 

Tabel . 

 Pop-upmenu Lijst: een filter waarmee u kunt opgeven welke stijlen u wilt weergeven onder Toe te passen 

st ijl kiezen. 

 Opt ies voor stijlhulpmiddelen: wanneer een van deze opties is geselecteerd, worden in de documentmarge 

v isuele indicatoren voor de toegepaste stijlen en directe opmaak weergegeven. 
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Aanwijzingen 

 Als u alle beschikbare stijlen w ilt zien, klikt u in het pop-upmenu Lijst  op Alle stijlen. 

Voordat  u verdergaat  

Controleer of u het volgende kunt doen: 

 Informatie over stijlen zoeken op het tabblad Stijlen in de werkset 

 

3. Een stijl toepassen 

Wanneer u een stijl toepast, krijgt een deel van het document de opmaak die is gedefinieerd met de stijl. 

Als u bijvoorbeeld de stijl Kop 1 toepast, krijgt de tekst specifieke opmaak (bijvoorbeeld Calibri, 16 

punten, blauw, vet lettertype). 

Hieronder ziet u hoe u stijlen kunt toepassen op verschillende koppen in het oefenbestand. De koppen 

worden opgenomen in de inhoudsopgave die u in een latere les maakt. 

 

Open het oefenbestand, dat u aan het begin van deze zelfstudie kunt vinden. 

 

Klik in het woord Overzicht . 

 

 

Opmerking  Het oefenbestand voor deze zelfstudie is zo ingesteld dat wanneer u de stijl Kop 1 

toepast, de inhoud wordt verplaatst naar de tweede pagina van het document . Zo ontstaat er 

ruimte voor de inhoudsopgave die u in een latere les toevoegt. 
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Klik op het tabblad Start  onder Stijlen op Kop 1. 

 

 

Klik in de woorden Een nieuwe campagne. 

 

 

Klik op het tabblad Stijlen onder Toe te passen stijl kiezen op Kop 2. 
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Herhaal stap 5 voor de w oorden Impact op de korte termijn. 

 

Elke kop wordt opgemaakt met de geselecteerde stijl. 

 

Aanwijzingen 

 Als u opmaak of een stijl uit documenttekst wilt verwijderen, klikt u in de tekst die de opmaak of 

stijl bevat. Klik vervolgens op het tabblad Stijlen onder Toe te passen stijl kiezen op Opmaak 

wissen. 

 Standaard wordt in Word een alineastijl (bijvoorbeeld Kop 1) toegepast op de hele alinea. Als u een 

alineastijl w ilt toepassen op een gedeelte van een alinea, selecteert u alleen de woorden waarop u 

de stijl w ilt toepassen. 

Voordat  u verdergaat  

Controleer of u het volgende kunt doen: 

 Stijlen toepassen via het lint en het tabblad Stijlen 
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4. Toegepaste stijlen identificeren 

Als u stijlhulpmiddelen gebruikt, krijgt elke stijl een specifieke kleur. Zo kunt u bij het doornemen van een 

document eenvoudig alle toegepaste stijlen identificeren. Met deze functie kunt u opmaakfouten 

identificeren en onderscheid maken tussen stijlen en directe opmaak. 

Hieronder ziet u hoe u op basis van de stijlhulpmiddelen alle stijlen kunt identificeren die zijn toegepast 

op het document. 

 

Schakel op het tabblad Stijlen het selectievakje Stijlhulpmiddelen weergeven in. 
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De gekleurde nummers op het tabblad Stijlen komen overeen met de kleurcodering die in de 

linkermarge van het document wordt weergegeven. 

 

 

Opmerking  In Word worden geen kleuren toegewezen aan stijlen die worden toegepast op 

tekstvakken, kaders, zwevende objecten of zwevende afbeeldingen. 
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Klik in het document in de woorden Subsidieplan - Prachtpand. Met de kleurcode 1 wordt 

aangegeven dat de stijl Normaal is toegepast. 

 

 

Opmerking  De standaardalineastijl is Normaal, totdat u een andere stijl toepast. 

 

 

Klik onder Toe t e passen stijl kiezen op Title 1. 

 

 

Tip  Als de stijl Title 1 niet wordt weergegeven op het tabblad Stijlen, klikt u in het pop-upmenu 

Lijst  op Aanbevolen. 
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De nieuwe kleurcode geeft aan dat de stijl nu Title 1 is. 

 

 

Opmerking  De nummering en kleurcodering voor stijlhulpmiddelen zijn afhankelijk van de optie 

die u selecteert in het pop-upmenu Lijst . 

 

Aanwijzingen 

 Schakel op het tabblad Stijlen het selectievakje Hulpmiddelen voor directe opmaak weergeven 

in om tekst te identificeren die is opgemaakt zonder stijlen (er is bijvoorbeeld een vet  lettertype 

van 30 punten toegepast in plaats van een stijl).  

