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Sneltoetsen voor Word (2) 

Werken in een document 

 

'Knippen en plakken'  

Dit is een handeling die je veel uitvoert bij het typen in Word. In Word, maar ook in Excel en 

Acces, kun je tekst selecteren en verplaatsen met de volgende toetscombinaties: 

1. Tekst selecteren: Shift +  Home, End, PgUp, PgDn en de pijltoetsen.  

2. Tekst verplaatsen of weghalen: Shift + Delete.  

3. Tekst kopiëren Ctrl + Insert.  

4.  Cursor op invoegpositie document. Kijk voor de sneltoetsen in het onderstaande 

overzicht 'selecteren van tekst'. 

5. Tekst invoegen: Shift + Insert. 

Verplaatsen cursor 

Functie Toetsen 

Naar het begin van document Ctrl + Home 

Naar het eind van document Ctrl + End 

Een woord naar links Ctrl + pijltje naar links 

Een woord naar rechts Ctrl + pijltje naar rechts 

Een regel omhoog pijltje omhoog 

Een regel omlaag pijltje omlaag 

Naar het begin van de regel Home 

Naar het eind van de regel End 

Een alinea omhoog Ctrl + pijltje omhoog 

Een alinea omlaag Ctrl + pijltje omlaag 

Naar bovenkant van het document Alt + Ctrl + PgUp 

Naar onderkant van het document Alt + Ctrl + PgDn 

Naar bovenkant volgende pagina Ctrl + PgUp     

Naar onderkant vorige pagina Ctrl + PgDn 
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Selecteren van tekst 

Functie  Toetsen 

Letter selecteren Shift + pijltoets links of rechts 

Tot het begin van het woord Ctrl + Shift + pijltje omhoog 

Tot het einde van het woord Ctrl + Shift + pijltje omlaag 

Tot het begin van de regel Shift + Home 

Tot het einde van de regel Shift + End 

Tot het begin van de alinea Ctrl + Shift + pijltje omhoog   

Tot het einde van de alinea Ctrl + Shift + pijltje omlaag 

Tekst voor de cursor Ctrl + Shift + Home 

Tekst na de cursor Ctrl + Shift + End 

Tot een bepaald deel in tekst F8 + pijltoetsen 

Hele document selecteren Ctrl + A 

Vorig woord verwijderen Ctrl + Backspace 

Volgend woord verwijderen Ctrl + Delete 

Opmaken van tekst 

Functie Toetsen 

Vet Ctrl + B 

Cursief Ctrl + I 

Onderstrepen Ctrl + U 

Alinea centreren Ctrl + E 

Alinea uitvullen  Ctrl + J 

Alinea links uitlijnen Ctrl + L 

Alinea rechts uitlijnen Ctrl + R 

Alinea-opmaak verwijderen Ctrl + Q 

Alinea links laten inspringen Ctrl + M 

Alinea links inspringen verwijderen Ctrl + Shift + M 

Lettertype verkleinen Ctrl + Shift + < 

Lettertype vergroten Ctrl + Shift + > 

Regelafstand 1  Ctrl + 1 

Regelafstand 1.5 Ctrl + 5 

Regelafstand 2  Ctrl + 2 

Vaste spatie Ctrl + Shift + spatiebalk 

Pagina einde Ctrl + Enter 
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