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Inleiding 
 
Hier wordt een overzicht gegeven van de eisen die aan het rapport worden gesteld. Het is namelijk 
zo dat je een rapport niet zomaar aan je manager kan overhandigen. Daarbij wil je ook dat elk 
rapport dat voor een organisatie wordt gemaakt aan een huisstijl en aan bepaalde eisen voldoet. 
Daarom hebben we deze voor de lessen voor jullie opgesteld. Voorgaande week eisen gelden ook 
voor de toekomstige weken.  
 
Naarmate de lessen vorderen worden er steeds strikter naar deze regels gekeken omdat je er meer 
mee hebt kunnen oefenen.  
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Week 1, Basis opmaak:  
We beginnen met een aantal essentiële onderdelen die elk rapport moet hebben. Dit heb je 

minimaal nodig bij welk vak dan ook. Elk rapport of document dat er verzorgd uitziet heeft namelijk 

een voorblad met de essentiële informatie, een inhoudsopgave en een slot.  

Voorblad 
Men maakt een voorblad met hierop:  
Volledige namen en studentennummers 
Klasnaam: 
Moment van inleveren  
 
Bijvoorbeeld:  
Naam: Kevin van de Kamp, 220431 
Klas: OHOFMO4A 
Datum: 22 februari 2016 
 

Inhoudsopgave  
De inhoudsopgave wordt gemaakt door minimaal alle hoofdstukken te noemen en de 
paginanummers hiervan te vermelden.  
 

Slot 
In het slot wordt per student aangegeven wat hij of zij heeft bijgedragen aan het eindresultaat. 
Daarnaast vermeld wat je van het project vond, wat je er van geleerd hebt. Dus de werkverdeling en 
de mening over het project per persoon. 
 

Lettertype  
Het is verplicht om de bladzijde marges te behouden zoals deze worden aangeboden door Word. Het 
lettertype moet Calibri 11 zijn en verder mogen de koppen die bij de stijlen staan worden gebruikt.  

Week 2, Emailbericht versturen en bestand opslaan 
Natuurlijk ontvangt een docent of een collega veel e-mails op een dag, daarom moet dit 
gestructureerd worden. Dit gebeurt bij degene die de mail opstelt en hem verstuurt. Hier wordt de 
instructie gegeven hoe je een mail moet versturen. Let er op, als de docent dit niet zo ontvangt hoeft 
hij het document niet in behandeling te nemen. 
 

Emailbericht versturen 
1. Geef bij ‘onderwerp’ duidelijk aan waar het over gaat. Bijv.: ‘OHOVS05C Opdracht De 

winkelpui Projectgroep 1’ 
2. Begin het emailbericht met ‘Beste meneer/mevrouw (naam docent)’ 
3. Schrijf dan jouw bericht, bijvoorbeeld welk document je toestuurt.  
4. Sluit het bericht af met bijvoorbeeld ‘Met vriendelijke groet’ en dan jouw naam (en indien 

van toepassing alle andere namen uit de projectgroep).  
5. Als je het bericht namens een projectgroep stuurt zet dan de leden van de projectgroep in de 

cc. Op deze manier hebben alle projectleden bewijs in hun mailbox staan dat de opdracht is 
ingeleverd. 

 

Bijlage benoemen 
De bijlage (project/opdracht) 
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1. Zorg ten eerste dat je de bijlage (het project) met een duidelijke titel opslaat op jouw 
computer. Bijvoorbeeld:  

2. ‘OHOFMO4A, Opdracht: De winkelpui van projectgroep 1’.  
3. Zorg dat je de bijlage ook daadwerkelijk meestuurt met het bericht!  

 

Week 3, Inhoudsopgave:  
In deze week gaan we leren hoe we een automatische inhoudsopgave gaan maken. Dus geen 

aanpassen meer van pagina nummers of dat het niet precies onder elkaar staat. Dit kan namelijk 

automatisch in Word. We beginnen met het invoegen van de inhoudsopgave en daarna gaan we 

leren kopjes maken om de inhoudsopgave te vullen.  

Automatische inhoudsopgave  
Zet de cursor waar je de inhoudsopgave wilt hebben en daarna klik je bovenaan op verwijzingen. Dan 

opent de opties voor verwijzingen en hier klik je op inhoudsopgave. Hierna kies je een automatische 

inhoudsopgave 1 of 2 (zie figuur 1, automatische inhoudsopgave). 

 

Figuur 1: Automatische inhoudsopgave 

Koppen en Stijlen 
Nu gaan we de koppen aanbrengen die we in de inhoudsopgave willen hebben. Het voordeel is dat 
we deze koppen ook groot willen hebben in onze tekst en dat als we de koppen van Word gebruiken 
hebben we gelijk een mooie subtiele en gelijke koppen door ons gehele document heen.  
 
Om een kop te maken selecteer je met je muis de tekst die je als kop wilt hebben. In het voorbeeld is 
dat Koppen en Stijlen (zie figuur 2, koppen en stijlen). Daarna klik je in het venster Kop 1 aan. Nu heb 
je de hoofdtitel aangemaakt. Dit zelfde kan je ook voor subtitels doen alleen dan kies je Kop 2.  
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Figuur 2: Koppen en stijlen 

Inhoudsopgave aanpassen 
Als we nu naar onze inhoudsopgave gaan zien we dat hier niks is veranderd. Dit klopt want dit doet 
Word alleen als je dit vraagt. Daarom klikken we op ‘inhoudsopgave’ en kiezen we ‘Bijwerken…’ Nu 
krijgen we een pop-up van Word. Hier kan je kiezen of je alleen de paginanummers wil laten 
aanpassen of de inhoudsopgave in zijn geheel. Kies hier ‘in zijn geheel bijwerken’ (zie figuur 3, 
bijwerken inhoudsopgave).  

