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Handleiding voor docenten en begeleiders

WordPad vastmaken aan het startscherm

U gaat WordPad vastmaken aan het startscherm, zodat uw cursisten WordPad vanuit 
het startscherm kunnen starten.

Opdracht

1  Ga naar het startscherm.
2  Typ: wordpad  . U ziet:

3  Klik met de rechtermuisknop op WordPad en daarna op Vastmaken aan startscherm.
4  Sleep de tegel van WordPad naar de linkerkant van het startscherm.
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WordPad is een eenvoudig tekstverwerkingsprogramma. Tekstverwerken is schrijven 
met de computer. U typt met het toetsenbord een tekst. De tekst verschijnt op het 
beeldscherm. Het is heel makkelijk om fouten te verbeteren. U bewaart de tekst op de 
computer. Zo kunt u de tekst later altijd weer veranderen. Een tekst heet in WordPad 
een document.

Aan het eind van deze les kunt u:

		 WordPad starten en afsluiten
		 de belangrijkste onderdelen van het venster van WordPad aanwijzen
		 het venster van WordPad maximaliseren en minimaliseren
		 een tekst typen
		 fouten verbeteren met Backspace en Delete
		 een document afdrukken
		 een document opslaan
		 lege regels maken
		 een document openen
		 tekst knippen en plakken
		 tekst kopiëren en plakken

Extra les
WordPad
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1
Het programma WordPad starten

U ziet WordPad als een tegel in het startscherm. U gaat WordPad starten.

Opdracht

1  Klik op de tegel van WordPad in het startscherm.
 

Het venster van WordPad verschijnt.

2  Kijk naar de taakbalk. U ziet het pictogram van WordPad. WordPad is het programma 
waar u nu mee werkt, uw taak.
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2
Het venster van WordPad

Het programma WordPad werkt in een venster. U gaat het venster bekijken. U ziet:

Titelbalk In de titelbalk staan de naam van het programma en de naam van 
het document. Aan de rechterkant staan de knoppen om het ven-
ster te vergroten en te verkleinen.

Knop Bestand Deze knop gebruikt u voor opdrachten zoals een document op-
slaan, openen, afdrukken en sluiten.

Tabblad Start Hier vindt u bijna alle opdrachten van het programma WordPad, 
bijvoorbeeld om een tekst op te maken, de regelafstand te verande-
ren of een afbeelding in de tekst te zetten.

Schrijfblad In het witte gedeelte, uw schrijfblad, typt u tekst.

Opdracht

1  Bekijk het venster van WordPad.

schrijfblad

knop Bestand

tabblad Start

titelbalk

knoppen om het venster 
te vergroten of te verkleinen
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3
Maximaliseren en minimaliseren

Rechtsboven in het venster staan drie knoppen. Daarmee kunt u het venster vergro-
ten, verkleinen en sluiten.

U ziet:

   of   

Maximaliseren
U maakt het venster net zo groot als het beeld-
scherm.

Minimaliseren U verkleint het venster tot een knop in de taakbalk.

Verkleinen U maakt het venster kleiner.

Sluiten U sluit het venster.

Opdracht

1  Bekijk de knoppen rechtsboven in het venster.
2  Klik op de middelste knop:  of  . Wat gebeurt er?
3  Klik nog een keer op de middelste knop. Wat gebeurt er nu?
4  Klik op Minimaliseren  . WordPad is nu alleen te zien als een knop in de taakbalk.

WordPad is niet afgesloten.
5  Klik op WordPad in de taakbalk: 

Het programma staat weer op het scherm.
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4
Typen

Het witte gedeelte van het venster is eigenlijk uw ‘papier’. De tekst die u typt verschijnt 
in het witte gedeelte van het venster. Hier ziet u de cursor, een knipperend verticaal 
streepje.

De cursor geeft aan waar de tekst komt als u gaat typen. U typt met het toetsenbord 
en de tekst verschijnt op het scherm.

Opdracht

1  Typ de tekst zoals in het voorbeeld. Let niet op typefouten. Die gaat u later verbeteren. Als 
u aan het eind van de regel bent, worden de woorden automatisch op de volgende regel 
gezet. Gebruik de Enter-toets niet.

