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1. Een nieuw document maken op basis van GO! sjablonen 

Een nieuw document starten 

Binnen de VDI-omgeving vind je de GO! sjablonen via ‘Bestand > Nieuw > Mijn sjablonen’. Daar kies je de 
sjabloon voor het gewenste document. Dit geld zowel voor Word als voor PowerPoint. 

 
 

Je eigen sjabloonvariant maken 
 
Het is soms zinvol om je eigen variant van een sjabloon te maken. Dan kun je de gegevens die voor jou altijd 
hetzelfde blijven invullen. Daarna kun je nieuwe documenten maken op basis van je aangepaste sjabloon. 

Dit doe je als volgt. Open via de hierboven beschreven procedure  de sjabloon die je wenst aan te passen. 
Dan selecteer je links onderaan (onder ‘Nieuw’) het bolletje ‘Sjabloon’. 

Vul daarin de elementen in die voor jou altijd gelijk blijven. Vul eventueel aan met inhoud en 
snelonderdelen. Bewaar dit document vervolgens, onder een andere naam, via ‘Opslaan als’, als een 
nieuwe sjabloon op de gebruikelijke plaats voor je sjablonen. Als het goed is, staat je aangepaste sjabloon 
nu ook bij ‘Persoonlijke sjablonen’. 
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2. Word-sjablonen 

Algemene principes 
 
Maak gebruik van stijlen, snelonderdelen en besturingselementen om je document op te bouwen. Dit is de 
snelste weg naar een document dat voldoet aan de huisstijl en normen van het GO!. 

In sommige documenten zijn de elementen die je als gebruiker niet moet aanpassen beveiligd tegen 
wijzigingen. Op die manier helpen we om de gewenste structuur van documenten te bewaren. 

In principe moet je als gebruiker nooit in kop- of voettekst zijn. De elementen die zich daar bevinden 
worden uit de context van je document opgehaald. Ze worden automatisch bijgewerkt als je je document 
opslaat of afdrukt. 

2.1.  Stijlen 
 

 
 
Een stijl bepaalt de opmaak van tekens, alinea’s en/of tabellen. Stijlen worden ofwel met het document 
opgeslagen, ofwel in een sjabloon als ze beschikbaar moeten zijn voor alle op deze sjabloon gebaseerde 
documenten. 

De GO! sjablonen zijn van de benodigde stijlen voorzien. Als je die toepast, krijgt je document de gewenste 
look. 

Hoe stijlen gebruiken? In de menubalk bovenaan vind je bij de tab ‘Start’ de stijlen die voor de betrokken 
sjabloon gedefinieerd zijn. Zet je cursor in de alinea en selecteer de gewenste alineastijl. Wil je een tekststijl 
toepassen, dan selecteer je eerst het (de) woord(en). Je kunt de sneltoetscombinaties gebruiken die bij de 
stijlen vermeld worden. 
 
Als de stijlen om welke reden dan ook niet reageren zoals je verwacht, 
kun je altijd de opmaak wissen. Dit doe je met het overeenkomstige 
knopje bij de instellingen voor het lettertype.  

2.2.  Snelonderdelen 
 

 
 
Een snelonderdeel is een combinatie van objecten die je samen opslaat om ze op diverse plaatsen in je 
document te hergebruiken. 

Hoe snelonderdelen gebruiken? In de menubalk bovenaan vind je bij de tab ‘Invoegen’ onder de knop 
‘snelonderdelen’ de bouwstenen die voor je sjabloon gedefinieerd zijn. Zet de cursor op de plaats waar je 
het snelonderdeel wilt invoegen en selecteer het gewenste onderdeel. 
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2.3.  Besturingselementen 
 
 
 
 
 
 

Besturingselementen kun je gebruiken om op bepaalde plaatsen in de tekst inhoud aan te brengen. Het zijn 
zogenaamde ‘plaatshouders’. Bijvoorbeeld: aanspreking, datumkiezer, plaatshouder voor tekst, keuzelijst,… 
Je herkent ze meestal als grijze voorbeeldtekst die een markering krijgt als je erover gaat met je cursor. Als 
je erop klikt, komt de functionaliteit tevoorschijn en maak je een selectie of overschrijf je het met je eigen 
tekst. 

Tip: Als je de inhoud van een besturingselement niet nodig hebt, kun je de grijze tekst altijd vervangen door 
een spatie. In sommige keuzelijsten, zoals die voor afdeling/entiteit, is deze lege optie al als een keuze 
opgenomen. 
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Technieken die je kunnen helpen 

2.1.  Opletten met knippen/plakken 
 

 

Als je tekst uit een document knipt en in een ander document plakt, neem je de opmaak van het 
oorspronkelijke document mee. Dat zorgt vaak voor problemen die je niet kunt oplossen, bijvoorbeeld 
afdrukmarges die plots niet meer kloppen. Daarom moet je bij de ‘plakopties’ voor de laatste optie kiezen 
(A: ‘Alleen tekst behouden’). Als je eenmaal je tekst geplakt hebt, kun je er stijlen op toepassen.  