 
Figuur 3: Bijwerken inhoudsopgave 

Week 4, Verwijzingen:  
Als we iets onderzoeken of informatie gebruiken die niet van onszelf komt dan gebruiken we 

bronnen en verwijzingen. Dit kan op meerdere manieren worden gedaan. Wij leren je hier hoe wij 

het graag willen.  

De informatiebron wordt twee keer genoemd. Eenmaal wordt hij vermeld aan het einde van het 

document onder Bronnen. Dit komt na je slot en voor je eventuele bijlagen. Ook wordt het één keer 

specifiek na de zin waar het op van toepassing is vermeld. Als je iets quoteert, dus tekst/woorden 

van iemand anders gebruikt, dan zet je de tekst cursief/schuingedrukt en in een voetnoot.  

Voetnoot 
Als ik een tekst schrijf en ik wil aangeven waar deze informatie vandaan komt of ik citeer een tekst 

van andere dan plaats ik aan het einde van deze zin een voetnoot. De voetnoot voeg ik toe door de 

cursor na de punt te zetten en daarna op ‘verwijzingen’, ‘voetnoot invoegen’ te klikken. Hierna komt 

er een nummer rechts boven de punt te staan. Dit nummer verwijst naar het nummer onderaan de 

pagina. Hier onderaan de pagina in het door Word vastgestelde kleine lettertype typ je je bron. Dit 

kan bijvoorbeeld de volledige URL van een webpagina zijn. 1 In figuur 4, Voetnoot kan je zien waar de 

koppen zitten en hoe dit er dan uit komt te zien.  

                                                           
1 http://22tracks.com/ams/beats/64535 
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APA-bronnenlijst 
Bij het maken van een bronnenlijst gebruiken wij de APA-bronnenlijst opmaak. Dit houdt dus voor 

een boek in dat dit als volgt wordt vermeld:  

Auteur, A. (jaar van uitgave). Titel van het boek. Plaats: Uitgeverij 

 

Figuur 4: Voetnoot 

Eindnoot 
Een eindnoot gebruik je voor bronnen die je niet letterlijk in de tekst terug te vinden zijn. Als ik voor 
het maken van mijn Ondernemen en doen opdracht deze instructie gebruik en dit wil aangeven in 
mijn rapport dan doe ik dit in een eindnoot. Een eindnoot maak je via ‘verwijzingen’ en dan op  
‘eindnoot invoegen’ te klikken. Daarna kan je over dit gehele stuk tekst zeggen dan je deze bron hebt 
gebruikt. Zoals te zien is zijn dit in plaats van nummers Romeinse cijfers, hieraan kan je het verschil 
opmaken tussen voetnoten en eindnoten.i Voorbeeld: ii 

Week 5, Paginanummer:  
Als je een inhoudsopgave maakt vermeld je de pagina nummers. Daarom is het ook handig als deze 

in het document staan om het de lezer makkelijk te maken.  

Paginanummer 
Paginanummer maak je aan door ‘invoegen’, ‘paginanummer’, ‘onder aan pagina’ en dan ‘Alleen 

nummer 3’ te kiezen. Hierna zal Word zelf de paginanummers invoegen en bijhouden (zie figuur 5, 

paginanummer).  
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Figuur 5: Paginanummer 

Week 6, Verwijzingen: 
Deze week gaan we leren hoe we verwijzingen aanmaken in de tekst. Het kan namelijk zijn dat je 
naar een plaatje of cirkeldiagram verwijst. Dit wil je netjes in de tekst verwerken, hier leggen we uit 
hoe.  
 
Haakjes 
Als je naar een bijlage, figuur of staafdiagram verwijst is het netjes om dit direct na de zin te zetten 
waar het bij hoort. Dit doe je door middel van haakjes. Aan het einde van de zin, voor de punt plaats 
je dit. Je begint met een haakje openen ‘(‘ en aan het einde plaats je een haakje sluiten ‘)’. Na het 
haakje openen zeg je ‘zie’ en geef je aan wat het is, bijvoorbeeld een Figuur. Dit figuur geef je een 
nummer en dan plaats je een nummer met een komma daarachter. Dus krijg je: (zie figuur 1,). Na de 
komma geef je de naam van het figuur dan sluit je de zin af met een punt. Dus bijvoorbeeld ‘(zie 
figuur 1, bloemen).’.   
 
In een tekst zou dit dus kunnen zijn.  
Na onderzoek te hebben gedaan naar de populairste bloemen die aangeboden werden bij 
Topbloemen.nl kwam het boeket Hanna als beste uit het onderzoek (zie figuur 3, bloemen Hanna). 
  

Week 7 en verder 
Voor de volgende weken gelden de bovenstaande eisen en zal dit ook in jullie beoordeling terug te 
vinden zijn.   
 

i Auteur, A. (jaar van uitgave). Titel van het boek. Plaats: Uitgeverij 
ii Van de Kamp, K. (2015). Eisen rapport. Amsterdam Zuidoost: Sarphati Educatief 
 

                                                           