 

Hierbij zeg ik met ingang van 1 januari a.s. mijn abonnement op Het Hollands 
 Dagblad op. Ik vind het abonnement te duur. Graag ontvang ik een bevestiging van de 
 opzegging.
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5
Fouten verbeteren

Er zijn twee belangrijke toetsen die u kunt gebruiken om fouten te verbeteren:

Backspace de letter links van de cursor weghalen
Delete de letter rechts van de cursor weghalen

Met de pijltjestoetsen kunt u de cursor door de tekst verplaatsen.

Als u letters wilt tussenvoegen, kunt u deze gewoon typen. WordPad schuift de rest 
van de tekst automatisch op.

Opdracht

1  Verbeter de typefouten in de tekst (als u typefouten hebt gemaakt). Gebruik de pijltjes-
toetsen om de cursor door de tekst te verplaatsen.
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6
Een document afdrukken

De tekst op het scherm, uw document, kunt u afdrukken (printen) op papier.

Opdracht

1 Klik op Bestand  .
2  Klik op Afdrukken.
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Het venster Afdrukken verschijnt.
 

3  Klik op Afdrukken. De tekst wordt afgedrukt op het papier in de printer.

Tip

U kunt voordat u gaat afdrukken eerst het afdrukvoorbeeld bekijken. Klik op Bestand, zet 
de muis op Afdrukken en klik daarna op Afdrukvoorbeeld. Bekijk het document. Bent u 
tevreden? Klik dan op Afdrukken en nogmaals op Afdrukken.
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7
Een document opslaan

Uw brief staat in het werkgeheugen van de computer. Als u de computer afsluit, bent u 
de brief kwijt. Daarom bewaart u de brief in de map Documenten op de computer. Wilt 
u de brief bewaren op een USB-stick? Maak dan de opdracht hierna.

Opdracht

1  Controleer of de brief op het scherm staat.
2  Klik op Bestand  .
3  Klik op Opslaan als.
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Het venster Opslaan als verschijnt.
 

4  Klik in het vakje achter Bestandsnaam: en maak het leeg met Delete of Backspace.
5 Typ een naam voor het document: Brief  .
 

6  Klik op Opslaan  . Het document wordt bewaard.



Extra les – WordPad bij Wegwijs in Windows 8.1

14 van 26

8
Een document opslaan op een USB-stick

Een USB-stick wordt ook wel een geheugenstick genoemd. Het is een klein apparaatje. 
U kunt op een USB-stick teksten en foto’s opslaan. Een USB-stick moet u aansluiten op 
de USB-poort van de computer. Voor de computer is een USB-stick een verwisselbare 
schijf. Een USB-stick kunt u niet zomaar uit de computer halen. U moet eerst controle-
ren of de computer klaar is met het opslaan van het document.

Opdracht

1  Controleer of de brief op het scherm staat.
2  Zoek de USB-poort op uw computer. Let op: de USB-poort kan ook aan de voorkant van 

de computer zitten.
 

3  Stop de USB-stick in de USB-poort. Verschijnt er een nieuw venster? Klik dan op 
Sluiten  .

4  Klik op Bestand en daarna op Opslaan als.
Het venster Opslaan als verschijnt.

USB-poorten

USB-poorten
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5  Klik onder Deze pc op Verwisselbare schijf (F:). Let op: dit kan op uw computer ook een 
andere letter zijn. Ziet u Verwisselbare schijf niet staan? Klik dan een paar keer op het pijl-
tje omlaag.

 

Ziet u de naam Brief achter Bestandsnaam:? Ga dan verder met stap 8.
6  Klik in het vakje achter Bestandsnaam: en maak het leeg met Delete of Backspace.
7  Typ een naam voor het document: Brief  .
8  Klik op Opslaan  . De brief is bewaard op uw USB-stick.
9  Klik op het pijltje omhoog aan de rechterkant van de taakbalk.
 

