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BW_THESISTEMPLATE.PDF

̶ Output van BW_ThesisTemplateEN.tex

̶ Eigenlijke PDF met je thesis, bachelorproef, project,…
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BW_THESISTEMPLATE.TEX

6

̶ Codeert voor BW_ThesisTemplate.pdf

̶ Voegt alle verschillende .tex deelbestanden van de 

thesis/bachelorproef samen



BW_THESISTEMPLATE.TEX
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̶ Werken met deelbestanden is geen verplichting!

̶ Vooral handig bij grote bestanden om overzichtelijker te werken



FIG
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̶ Map met alle afbeeldingen

 Verwijzing in code (BW_ThesisTemplateEN.tex):

 Zorgt voor orde en structuur  

̶ Indien geen aparte map: afbeeldingen in zelfde map als 

BW_ThesisTemplateEN.tex



THESIS_BIB.BIB

̶ Bestand met referenties

̶ Wordt gemaakt in bibtex (les 3)

̶ Template stelt op basis van thesis_bib.bib zelf de referentielijst 

samen in een gekozen stijl (bvb. APA)
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BW_THESISTEMPLATE.TEX
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.tex file waar alle afzonderlijke onderdelen ‘gemonteerd’ worden



\DOCUMENTCLASS[]{}

\documentclass[a4paper, twoside,openright]{bwthesisEN}

1. [options]

 a4paper: document wordt gedrukt op a4 papier

 twoside: document is bedoeld voor dubbelzijdig printen

 openright: elk hoofdstuk moet op het rechterblad beginnen

2. {class}

 bwthesisEN: custom-made documentclass voor Ugent Template, uitbreiding van book
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\DOCUMENTCLASS[]{}

̶ 3 voorname documentclasses: article, report, book

12



\DOCUMENTCLASS[]{}

̶ 3 voorname documentclasses: article, report, book
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\USEPACKAGE[ENGLISH]{BABEL}

̶ Definieert de taal van de titels, inhoudsopgave,…

̶ Veranderen naar Nederlands:

\usepackage[dutch]{babel}
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VOORBLAD

̶ \title, \substitle, \author, … aanvullen

̶ % voor dingen zetten die je wenst weg te laten

̶ Meerdere auteurs: 

\author{Tijs Alleman\\ Bertjan Olivier\\ Quinten Mari\"en}
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VOORBLAD

̶ Probleem

̶ Oplossing: \vspace{}
\author{Tijs Alleman\\ Bertjan Olivier\\ \vspace{0.25cm} Quinten Mari\"en}
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PREAMBLE - PACKAGES

̶ Package = uitbreiding van de TeX-syntax

In preamble:

\usepackage[final]{pdfpages} definiëren package om pdf’en in te voegen

Na \begin{document}:

\includepdf[pages=-]{file.pdf} pdf invoegen

Package vergeten definiëren:
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PREAMBLE - PACKAGES

̶ \newcommand{} = door de gebruiker gedefinieerde functie

 Hier \mijnfiguur[]{}{}{}{} om afbeeldingen in te voegen

 Uitbreiding van ingebouwde functie \includegraphics[]{}
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ACTUAL DOCUMENT

̶ Begint steeds met \begin{document}

̶ Eindigt steeds met \end{document}

̶ Invoegen van deelbestanden zoals copyright, dankwoord, abstract 

en hoofdstukken
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ACTUAL DOCUMENT

\tableofcontents

Niet vergeten zelf toe te voegen:

\addcontentsline{toc}{chapter}{Contents}

\addcontentsline{toc}{chapter}{Bibliography}
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Toevoegen aan inhoudsopgave

Alsof het een 

hoofdstuk is

Naam van hetgeen toegevoegd wordt



BWTHESISEN.CLS
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Aanpassen van het lettertype, de TOC depth, de titelstijl en de header en footer



BWTHESISEN.CLS

̶ Codeert voor de custom documentclass BWthesisEN

\documentclass[a4paper, twoside,openright]{bwthesisEN}

̶ Wijzigen van:

 lettertype

 titelstijl

 diepgang inhoudsopgave

 headers en footers
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LETTERTYPE

% --- Define the standard lettertype: Arev

\RequirePackage{arev}
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LETTERTYPE

̶ Latex standaard lettertype: % voor \RequirePackage{arev}

̶ Aanrader: \RequirePackage{palatino}

̶ Trial & Error: http://www.tug.dk/FontCatalogue/sansseriffonts.html
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LETTERTYPE

̶ \usepackage[T1]{fontenc}

 in de preamble van BW_thesistemplate.tex

(bij de rest van de packages) 

̶ \RequirePackage[sfdefault]{AlegreyaSans}

 in BWthesisEN.cls
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TOC DEPTH

̶ \setcounter{tocdepth}{0}
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TOC DEPTH

̶ \setcounter{tocdepth}{1}
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TOC DEPTH

̶ \setcounter{tocdepth}{2}
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FANCYHDR

̶ Basiscommando:

 fancyhead[]{}

 fancyfoot[]{}

̶ Opties: 

E: Even page

O: Odd page

L: Left field

C: Center field

R: Right field

H: Header

F: Footer
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FANCYHDR
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FANCYHDR

̶ Commands:

\thepage: paginanummer

\leftmark: hoofdstuknummer + naam

\rightmark: sectienummer + naam

{mijn keileuke header}: tekst

̶ Wijzigen dikte decoratieve lijnen: (0pt = geen lijn)

\renewcommand{\headrulewidth}{0,4pt}

\renewcommand{\footrulewidth}{0,4pt}

̶ \fancyhf{} onderdrukt het weergeven van de sectietitel op ieder blad
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FANCYHDR

̶ Blanco pagina:

\clearpage{\pagestyle{empty}\cleardoublepage}
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STIJL TITELS

̶ Default LaTeX titelstijl:

 % voor alles onder % --- Set up Chapter titles etc zetten

\usepackage[style]{fncychap}

 in preamble van BW_thesistemplate.tex

 style: Sonny, Lenny, Glenn, Conny, Rejne and Bjarne
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EXTRA’S
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List of tables, list of figures, titel auteursrecht



LIST OF FIGURES/LIST OF TABLES

\listoffigures

\listoftables

 na \include{dankwoord}

Invoegen in inhoudsopgave:

\addcontentsline{toc}{chapter}{List of Figures}

\addcontentsline{toc}{chapter}{List of Tables}
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TITEL AUTEURSRECHT

̶ Open copyright-thesis.tex

̶ Voeg bovenaan \chapter*{Copyrights} toe

\chapter{} : genummerd hoofdstuk, komt automatisch in TOC terecht 

\chapter*{}: ongenummerd hoofdstuk, komt niet automatisch in TOC
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VOLGENDE LES
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VOLGENDE LES
Template = klaar  document beginnen maken

1. Documenten indelen

2. Font styles and sizes

3. Lists

4. \vspace{}, \hspace{}

5. Figuren

6. Tabellen

7. Wiskunde

8. \footnote{},\ref{}

9. Hyperlinks

10. Referenties met BibTeX
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NUTTIGE LINKS

̶ https://www.latex-tutorial.com/tutorials/

 Zeer goede uitleg omtrent concepten van les 3

̶ http://www.google.com

 Indien errors, problemen
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Hartelijk bedankt en hopelijk tot volgende week in PC lokaal A/D!


