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WAT IS LATEX? 
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HERKOMST NAAM 

̶ TEX ~ τεχ ~ τέχνη (skill, art, technique) 
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LATEX UITSPREKEN 

/tεx/ 
 

t: tie, sty, cat, atom 

ε: DRESS, bet, prestige 

x: ugh, loch, Chanukah 
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LATEX UITSPREKEN 

lay-teck / lah-tech 

 

NIET LATEKS 
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LATEX UITSPREKEN 

LATEKS 
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LATEX UITSPREKEN 

LATEX 
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LATEX 

“document preparation system for high-quality typesetting” 

 

̶ Gebruikt voor middelgrote tot grote wetenschappelijke documenten 

̶ Wetenschappelijke standaard 

̶ Sinds 1980 
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LATEX 

̶ Doet auteur focussen op inhoud i.p.v. voorkomen 

̶ Garandeert uniformiteit en netheid in het document 

 

 

 

 
   Titel: “Cartesian closed categories and the price of eggs” 

   Auteur: Jane Doe 

   Datum: September 1994 

   Tekst: “Hello World!” 
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LATEX VS. WORD 

- Voordeel afhankelijk van documentgrootte 
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± 5 pagina‟s met hoofdstukken, 

secties, subsecties 



LATEX VS. WORD 

̶ Nogal sukkelen in het begin 

̶ Na voldoende oefening: sneller dan MS Word 
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± 10 pagina‟s met hoofdstukken, 

secties, subsecties 



LATEX VS. WORD 
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INSTALLATIE 
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WINDOWS 

̶ Stap 1: Ga naar http://Miktex.org/download  

̶ Stap 2: Download MiKTeX 

̶ Stap 3: MiKTeX installer uitvoeren 
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http://miktex.org/download


WINDOWS 

̶ Stap 4: „Automatically‟ selecteren bij „Install missing packages on the fly‟  
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WINDOWS 

̶ Stap 5: Ga naar http://www.xm1math.net/texmaker/download.html 

̶ Stap 6: Download TexMaker  

̶ Stap 7: TexMaker installer uitvoeren 
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http://www.xm1math.net/texmaker/download.html


MAC OS 

̶ Stap 1: Ga naar https://www.tug.org/mactex/  

̶ Stap 2: Download MacTeX en voer de installer uit 

̶ Stap 3: Download Texmaker en voer de installer uit 
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https://www.tug.org/mactex/


DE TEXMAKER 
WORKSPACE 
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TEXMAKER 

̶ Telkens compileren: Options>Configure Texmaker>Quick 

Build>User>Wizard:  

̶ PdfLaTeX, Bibtex, Makeindex, PdfLaTeX(2x), PdfViewer 

̶ Hier code, hier documentstructuur, hier preview, enz. 

̶ Enters in code doen niets  

̶ Ervoor zorgen dat preview naast code komt (vaak niet 

standaard ingesteld) 

̶ Voorbeeld in TeXMaker 
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MIKTEX 

̶ Zoeken in Windows  

̶ Installing / Uninstalling 

̶ Repository 

̶ Algemene dingen 
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DOCUMENTSTRUCTUUR 
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THE BASICS 

̶ Elk document bestaat uit 2 delen:  
̶ Preamble en main document 

̶ Voor \begin{document}: Preamble 

̶ Na \begin{document}: Eigenlijke document 

̶ Preamble (Document settings): 
̶ Document type: \documentclass[*]{*} 

̶ Packages: \usepackage[*]{*} 

̶ Pagina Instellingen: Marges, Indentatie, Woordsplitsingen, ... 