U ziet enkele pictogrammen.
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10 Klik op Hardware veilig verwijderen  . U ziet een lijst, bijvoorbeeld:
  

11  Klik op de naam van uw USB-stick.
 

De computer controleert of de USB-stick verwijderd kan worden. U ziet een boodschap:
 

12  Haal de USB-stick uit de computer.
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9
WordPad afsluiten

De brief staat nog op het scherm maar is bewaard. U gaat WordPad afsluiten.

Opdracht

1  Klik op Bestand.
2  Klik op Afsluiten.
 

 
U bent bij het bureaublad.

3  Druk op de Windows-toets. U bent weer terug in het startscherm.

Tip

U kunt WordPad ook afsluiten door te klikken op de knop Sluiten  in de rechter-
bovenhoek.
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10
De Enter-toets

De Enter-toets gebruikt u om op een nieuwe regel te beginnen. Er is ook meer afstand, 
witruimte, dan tussen twee gewone regels. Als u twee keer op de Enter-toets drukt, 
maakt u een lege regel.

Opdracht

1 Klik op de tegel van WordPad.
2 Typ het boodschappenlijstje. Druk op Enter om op een nieuwe regel te beginnen. Druk 

twee keer op Enter om een lege regel te maken.

3 Druk het boodschappenlijstje af.
4 Bewaar het lijstje in de map Documenten (zie opdracht 7). 

Geef het de naam Bood schappen.

Tip

U kunt in WordPad de instelling voor de regelafstand wijzigen. Klik op Regelafstand 
en daarna op 10 punten witruimte toevoegen na alinea’s zodat het vinkje verdwijnt. Als 
u nu op Enter drukt begint u op een nieuwe regel maar er is geen extra witruimte. Dat 
staat mooier als u een lijst typt.

Boodschappen voor Pasta Carbonara

250 gram pasta

250 gram pancetta in blokjes

3 eieren

150 gram geraspte kaas
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11
Een document openen

U gaat de brief weer op het scherm zetten. Dat heet Openen. WordPad laat de plaats 
zien waar u het bestand heeft bewaard. Dat kan ook de USB-stick, de verwisselbare 
schijf, zijn.

Opdracht

1 Klik op Bestand en daarna op Openen.
Het venster Openen verschijnt.

2 Klik op het document Brief.
3 Klik op Openen. De brief staat op het scherm.
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12
Tekst tussenvoegen

U gaat de brief afmaken. Bovenaan komt te staan aan wie de brief is gericht. Ook de 
plaats en de datum typt u boven aan de brief. Onder aan de brief typt u uw eigen 
naam en adres. Met de Enter-toets maakt u steeds ruimte voor nieuwe regels. Als de 
brief klaar is, gaat u de brief afdrukken en weer opslaan.

Opdracht

1  Typ boven de tekst aan wie de brief gericht is. Druk op Enter om naar een nieuwe regel te 
gaan. Druk tweemaal op Enter om een lege regel te maken.

2  Maak de brief af volgens het voorbeeld hierboven.
3  Klik op Bestand en daarna op Afdrukken. Het venster Afdrukken verschijnt.
4 Klik op Afdrukken. De brief wordt geprint.
5  Klik op Bestand, daarna op Opslaan als en vervolgens op Opslaan om de brief te bewa-

ren. Het venster Opslaan als bevestigen verschijnt.
6  Klik op Ja. De nieuwe versie van de brief is bewaard.

Het Hollands Dagblad, afdeling abonnementen

Postbus 427

9876 JZ DEN HAAG

Betreft: opzegging

Haarlem, 15 maart 2015

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij zeg ik met ingang van 1 januari a.s. mijn abonnement op Het Hollands Dagblad op. 
Ik vind het abonnement te duur. Graag ontvang ik een bevestiging van de opzegging.

Met vriendelijke groet,

S. Peters

Vinkenstraat 121

2121 NN DEN HAAG
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13
Knippen en plakken

U kunt in WordPad tekst verplaatsen. Dat gaat met Knippen en Plakken.

U moet de tekst die u wilt verplaatsen eerst selecteren.

Opdracht

1  Klik op Bestand en daarna op Nieuw.
2  Typ: zondag woensdag maandag dinsdag donderdag zaterdag vrijdag   

U gaat de dagen van de week in de goede volgorde zetten.
3  Dubbelklik op woensdag. Het woord is blauw, het is geselecteerd.
 

