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E-book: Boek opmaken in Word (binnenwerk) 
 
We krijgen vaak de vraag welk programma er nodig is voor de opmaak van het boek. Adobe 

InDesign is een programma specifiek voor de opmaak, maar hier zitten een aantal nadelen aan. Zo is  

de proefversie slechts één maand beschikbaar en betaal je vanaf deze periode 25 euro per maand. In 

de proefperiode moet je het programma onder de knie krijgen én je boek opmaken. We begrijpen 

dat dit niet voor iedereen zo eenvoudig is. 
 

Microsoft Word wordt vaak genoemd in de opmaak vragen die wij ontvangen. En hoewel het 

eigenlijk een tekstverwerker is, kun je er meer mee dan je denkt. We zetten de mogelijkheden voor 

je op een rij en geven een heldere uitleg over de uitvoering hiervan. 

 

Algemeen / Indeling binnenwerk - Wat staat er in een binnenwerk - Algemene tips 
 
Stappenplan - Eerste opzet van je boek 

Wanneer je je boek gaat vormgeven is het belangrijk om goed na te denken over het boekformaat 

dat het beste bij jouw boek past. De grootte van een boek kan ervoor zorgen dat je boek opvalt bij 

het publiek, past bij de inhoud en/of bijdraagt aan de lezersbeleving. Zo moeten de recepten in 

kookboeken goed te lezen zijn en zullen deze vaak ook in groter formaat worden afgedrukt, terwijl 

een roman gemakkelijk in je tas moet passen. Zoals je merkt is er genoeg om over na te denken. 

 
Wanneer je je boek zelf gaat vormgeven, is het het makkelijkste om voor ‘DIN’ formaten te kiezen. 

Onder deze noemer vallen alle standaard afmetingen, zoals A4 en A5. De totaalprijs van het 

drukken van je boek wordt echter niet alleen bepaald door het formaat. Ook de keuze van het 

papiersoort, het gebruik van wel of geen illustraties of afbeeldingen en/of kleurgebruik spelen hierin 

ook een rol. Voor een overzicht van de meest gangbare formaten, die ook bij BoekenGilde vaak 

worden toegepast, verwijzen we je graag door naar http://www.boekengilde.nl/kennisbank/ 

boekformaat-boekformaten. 

 

In dit stappenplan maken we een boek op met Octavo boekformaat. Dit formaat wordt sinds de 

16e eeuw het meest gebruikt voor leesboeken en is ongeveer 17 tot 24 centimeter hoog. We kiezen 
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voor een boek met de afmetingen 13,5 x 20 centimeter. 

We gebruiken Word 2016 op de Mac. Bij deze nieuwe versie van Word kunnen de stappen iets 

afwijken van de oudere versies. Mocht je een optie niet kunnen vinden, maak dan gebruik van de 

zoekfunctie binnen Word. Kun je de optie alsnog niet vinden, neem dan gerust contact met ons op. 

De Mac variant heeft de opties vaak op een net iets andere plek staan, maar de namen komen 

bijna altijd overeen. 
 

1. Kies je formaat 

Allereerst is het natuurlijk belangrijk om een formaat te kiezen voor je boek. Vind je het lastig om te 

bepalen welk formaat je boek moet krijgen, ga dan eens naar een boekhandel of bibliotheek voor 

inspiratie. Zie je een formaat dat je mooi vindt en dat bij je boek past, dan schrijf je de afmetingen 

op. Hierbij is enkel de breedte en hoogte belangrijk. De dikte is natuurlijk afhankelijk van o.a. het 

aantal pagina’s en de papiersoort. 

 

Natuurlijk kun je tijdens of na de opmaak nog wisselen van formaat, maar houd er dan wel 

rekening mee dat de inhoud daarmee zeer waarschijnlijk verschuift. 

Open nu een nieuw bestand in Word en geef deze het gewenste formaat. Het formaat pas je aan 

onder: Wordmenu - Indeling - Formaat - Kijk of je formaat hier staat  

OF Hoofdmenu - Bestand - Pagina-instelling - Paginakenmerken (bovenste selectievak) –  

Papierformaat – Aangepaste Formaten. 

 

Het formaat vul je altijd in millimeters in. In ons voorbeeld wordt dit dus 135 x 200 mm + 3 mm 

afloop rondom. Hiermee wordt het formaat dat je invult dus 141 x 206 mm. Met het toevoegen van  

de afloop zorg je ervoor dat wij de pagina’s veilig kunnen snijden, zonder het risico te lopen dat er  

iets weggesneden wordt. 