̶ Macros: Eigen function (Programeertaal-achtig) 
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THE BASICS 

̶ Main document:  
̶ ALTIJD beginnen met \begin{document} en eindigen met 

\end{document} 

̶ Welke functie je ook wilt uitvoeren (bold, italic, titel, hoofdstuk, 

paragraaf, ...), Alles begint met een backslash gevolgd door de functie 

vb.: \title, \textbf, \textit 
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THE BASICS: DIVISIES 

̶ Titelpagina maken 
‒ Easy: \pagestyle en \title{} definiëren  

‒ Hard: \begin{titlepage}: dit is zo goed als enkel voor templates, 

behalve als je je eigen templates kan maken (dan moet je hier niet 

zitten) 

̶ \tableofcontents, \listoftodos, \listoftables, \listoffigures 

̶ Overzicht houden  Alles in aparte mappen steken en 

via \input{map/document} 
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THE BASICS: DE TEKST 

̶ 6 Opdelingen: \chapter, \section, \subsection, 

\subsubsection, \paragraph, \subparagraph 
̶ Standaard tot \subsubsection in TOC 

̶ Header en footer: Aangepast door teksttijl te kiezen, 

voor custom aanpassingen via \fancyhead/foot[*] 

̶ Taal: standaard Engels, voor Nederlands:  
̶ In \documentclass[dutch,...]{*} als optie meegeven 
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TEMPLATES EN WEBSITES 
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TEMPLATES: DE REDDENDE ENGELS 

̶ Door goden van LaTeX gemaakt 

̶ Geen schrik hebben/ te trots zijn om ze te gebruiken, 

iedereen doet het    

̶ Handige sites: 

https://www.overleaf.com/latex/templates/ 

̶ https://www.latextemplates.com/ 

̶ https://www.sharelatex.com/templates 
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https://www.overleaf.com/latex/templates/
https://www.overleaf.com/latex/templates/
https://www.latextemplates.com/
https://www.latextemplates.com/
https://www.sharelatex.com/templates
https://www.sharelatex.com/templates


HULPWEBSITES 

̶ www.google.com en https://tex.stackexchange.com 

heilige duo om 99,99% van alle problemen op te 

lossen (in de andere 0,01% feutushouding aannemen en wenen, aangezien je net bevestiging hebt gekregen dat er geen 

god is) 

̶ Vraag? http://bfy.tw/ErGk 

̶ Samenwerken? https://www.sharelatex.com/ of 

https://www.overleaf.com/  
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http://www.google.com/
https://tex.stackexchange.com/
https://tex.stackexchange.com/
http://bfy.tw/ErGk
http://bfy.tw/ErGk
https://www.sharelatex.com/
https://www.sharelatex.com/
https://www.overleaf.com/
https://www.overleaf.com/
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TIPS AND TRICKS 
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TIPS AND TRICKS 

̶ \noindent 

̶ \setlength{\parindent}{0pt 

̶ \newpage\null\thispagestyle{empty}\newpage 

̶ \\ voor nieuwe paragraaf 

̶ Sessions save/ load 

̶ Comment % 

̶ Veelvoorkomende errors 

̶ Dummy text 
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TIPS AND TRICKS 

̶ Commando‟s zoals Ctrl + I voor Italic en Ctrl + B voor 

bold werken ook! (Ook eigen veelgebruikte 

commando‟s in te stellen ;) 
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NEXT TIME ON LATEX 
TUTORIALS 
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NEXT TIME ON LATEX TUTORIALS 

̶ Zotte Wiskundige formules!! 
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NEXT TIME ON LATEX TUTORIALS 

̶ Interactie Student en Leerkracht!! 
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NEXT TIME ON LATEX TUTORIALS 

̶ Symbolen, matrices, tabellen, figuren, opsommingen 

en veel meer!! 
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HUISWERK 
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HUISWERK 

̶ LaTeX installeren op eigen laptop/pc/mac 

̶ Naar event gaan 

̶ LaTeX tekst kopiëren en plakken in LaTeX 

̶ Map.pdf (te downloaden in event-discussie) zetten in 

map met LaTeX-document 
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Slide Website 

Facebook event  

 
 
 

Hartelijk bedankt en  
 

hopelijk tot  
 

volgende week  
 

in PC lokaal A/D 