 De kleuren en nummers die zijn toegewezen aan elke stijl, worden automatisch bepaald in Word 

en kunnen verschillen tussen documenten en kunnen zijn gew ijzigd wanneer u een document 

opnieuw opent. 

 Schakel het selectievakje Stijlhulpmiddelen weergeven uit als u de kleurcodering voor 

stijlhulpmiddelen w ilt verbergen. 

Voordat  u verdergaat  

Controleer of u het volgende kunt doen: 

 Toegepaste stijlen identificeren door de stijlhulpmiddelen weer te geven 

 

5. Een stijl wijzigen 

Word bevat een groot aantal ingebouwde stijlen (bijvoorbeeld Normaal, Titel en Kop 1). Als een van deze 

stijlen niet aan uw behoeften voldoet, kunt u de stijl volledig naar wens aanpassen. 

Hieronder ziet u hoe u de tekstkleur en tekengrootte van de ingebouwde stijl Kop 2 kunt w ijzigen. 
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Wijs op het tabblad Stijlen de optie Kop 2 aan en klik op de pijl rechts van de stijlnaam. 

 

 

Klik in het pop-upmenu op Opmaakprofiel wijzigen. 
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Klik in het pop-upmenu Tekengrootte op 12. 

 

 

Klik in het pop-upmenu Tekstkleur op Accent 4. 

 

 

Tip  Schakel het selectievakje Aan sjabloon toevoegen in om de gew ijzigde stijl beschikbaar te 

maken in alle documenten. 

 

 

Klik op OK. 
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Het voorbeeld Kop 2 wordt bijgewerkt op het tabblad Stijlen en alle items met de stijl Kop 2 in het 

document worden weergegeven met de nieuwe tekengrootte en kleur. 

 

Aanwijzingen 

 U kunt alle ingebouwde Word-stijlen (bijvoorbeeld Normaal, Titel en Kop 1) w ijzigen. Ingebouwde 

stijlen kunnen niet worden verw ijderd. 

 Als u een nieuwe stijl w ilt maken, klikt u op het tabblad Stijlen op Nieuwe stijl. 

 Als u het selectievakje Automatisch bijwerken inschakelt wanneer u een stijl w ijzigt, worden in 

Word elke keer dat u de opmaak van een tekst w ijzigt waarvoor in het document deze stijl wordt 

gebruikt, automatisch alle tekstitems met deze stijl bijgewerkt. 

Voordat  u verdergaat  

Controleer of u het volgende kunt doen: 

 Een ingebouwde stijl w ijzigen en de bijgewerkte stijl weergeven in het document  

 De gew ijzigde ingebouwde stijl zoeken op het tabblad Stijlen 

 

6. Een inhoudsopgave invoegen 

Met stijlen kunt u eenvoudig opmaak toepassen op het document. Daarnaast kunt u met stijlen snel en 

automatisch een inhoudsopgave maken. 

Hieronder ziet u hoe u een inhoudsopgave kunt invoegen waarvoor kopstijlen worden gebruikt die u in 

een eerdere les hebt toegepast. 
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Klik in de ruimte onder Subsidieplan - Prachtpand. 

 

 

Wijs op het tabblad Documentelementen onder Inhoudsopgave een stijl aan voor de 

inhoudsopgave. Klik vervolgens op de pijl die wordt weergegeven. 

 

 

Klik onder Aut omatische inhoudsopgave op Klassiek. 
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Er wordt nu een inhoudsopgave ingevoegd met vermeldingen voor alle koppen in het document. 

 

 

Opmerking  Voor dit oefenbestand worden extra koppen weergegeven in de inhoudsopgave, 

omdat een aantal stijlen al is toegepast. 

 

Aanwijzingen 

 Standaard bevat een inhoudsopgave in Word alleen de stijlen Kop 1, Kop 2 en Kop 3. 

 Als u de niveaus en het uiterlijk van een inhoudsopgave w ilt w ijzigen, klikt u op het tabblad 

Documentelementen onder Inhoudsopgave  op Opties. 

Voordat  u verdergaat  

Controleer of u het volgende kunt doen: 

 Een inhoudsopgave invoegen 

 Bevestigen dat de inhoudsopgave vermeldingen voor alle documentkoppen bevat 

 

7. De inhoudsopgave bijwerken 

U kunt de inhoudsopgave eenvoudig bijwerken, zodat hierin nieuwe koppen, een bijgewerkte 

paginanummering of w ijzigingen in bestaande koppen worden opgenomen. 

Hieronder ziet u hoe u de naam van een kop kunt w ijzigen en de inhoudsopgave kunt bijwerken. 

 

Selecteer in het document (niet in de inhoudsopgave) de kop Overzicht  en typ vervolgens Invoering. 
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Klik in de inhoudsopgave en klik in het pop-upmenu Inhoudsopgave  op Tabel bijwerken. 

