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Quick Reference Card MS Office Word 2010 

SNELTOETSEN  
 
Open doc <Ctrl>+<O> 
Nieuw doc <Ctrl>+<N> 
Opslaan <Ctrl>+<S> 
Afdrukken <Ctrl>+<P> 
Sluiten <Ctrl>+<W> 
Kopiëren <Ctrl>+<C> 
Plakken <Ctrl>+<V> 
Knippen <Ctrl>+<X> 
 
 

Dialoogvenster Knop 

Als u op de knop Dialoogvenster klikt, 

wordt het bijbehorende dialoogvenster 

geopend, in dit geval het dialoogvenster 

Alinea. 

 

Document-

venster 

WERKBALK SNELLE TOEGANG 

Met Werkbalk Snelle toegang kunt u veel 

gebruikte opdrachten direct beschikbaar 
maken. 
Knop uit Lint toevoegen: Rechtermuis op 

knop, klik op Toevoegen aan werkbalk 

Snelle toegang. 

MINIWERKBALK 

De miniwerkbalk verschijnt als u een tekst 

geselecteerd heeft en de muis iets naar 

rechtsboven beweegt. Als u de muis op de 

miniwerkbalk plaatst, wordt hij goed 

zichtbaar en kunt u een keuze maken. 

 

Opslaan document 
 
Opslaan met andere naam, ook als PDF 

 
Open bestaand document 
 

Sluit document 
 
Onlangs geopende documenten. de Pin (aan de 

rechterkant) fixeert dit bestand. 
 
 

 
Afdrukken: Afdrukvoorbeeld, Kies printer, 
Afdrukstand, Marges, Printereigenschappen. 

 
Ander bestandstype, PDF, naar SharePoint, Zend 
via Email. 

 
 
 

Opties: Instellingen 

 

Extra tabs: Als u een keuze maakt in 

het Lint bijv. Invoegen afbeelding, 

verschijnt direct een extra tab 

Hulpmiddelen voor afbeeldingen, 

Opmaak waarmee u de figuur kunt 

TAB START 

Door op de linker-Alt toets te drukken verschijnen er letters in het Lint. U kunt nu alles 

kiezen door middel van het toetsenbord i.p.v. de muis. Dus om de tab Invoegen te 

selecteren drukt u op de N-toets. Vervolgens verschijnen er weer letters in het nieuwe 

menu. 

Naar tekst zoeken 
 
 

Tekst zoeken en 
vervangen 
 

 
Selecteer tekst van 
gelijke opmaak 

 

GROEP Bewerken 



 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WAAR VIND IK WAT 

 

Opslaan als : tab Bestand Opslaan als  Opslaan als 
type: .docx (Word-document) 

Opsomtekens : Start  groep Alinea  Opsomtekens 

Paginanummers : Invoegen  groep Koptekst en voettekst  
Paginanummer 

Papierformaat : Pagina-indeling  groep Pagina-instelling  

Formaat 
Samenvoegen : Verzendlijsten  Afdruk samenvoegen 

starten  Stapsgewijze wizard Afdruk 

samenvoegen 
Sectie-einde : Pagina-indeling  Eindemarkeringen  

Sectie- einden 

Sorteren : Start  groep Alinea Sorteren (A  Z) 
Spellingcontrole : tab Controleren  groep Controle  

Spelling- en grammaticacontrole 

Symbool invoegen : Invoegen  groep Symbolen  Symbool 
Woorden afbreken : Pagina-indeling  Afbreken  Automatisch 

WAAR VIND IK WAT 
 

Afdrukvoorbeeld : tab Bestand  Afdrukken 
Alinea opties : Pagina-indeling  dialoogvenster Alinea 
Autocorrectie : tab Bestand  Opties  Controle 

Bestand invoegen : Invoegen  groep Tekst  lijstpijl invoegen 
Object Tekst uit bestand 

Eigenschappen : tab Bestand  Info 

E-mail bijlage NIET 
in Full Screen : tab Bestand  Opties  Algemeen 
Inhoudsopgave : tab Verwijzingen  groep Inhoudsopgave 

Kop en voettekst : tab Invoegen  groep Koptekst en voettekst 
Macro’s : tab Beeld  groep Macro’s 
Opmaakprofielen : Start  groep Stijlen 

Opslaan als PDF : tab Bestand  Opslaan als  Opslaan als 
type:.pdf 

 

Rechts in de Ribbon Page Layout 

vindt u de knop Align, met lijstpijl. 
 
Hier rechts ziet u de keuzes van de 

lijstpijl. M.b.v. deze Align knoppen kunt 
u op vrij simpele wijze een aantal 
objecten schikken voor een 

professionele tekening. 

TAB PAGINA-INDELING 

Rechts in de tab Pagina-instelling vindt u 
de knop Uitlijnen. 

Hier rechts ziet u de keuze van de 
lijstpijl. M.b.v. deze Uitlijnknoppen kunt u 
op simpele wijze een aantal objecten 

schikken voor een professionele 

tekening 

TAB INVOEGEN 

Met SmartArt kan men op simpele 

wijze allerlei grafische objecten maken, 

bijvoorbeeld Organigrammen 

.(Hierarchy). 

TAB VERWIJZINGEN TAB CONTROLEREN TAB VERZENDLIJSTEN 

TAB BEELD 

STATUS BAR 

Sectie       Pagina      Woorden tellen   Spellingcontrole     Macro                                                               Weergaven            Zoomschuifbalk 

Door op de MeerKnop te 

klikken komt er een 

meermenu tevoorschijn. 