4  Klik op Knippen  . Het woord is weg.

5  Zet de cursor achter dinsdag.

6  Klik op Plakken  . Het woord woensdag is verplaatst.

7  Zet op dezelfde manier vrijdag op de juiste plaats.

Tip

Selecteren kan ook met het toetsenbord. Zet de cursor op de plaats waar de selectie moet 
beginnen. Druk op de Shift-toets en houd de Shift-toets ingedrukt. Druk tegelijkertijd op 
de pijltjestoets naar rechts tot de gewenste tekst is geselecteerd.
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14
Kopiëren en plakken

U kunt ook woorden of regels kopiëren naar een andere plaats in het document. Dat 
heet Kopiëren en Plakken.

Opdracht

1  Zet de cursor op een nieuwe regel.
2  Typ: Ik kan steeds sneller typen   .
3  Zet de muiswijzer in de kantlijn voor Ik kan steeds sneller typen.

De muiswijzer is een pijl.
 

4  Klik een keer met de muis. De regel is geselecteerd.

5  Klik op Kopiëren  .
6  Ga met Enter naar een nieuwe regel.

7  Klik op Plakken  . De regel is gekopieerd.

U kunt dit eindeloos herhalen.
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8  Sluit WordPad af. U ziet:

U gaat het document niet bewaren.
9  Klik op Niet opslaan.

Tip

Wilt u meer leren over tekstverwerken, bijvoorbeeld over hoe u een document kunt op-
maken? Gebruik dan het boek Wegwijs in Word 2013, Wegwijs in Word 2010, Wegwijs in 
Word 2007 of Wegwijs in de wereld van Word (Word 2003). Word is geen onderdeel van 
Windows. U moet het programma kopen.
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Oefenen

I   Klacht

Start WordPad. Typ de brief volgens het voorbeeld. Bewaar de brief onder de naam Klacht 
en sluit WordPad af.

Nationale Spoorlijn

Hoofdweg 36

1000 NS AMSTERDAM

Betreft: klacht

Haarlem, 18 januari 2015

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij deel ik u mede dat ik een klacht heb over de OV-chipkaart. Op 17 januari jl. ging 
ik van Haarlem naar Rotterdam. Dat kost normaal € 18,70. Er werd echter € 37,40 van 
mijn saldo afgeschreven. Dat is twee keer zoveel! Wilt u het extra betaalde bedrag van 
€ 18,70 overmaken op mijn rekening NL87ABPN0234812098?

Met vriendelijke groeten,

G. Reiziger

Spoorlaan 23

2189 PP HAARLEM
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II   Recept

Start WordPad. Open het document Boodschappen. Maak van de boodschappenlijst een 
recept voor pasta carbonara. Gebruik het voorbeeld. Print het recept en bewaar het on-
der de naam Recept. Sluit WordPad af.

Pasta Carbonara

250 gram pasta

250 gram pancetta in blokjes

3 eieren

150 gram geraspte kaas

Bereiding

Kook de pasta zoals op de verpakking staat. Bak de blokjes spek. Roer de eieren goed 
los in een kom. Roer het spek door de pasta. Roer tot slot het eimengsel door de pasta 
tot het ei helemaal is gestold. Voeg eventueel wat kookvocht toe. Geef de geraspte kaas 
erbij op tafel.
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Vragen

1  De cursor geeft de plaats aan waar de tekst komt als u gaat typen.

¨ waar
¨ niet waar

2  Noem drie opdrachten die u vindt onder Bestand.

3  Wat is het verschil tussen Knippen en Kopiëren?

4  Met de toets Backspace verwijdert u:

¨ een woord
¨ de letter rechts van de cursor
¨ de letter links van de cursor

5  Welke knop betekent Maximaliseren?

¨ 

¨ 

¨  

¨ 

 

 De antwoorden vindt u in het document ‘Antwoorden op de vragen’ op de webpagina bij het boek 

Wegwijs in Windows 8.1 op www.coutinho.nl/wegwijs.