Vermijd het dus om eerst je volledige document in een blanco Word-document op te maken en het nadien 
in een sjabloon te moeten plakken. Want dan mag je voor de opmaak weer van nul beginnen. Dat is dus 
dubbel werk. 

2.2.  Onzichtbare tekens 
 
Word is tekstgeoriënteerd. Alle objecten die je ergens in de tekst plaatst, zijn dus verankerd. Als je 
bijvoorbeeld een stukje tekst verwijdert, is plots je afbeelding ook weg. Het stukje tekst waaraan je beeld 
verankerd was, heb je dan immers verwijderd.  

Als je het paragraafknopje (      ) selecteert, kun je onzichtbare tekens zichtbaar maken. Spaties, returns, 
pagina-einden, e.d. kun je dan effectief zien en je ziet ook duidelijker hoe je document opgebouwd is. 

2.3.  Snel werken met rechtermuisklik 
 
Als je met je cursor in een bepaalde alinea op de rechtermuisknop klikt komen er twee vensters 
tevoorschijn. Hier heb je veelgebruikte functies bij de hand. We wijzen hier vooral op de mogelijkheid om 
de stijlen van hieruit te benaderen. Zo kun je snel door je tekst gaan om stijlen toe te passen. 
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3. PowerPoint-sjabloon 

De GO! sjabloon voor PowerPoint is gevuld met een aantal voorbeeldslides. Die kun je naar believen als 
basis gebruiken om ze aan te passen. Je kunt ze ook verwijderen om te starten met de voorziene lege lay-
outindelingen. 

3.1.  Een nieuwe dia invoegen en een indeling kiezen 
 
In de tab ‘Start’ kun je kiezen om een nieuwe dia te maken. Als je onderaan op de knop klikt, ontvouwt zich 
een menu waarin alle in de sjabloon opgenomen indelingen worden getoond. In totaal zijn er acht basislay-
outs in vier themakleuren voorzien. Kies de indeling die het  best bij je inhoud past. 

 

 

 

 

 

 
Met een rechtermuisklik op de respectieve dia verschijnt er een menu. Bij ‘Indeling’ kun je hier een ander 
kleurthema of een andere lay-out voor je dia kiezen. 

3.2.  Kleurgebruik 
 
De huisstijlkleuren van het GO! zijn gedefinieerd als themakleuren. Om je presentatie een consistente 
uitstraling te geven gebruik je enkel de kleuren uit dit palet. Dit palet gebruik je ook als je tabellen, 
grafieken of SmartArt in je presentatie aanmaakt. 

Hoe themakleuren selecteren? Klik met de rechtermuisknop op het object en kies uit de themakleuren om 
tekstvulling of lijnen de gewenste look te geven. 
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3.3.  Tijdelijke aanduidingen 
 
 
 
 

Op de indelingsslides vind je tijdelijke aanduidingen. Je herkent ze aan de iconen. Vaak kun je gewoon tekst 
invoegen, maar door op een van de iconen te klikken voeg je inhoud van een bepaald type in, een tabel, 
een grafiek, SmartArt, een afbeelding, een illustratie of een filmpje. Soms is enkel een afbeeldingsicoontje 
beschikbaar. Dat betekent dat deze tijdelijke aanduiding bedoeld is om enkel dit type inhoud te bevatten. 

3.4.  Afbeeldingen bewerken 
 
Soms moet je het beeld nog een beetje aanpassen om het mooi in de lay-out te laten passen. Het is daarbij 
nuttig om het verschil tussen verschalen en bijsnijden te kennen en te weten hoe het werkt. 

Verschalen: Door aan de ankers van een beeld te slepen zal het beeld verschalen. Met de hoekankers doe 
je dit proportioneel. Met de andere ankers zal het beeld vervormen (meestal niet gewenst). 
 
Bijsnijden: Met het bijsnijdengereedschap kun je een deel van een beeld 
weghalen. Dubbelklik op een beeld en het bijsnijdengereedschap wordt zichtbaar 
in het menu. Hiermee worden de ankers streepjes. Door ze te verslepen snij je het 
beeld bij. 

3.5.  Werken met tekst 
 

 

Er zijn vijf tekstniveaus. Het eerste niveau bevat geen opsommingstekens. De volgende vier niveaus 
bevatten wel opsommingstekens en insprongen. Less is more, dus probeer ze niet allemaal op één dia te 
gebruiken. 
 
Hoe de lijstniveaus aanpassen? Gebruik de knoppen om het lijstniveau te verhogen of te verlagen.  

 


