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FAQ Leerlingdossier & handelingsplannen 

Welke mogelijkheden biedt de online tekstverwerker in ESIS? 
De online tekstverwerker beschikt over veel mogelijkheden voor het bewerken van tekst. U vindt de online 
tekstverwerker bij de volgende onderdelen: 

 Sjablonen 

 Handelingsplannen 

 Registraties 

 Ontwikkelingsperspectief bij Uitstroombestemming en Leerrendementsverwachting. 
 
Toelichting op enkele knoppen: (als u de muis bij een knop houdt, verschijnt een tekst met een korte 
aanwijzing (tooltip) bij deze knop).  

 

 
 

Overzicht van alle functies  
 

 Stap ongedaan maken 

 Stap opnieuw uitvoeren 

 
Knippen 

 Kopiëren 

 Plakken 

 Vet 

 Schuin, italic 

 
Onderstrepen 

 Tekst weergeven als Doorgehaald 

 Tekstkleur aanpassen 

 Achtergrondkleur aanpassen 

 Opmaak verwijderen 

 Links uitlijnen 

 Centreren 

 
Rechts uitlijnen 

 
Uitlijnen 

 Volledig scherm 

 
Afdrukvoorbeeld 

 Tabel invoegen en Tabelfuncties 

 Opmaak: lettertype instellen voor de gemaakte selectie 

 Tekengrootte bepalen voor de gemaakte selectie 

 Opsommingstekens  

 Opsomming met nummering 

 Selectie naar links verplaatsen 

 
Selectie naar rechts verplaatsen  

 Laat de tekst zien in HTML code. Dit is een functie om de technische inhoud te kunnen 
onderzoeken. Voor normaal gebruik is dit niet nodig. 

 Zet een horizontale lijn neer 

 Speciale tekens 

 
Tekst afdrukken 

 Datum-tijd invoegen 

 Hyperlink toevoegen of bewerken 

 Hyperlink verwijderen 
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Tips voor het werken met tabellen 

Kolom toevoegen  Klik met de rechtermuisknop in de kolom, selecteer de kolom en klik. 
Voeg de geselecteerde kolom in. 

Kolom verwijderen Klik met de rechtermuisknop in de kolom, selecteer de kolom, klik op 
verwijder kolom. 

Rij toevoegen onderaan de tabel Klik in de laatste cel van de onderste rij en klik op de Tab-toets. 

Rij toevoegen ergens anders Klik met de rechtermuisknop in de rij, selecteer de rij en klik. Voeg de 
rij in. 

Rij verwijderen Klik met de rechtermuisknop in de rij, selecteer de rij en voeg de rij 
boven of onder toe. 

Achtergrondkleur van een rij 
veranderen 

Klik met de rechtermuisknop in de tekst in de rij en selecteer rij – rij- 
eigenschappen - geavanceerd en klik op achtergrondkleur. Kies een 
kleur. 

Kolombreedte fixeren Als u altijd een vaste kolombreedte wilt hebben: 
Klik met de rechtermuisknop in een cel van de kolom, vervolgens op 
cel, cel-eigenschappen, breedte en geef een waarde op. 
Bijvoorbeeld: 
4cm breedte in centimeters 
200 breedte in pixels (de breedte van een A4 is 700 pixels) 

Lettertype en grootte instellen 
voor hele tabel, kolom, rij of cel 

Selecteer in de tekst de tabel, rij, kolom of cel en selecteer bij opmaak 
het lettertype en bij tekengrootte de lettergrootte. 

 
Kopiëren van een tekst vanuit Word 
Gebruikt u tekst uit een ander document, controleer dan de opmaak in de editor in ESIS: 
 Niet elk lettertype of elke opmaak kan één op één worden overgenomen.  
 De inhoud van de tekst en de basisopmaak (vet, italic, opsomming, inspringen) blijft behouden.  
 Lettertype en lettergrootte worden aangepast naar het lettertype en lettergrootte die u in het sjabloon 

heeft ingesteld. 
 Word-formulieren met opzoekvelden zullen in de ESIS-tekstverwerker niet goed werken. 
 
Sjablonen: 
Een sjabloon is een standaard lay-out waarmee u niet alleen structuur biedt maar ook het invoeren van 
gegevens vereenvoudigd. Binnen het leerlingdossier kunt u bijvoorbeeld voor handelingsplannen en 
registraties gebruik maken van sjablonen. Zie voor meer informatie over sjablonen de Help in ESIS. 
 
Aandachtspunten bij het maken van een sjabloon in de online tekstverwerker: 
 Schoollogo, naam en groep van de leerling hoeft u in uw sjabloon niet apart op te nemen. ESIS drukt 

deze gegevens standaard af bij uw handelingsplannen en registraties. 
 Bij het aanmaken van een handelingsplan of registratie dient u te selecteren van welk sjabloon u 

gebruik gaat maken. Geef een sjabloon daarom een herkenbare naam. 
 In een tekstveld kan alleen een sjabloon opgenomen worden als er nog geen tekst in dit tekstveld 

aanwezig is. 

 
Adviezen 
 Maak sjablonen niet te ingewikkeld.  
 Verwijder sjablonen die niet meer gebruikt worden. 
 Controleer de sjablonen die u niet verwijdert en check of het gewenste lettertype en lettergrootte  is 

overgenomen. Werk zo nodig in het sjabloon de lettertypes en lettergrootte bij. 
 Bedenk dat een formulier in elk digitaal systeem, dus ook in ESIS, niet hetzelfde is als een papieren 

formulier. Hou hier met de opmaak van uw sjabloon rekening mee.  

 
Bijlagen: 
Bij registraties, handelingsplannen en ontwikkelingsperspectief heeft u de mogelijkheid om een bijlage toe 
te voegen. Documenten die steeds bewerkt worden zijn hier niet geschikt voor, een document dat is 
aangepast moet namelijk opnieuw worden toegevoegd. Het is raadzaam deze documenten te bewerken via 
de tekstverwerker, bijvoorbeeld aan de hand van een sjabloon. 
 

 
 


