Type-instruktie aan te leveren kopij

Algemeen
• Lever de kopij aan in een tekstverwerkingsprogramma, dat op verschillende platforms
(Windows, MacOS) kan worden gebruikt, bijvoorbeeld MS Word.
• Geef de documenten een duidelijke naam en rangorde
Noem bijvoorbeeld Hoofdstuk 1:  H 01 etc.
• Houdt u aan de voorkeursspelling volgens de ‘Woordenlijst Nederlandse taal’
(het zogenaamde ‘Groene boekje’).

Regelopmaak
• Niet afbreken. Zet in het tekstverwerkingsprogramma de afbreking uit.
• Per alinea achter elkaar door typen, dus geen Harde Returns in een lopende zin gebruiken om naar een nieuwe regel te gaan. Het tekstverwerkingsprogramma doet dit zelf.
• Geen tab gebruiken om een nieuwe regel aan te geven.
• Een nieuwe alinea aangeven door de voorafgaande af te sluiten met een Harde Return.

Pagina-opmaak
• Alinea’s niet inspringen, zeker niet d.m.v. 2 of meer spaties of door een tab.
• Teksten niet uitvullen ( = blokvorm: linker en rechter kantlijn verticaal recht),
niet centreren (ook niet met spaties een kop- of tekstregel naar het midden
van de pagina plaatsen), niet rechts uitlijnen.
Kortom alle teksten altijd links uitlijnen (rechte linker kantlijn; rechter kantlijn rafelig).
• Teksten niet in kolommen opmaken.
• Noten niet verwerken met de speciale functie in het tekstverwerkingsprogramma.
Plaats ze gewoon na het hoofdstuk chronologisch onder elkaar met het verwijzingscijfer/
teken ervoor. Gebruik in de lopende tekst een superieur cijfer (bij veel noten) of een asteriks als verwijzingsteken.
• Witregels: altijd hele witregels gebruiken.

Tabellen
• Alle getallen e.d. scheiden in kolommen met één Tab (niet door meer dan één Tab)
en nooit door spaties!
Tabellen als volgt typen:
( ➨ = één Tab)
Kolomkopje 1➨Kolomkopje 2➨Kolomkopje 3
kolom 1➨kolom 2➨kolom3
kolom 1 ➨ kolom 2➨kolom3
kolom 1➨kolom 2➨kolom3
Dit ziet er dan uiteindelijk bijvoorbeeld zo uit:
Kolomkopje 1

Kolomkopje 2

Kolomkopje 3

kolom 1

kolom 2

kolom3

kolom 1

kolom 2

kolom3

kolom 1

kolom 2

kolom3

• Geen lijn- of kaderfunkties gebruiken: deze converteren niet goed. Dus alleen tekst en
cijfers.

Opsommingen
• Na het opsommingsteken (bijvoorbeeld cijfer, bullit of kastlijntje) één Tab plaatsen vóór
de tekst die na het opsommingsteken komt. Tussen de Tab en de tekst géén spatie. Dus als
volgt typen:
1➨Tekst van de opsomming etc.
•➨Tekst van de opsomming etc.
–➨Tekst van de opsomming etc.

wordt:
wordt:
wordt:

1 Tekst van de opsomming etc.
• Tekst van de opsomming etc.
– Tekst van de opsomming etc.

• In de tekstregel die na het opsommingsteken komt nooit een Harde Return gebruiken,
behalve om naar het volgende opsommingsteken te gaan.

Kopijaccenten

Onderwerp

Type als:

Hoofdstukkoppen:

Beginkapitaal (hoofdletter) rest in onderkast (kleine letters)
Niet vet, cursief, onderstreept of alles in hoofdletters!!
Als boven.
Cursief.
Vet (graag zeer spaarzaam gebruiken).
Onderstreept en in kleine letters (onderkast).

Tussenkoppen:
Cursief:
Vet:
Kleinkapitaal:

Aanhalen:
Enkele aanhalingstekens: Apple Macintosh: Option + [  (=‘)  /  Option + Shift + ]  (=’)
DOS/Windows-machine: Control + [  (=‘)  /  Control + ]  (=’)
binnen een aanhaling dubbele aanhalingstekens gebruiken:
‘mmmmmmmmmm “mmm”  mmmmmmmmm’.
Gedachtenstreep: –

Halve kastlijn gebruiken: op de computer:
Apple Macintosh: Option + kort streepje (-)
DOS/Windows-machine: Control + =

Opsommingsteken: –, 2.

Halve kastlijn (zie hierboven) of cijfer gebruiken,
Tussen opsomteken en het 1ste woord 1 tab plaatsen

Tot-lijntje: 1961-1993

Divisie gebruiken (= korte streepje -)
ervoor en erna géén spatie plaatsen.

Data: 18-8-95, 8-10 mei

Divisie gebruiken (= korte streepje -)
ervoor en erna géén spatie plaatsen.

Rekenkundige tekens:

Ervoor en erna 1 spatie plaatsen: 1 + 2 = 3

Gradenteken: 37°C

Tussen cijfer en gradenteken géén spatie plaatsen.

Procent: 67%

Tussen cijfer en procent-teken géén spatie plaatsen.

Breukcijfers: 1/2
gevolgd

Teller superieur (superscript) plaatsen dan schuine breukstreep
door inferieur (subscript) geplaatse noemer.

Geldbedragen: ¤ 20,–

Tussen ¤-teken en bedrag één spatie.
Voor de liggende streep na de komma een halve kastlijn
gebruiken (zie boven).

Getallen: 10.000

Tussen duizendtallen een punt plaatsen.