 

Stel dat je een afbeelding precies op buitenste van de pagina, zonder de 3 mm afloop, dan is de 

kans groot dat je een wit lijntje te zien krijgt of dat er een stuk van je afbeelding wordt afgesneden. 
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2. Stel de witmarges in 

Voor het instellen van de marges zit je niet vast aan regels. Bepaal wat je mooi vindt, zoek 

desnoods weer inspiratie in je eigen boekenkast of in de boekhandel, en meet de marge. Selecteer 

in het Wordmenu - Indeling - Marges - Aangepaste marges (als je voorkeur niet tussen de gegeven 

opties staat). Vul je marges in en vink ook direct de optie ‘Marges spiegelen’ aan.  

 

3. Voeg paginanummers toe 

Voor het toevoegen van paginanummers ga je naar het Wordmenu - Kop- en voettekst - 

Paginanummer. Hier kies je de positie van de nummers en kun je eventueel de opmaak iets 

aanpassen door op ‘Opmaak’ te klikken. 

Blader je een aantal boeken door, dan zal je zien dat de eerste pagina nooit genummerd is. Vaak 

begint de nummering op de eerste pagina mét tekst na de inhoudsopgave (als dit van toepassing 

is). Om te voorkomen dat de eerste pagina van je boek een zichtbaar nummer krijgt, deze wordt 

uiteraard wel meegeteld, vink je bij het eerder genoemde menu de optie ‘Nummer op eerste 

pagina’ af. 

De eerste pagina van je boek staat altijd rechts. Hierdoor zijn de oneven pagina’s altijd de 

rechterpagina’s en de even pagina’s de linker pagina’s van je boek. 

 

4. Laat je boek met een ander nummer beginnen 

Dubbelklik op het paginanummer op de voettekst-opties te openen. Je kunt nu met de opties in de 

menubalk schuiven met de positie van de nummering. 

Wil je je boek bijvoorbeeld vanaf pagina 5 nummeren, dan kan dit heel eenvoudig door op pagina 1 

te gaan staan en vervolgens in het Wordmenu naar Indeling - Eindemarkeringen - Volgende 

pagina te klikken (let op: Om dit goed te kunnen doen moet je ‘Nummer op eerste pagina’ wel 

afgevinkt hebben). Je zult zien dat nu het nummer op de volgende pagina 2 verdwijnt. Voer deze 

handeling nog twee keer uit om op pagina 5 te starten met je zichtbare nummering. Uiteraard kun je  

op elk gewenste oneven pagina beginnen. 
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5. Tekst toevoegen aan pagina en inhoudsopgave 

Je kunt nu beginnen met typen of het toevoegen van een tekst. Je kunt er hierbij voor kiezen om, 

indien dit van toepassing is voor je boek, gelijk een inhoudsopgave te maken en bij te houden. Bij 

een roman zal je niet vaak een inhoudsopgave vinden, maar het is uiteraard wel mogelijk. 

Een titel die je in de inhoudsopgave terug wilt laten komen, selecteer je en geef je vervolgens een 

‘Kop 1’ via Start. Vervolgens voeg je de geselecteerd tekst / titel toe door naar Verwijzingen - 

Inhoudsopgave - Tekst toevoegen te gaan. Dit herhaal je voor alle titels. Je kunt kiezen uit 

verschillende niveaus. Hierdoor heb je de mogelijkheid om subtitels toe te voegen aan de 

inhoudsopgave. 

 

Wil je de opmaak van de koppen aanpassen naar jouw smaak? Dubbelklik dan op ‘Kop 1’ en pas 

de gevraagde eigenschappen aan naar wens. 

Werk je in meerdere kolommen? Selecteer dan de tekst die je wilt splitsen en ga naar Indeling - 

Kolommen. Vervolgens kun je het aantal selecteren. 

 

6. Inhoudsopgave toevoegen aan je boek 

Ga naar Verwijzingen - Inhoudsopgave en selecteer vervolgens de gewenste stijl. Voeg je een 

nieuwe titel toe, dan werk je de inhoudsopgave eenvoudig bij door deze te selecteren en op het 

kleine driehoekje te klikken. Je ziet dan de optie Tabel bijwerken staan. 

 

Wil jij meer tips en inspiratie? 
Ga dan naar www.boekengilde.nl of volg ons op Facebook. 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.boekengilde.nl/
https://www.facebook.com/Boekengilde
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