
Leer hoe je:
Een leeg document maakt

Contextueel gereedschap kiest

Recent werk vindt



Sla je voortgang op
Sla uw werk automatisch op 
OneDrive of SharePoint op.

Vind wat je nodig hebt
Zoek opdrachten op vanaf het lint, 
krijg Help of zoek op internet.

Contextuele opdrachten ontdekken 
Selecteer tabellen, afbeeldingen of 
andere objecten in een document om 
extra opties weer te geven.

Deel jouw werk met anderen 
Nodig anderen uit om clouddocumenten 
te bekijken en te bewerken die zijn 
opgeslagen in OneDrive of op 
SharePoint-sites. 

Navigeer met gemak
Gebruik de navigatiekolom om 
lange of complexe documenten 
te beheren. Het lint weergeven of verbergen 

Selecteer het pijlpictogram om de 
werkbalk Snelle toegang weer te 
geven of te verbergen en wijzig de 
lintinstellingen.

Opmaak met de miniwerkbalk 
Selecteer of klik met de rechtermuisknop 
op tekst en objecten om ze snel op hun 
plaats op te maken.

Snelkoppelingen naar statusbalken
Selecteer een statusbalkindicator om 
door uw document te navigeren, 
statistieken over het aantal woorden te 
bekijken of uw spelling te controleren.

Uw weergave wijzigen
Selecteer de statusbalkknoppen 
om tussen weergaven te 
schakelen of schuifregelaar om 
de gewenste pagina te 
vergroten.



Maak iets nieuws
Begin met een leeg document om direct 
aan de slag te gaan. Of begin met een 
sjabloon om jezelf tijd en stappen te 
besparen. Selecteer Bestand > Nieuw en 
selecteer of zoek vervolgens het gewenste 
sjabloon.

Overal toegang tot 
bestanden
Wil je onderweg en op verschillende 
apparaten werken? Klik op Bestand > 
account om je aan te melden met jouw 
Microsoft-account en toegang te krijgen tot 
jouw recent gebruikte bestanden overal, op 
elk apparaat, via naadloze integratie tussen 
Office, OneDrive, OneDrive voor Bedrijven 
en SharePoint.

Recente bestanden 
zoeken
Of u nu alleen werkt met bestanden die zijn 
opgeslagen op de lokale harde schijf van 
jouw pc of jij bestanden op meerdere 
gedeelde locaties opslaat, als je Bestand > 
Openen selecteert, ga je naar jouw recent 
gebruikte documenten en eventuele 
bestanden die je mogelijk aan jouw lijst 
hebt vastgemaakt.



Ontdek gerelateerde opties
Wanneer je objecten in jouw document selecteert, worden opties met betrekking 
tot uw selectie weergegeven. Als je bijvoorbeeld een tabel selecteert, worden de 
tabbladen Tabelontwerp en indeling weergegeven, die extra opties bieden.

Schrijfsuggesties ontvangen
Haal met Editor je beste schrijfwerk naar boven. 
Editor helpt je je beste schrijven naar boven te halen 
door je intelligente schrijfsuggesties te geven. 

Het berekent ook een Editor Score op basis van het 
aantal en de soorten suggesties die je nog moet 
aanpakken. Selecteer een onderstreept woord of 
woordgroep om een suggestie te accepteren of te 
negeren.

Wijzigingen controleren en bijhouden
Of je nu alleen de spelling wilt controleren, uw aantal woorden onder 
controle wilt houden of volledig wilt samenwerken met andere mensen, 
het tabblad Controleren bevat essentiële opdrachten om alle 
wijzigingen in uw documenten bij te houden, te bespreken en te beheren.



Vind wat je nodig hebt
Typ een trefwoord of woordgroep in het 
zoekvak om snel de Word-functies en 
lintopdrachten te vinden die u zoekt, om Help 
inhoud te ontdekken of om meer informatie 
online te krijgen.

.

Deel jouw werk met anderen
Als je anderen wilt uitnodigen om jouw documenten te 
bekijken of te bewerken, selecteer je de knop Delen in de 
rechterbovenhoek van het app-venster. Vervolgens kun je 
ervoor kiezen om een koppeling naar jouw document te 
delen of uitnodigingen rechtstreeks naar specifieke 
personen te verzenden. 

Als iemand geen Word heeft, kan hij of zij de gratis Word 
voor de web-app gebruiken om deze te bewerken en 
opmerkingen te plaatsen.t.

Bekijk wie er nog meer typt
Het cocreatie van Word-documenten die worden gedeeld op OneDrive of 
op een SharePoint-site gebeurt in realtime, wat betekent dat je eenvoudig 
kunt zien waar andere auteurs wijzigingen aanbrengen in hetzelfde 
document waarin jij momenteel werkt.

Opmaken met stijlen
Met stijlen kun je de opmaakstijlen in uw 
huidige document maken, toepassen en 
controleren. Als je het wilt openen, 
selecteer je het tabblad Start en selecteer 
vervolgens de kleine pijl in de 
rechterbenedenhoek van de galerie stijlen. 




