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Ref: EB21-320 

Word 2013 
Migratie en nieuwe functionaliteiten  
 

Doel 

Laat de nieuwe interface zien en hoe de nieuwe functionaliteiten van Word 2013 gebruikt kunnen worden. 

 

Doelgroep  Vereist niveau  Verwachte duur 

voor de onmisbare modules 

Iedereen die Word 2013 onder de 

knie wil krijgen, nadat er al geregeld 

met een eerdere versie is gewerkt. 

 
Een regelmatig gebruik van een 

vorige versie van Word. 
 9 uur 

 

Inhoud van de opleiding 

 Onmisbare modules 

Migratie naar Office 2013 – Maak kennis met de nieuwe interface en 

de belangrijkste vernieuwingen 

 
Video Deze module biedt u een video met 11 te raadplegen onderwerpen. 

 

 De nieuwe interface van Office 2013 

 Het tabblad Bestand 

 De werkbalk Snelle toegang, de miniwerkbalk en de sneltoetsen 

 Documenten, werkmappen en presentaties 

 Uw Microsoft-account en OneDrive 

 Adrukken, het afdrukvoorbeeld, kop- en voetteksten, paginamarges en thema's 

 Snelle stijlen, WordArt, SmartArt, het selectievenster en wiskundige vergelijkingen 

 Overzicht van de nieuwe functies in Word 

 Overzicht van de nieuwe functies in Excel 

 Overzicht van de nieuwe functies in Powerpoint 

 Overzicht van de nieuwe functies in Outlook 

 

Word 2013 - Van versie veranderen en uw behendigheid behouden 

 
MEDIAplus 

eLearning 

Deze module biedt u een interactieve training, bestaande uit 65 lesvideo’s, 65 opdrachten en  

4 dossiers met aanvullende informatie. 

 

Nieuw 2013 - Basisfunctionaliteiten deel 1 

 Wat u moet weten over: Tekstverwerking 

 Documenten openen 

 Werkomgeving algemeen 

 Tekenopmaak 

 Tekenkleur 

 Nieuw document maken 

 Speciale tekens invoegen 
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 Afstand tussen alinea's 

 Randen en achtergrond 

 Aangepaste genummerde lijst 

 Aangepaste opsommingstekens 

 Pagina-indeling 

 Zoomweergave 

 Afdrukken 

 Word Help gebruiken 

 

Nieuw 2013 - Basisfunctionaliteiten deel 2 

 Tekst/opmaak zoeken 

 Spelling- en grammaticacontrole 

 Synoniemenlijsten 

 Meerdere lijstniveaus 

 Lijststijl 

 AutoCorrectie-instellingen 

 AutoTekst maken 

 AutoTekst gebruiken 

 AutoTekst beheren 

 Kop- en voettekst 

 Paginanummering 

 Word-documenten converteren 

 Wat u moet weten over: Import, export en interoperabiliteit met Word 

 Word-gegevens verspreiden als PDF, XPS, tekst, webpagina’s en e-mail 

 Versies en bestanden herstellen 

 Weergave documenten en venstersStyle de liste 

 

Nieuw 2013 - Tabellen, objecten, grafieken 

 Tabel maken 

 Rijen/kolommen selecteren en invoegen 

 Tabelstijlen 

 Celopmaak 

 Grootte/rotatie/aanpassen 

 Tekenobjecten verplaatsen/kopiëren 

 Tekenobjecten opmaken 

 Tekst in tekenobject/WordArt 

 Tekstopmaak in object/WordArt 

 Afbeeldingen invoegen 

 Afbeeldingen beheren 

 Afbeeldingspositie en tekstterugloop 

 Documentachtergrond 

 Grafieken 

 Diagrammen 

 

Nieuw 2013 - Mailings, Lange documenten 

 Mailing: lijst aan document toevoegen 

 Velden in mailing invoegen 

 Mailings uitvoeren 

 Stijlen maken 

 Stijlenvenster gebruiken 

 Stijlen wijzigen 

 Opmaakstijlen 

 Verplaatsen in lang document 

 Inhoudsopgave 
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Nieuw 2013 - Thema's, sjablonen, formulieren en divers 

 Snelle stijlen toepassen 

 Thema’s toepassen 

 Thema’s maken en aanpassen 

 Sjablonen maken 

 Sjablonen wijzigen en verwijderen 

 Formulieren maken 

 Formulier beveiligen en gebruiken 

 Wat u moet weten over: Het lint personaliseren 

 Opmerkingen 

 Wijzigingen bijhouden beheren 

 Een document voltooien 

 Toepassingsinstellingen beheren 

 Statistieken en documenteigenschappen 

 Wat u moet weten over: Microsoft account 

 

 Extra lesmateriaal 

Word 2013 - Hét naslagwerk 

 
Online 

boek 
In deze module kunt u een online boek raadplegen. 
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