 

 

Klik in het dialoogvenster Inhoudsopgave bijwerken op In zijn geheel bijwerken en klik op OK. 

 

 

De inhoudsopgave wordt bijgewerkt, zodat de gewijzigde kop hierin is opgenomen. 

 

Aanwijzingen 

 Als u het pop-upmenu Inhoudsopgave w ilt verbergen, klikt u in de documenttekst. 

 Als u een inhoudsopgave wilt verw ijderen, klikt u in de inhoudsopgave en klikt u in het pop -

upmenu Inhoudsopgave op Inhoudsopgave verwijderen. 

Voordat  u verdergaat  

Controleer of u het volgende kunt doen: 

 Een inhoudsopgave bijwerken 
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Snelreferentiekaart 

 

Actie Handeling 

Een stijl toepassen Selecteer de tekst waarop u de stijl w ilt toepassen of klik in de alinea. Klik 

vervolgens op het tabblad Start  onder Stijlen op een stijl. 

Het tabblad Stijlen in de 

werkset openen Klik op het tabblad Start  onder Stijlen op .  

Details bekijken over de 

opmaak die aan een stijl is 

gekoppeld 

Plaats de muisaanw ijzer op de naam van de stijl op het tabblad Stijlen 

onder Toe te passen stijl kiezen. U ziet nu scherminfo met alle 

opmaakinformatie voor de stijl. 

Alle beschikbare stijlen 

weergeven 

Klik op het tabblad Stijlen in het pop-upmenu Lijst  op Alle stijlen. 

Een stijlhulpmiddel met een 

kleur weergeven 

Schakel op het tabblad Stijlen het selectievakje Stijlhulpmiddelen 

weergeven in. De aanduiding wordt weergegeven in de linkermarge van 

het document. 

Tekst zonder stijlopmaak 

weergeven 

Schakel op het tabblad Stijlen het selectievakje Hulpmiddelen voor 

direct e opmaak weergeven in. 

Opmaak of een stijl van 

documenttekst wissen 

Klik in de tekst met de opmaak of stijl. Klik vervolgens op het tabblad 

St ijlen onder Toe te passen stijlen kiezen op Opmaak wissen. 

Een ingebouwde stijl w ijzigen  Wijs de te w ijzigen stijl aan op het tabblad Stijlen onder Toe te passen 

st ijlen kiezen. Klik op de pijl rechts van de stijlnaam en klik op St ijl 

wijzigen. 

Controleren of een gew ijzigde 

stijl beschikbaar is in andere 

documenten 

Wanneer u de stijl w ijzigt, schakelt u in het dialoogvenster Stijl wijzigen 

het selectievakje Aan sjabloon toevoegen in. 

Een inhoudsopgave invoegen Pas eerst de stijl Kop 1, Kop 2 of Kop 3 toe op elke kop die u w ilt 

weergeven in de inhoudsopgave. Selecteer vervolgens op het tabblad 

Documentelementen onder Inhoudsopgave  de gewenste stijl voor de 

inhoudsopgave. 

Een inhoudsopgave bijwerken Klik in de inhoudsopgave en klik in het pop-upmenu Inhoudsopgave  op 

Tabel bijwerken. 
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Meer aanwijzingen 

 Met stijlen kunt u verschillende typen opmaak (bijvoorbeeld lettertype, grootte en kleur) 

toepassen met één muisklik in plaats van de opmaak één voor één toe te passen. Met stijlen kunt 

u ook eenvoudig een inhoudsopgave invoegen op basis van kopstijlen. 

 Er zijn vier typen stijlen: alinea, teken, lijst en tabel. 

 Alle documenten bevatten ingebouwde standaardstijlen (bijvoorbeeld Normaal, Titel en Kop 1). De 

standaardstijl voor tekst is Normaal. 

 Als de groep Stijlen niet wordt weergegeven op het tabblad Start , maakt u het documentvenster 

breder. 

 De nummering en kleurcodering voor stijlhulpmiddelen zijn afhankelijk van de optie die u 

selecteert in het pop-upmenu Lijst . 

 Met de optie die in het pop-upmenu Lijst  is geselecteerd (bijvoorbeeld Alle stijlen), wordt bepaald 

welke stijlen op het tabblad Stijlen worden weergegeven. 

 Stijlhulpmiddelen worden in de linkermarge van het document weergegeven als nummers met een 

kleurcodering. Met deze aanduidingen kunt u opmaakfouten identificeren en onderscheid maken 

tussen stijlen en directe opmaak. 

 Standaard bevat Word alleen de stijlen Kop 1, Kop 2 en Kop 3 in een inhoudsopgave. Zorg ervoor 

dat u een van deze stijlen toepast op de koppen die u w ilt weergeven in een inhoudsopgave. 

 Als u nieuwe of herziene documentkoppen wilt weergeven in de inhoudsopgave, moet u de 

inhoudsopgave bijwerken. 

 


