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DOCUMENT INDELEN
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DE INDELINGEN

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

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

̶ \title{} voor titel, \date{\today{}} voor datum van 

vandaag, ... 

̶ Herhaling van voorbije 2 weken, bij vragen hierover 

zeker stellen!
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LIJSTEN EN 
AFTELLINGEN
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LIJSTEN EN AFTELLINGEN

- \begin{enumerate} 

- \item  

- Je kan lijsten en aftellingen 

- \begin{itemize} 

- \item 

- In elkaar nesten hoe je ook maar wilt 

- \item[-] 

- Met welk symbool je maar wilt 

- \end{itemize} 

- \item 

- Zoals op het bovenstaande voorbeeld 

- \end{enumerate}
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AFTELLINGEN
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SPACING VAN HET 
DOCUMENT
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INTERLINIE 
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HORIZONTALE RUIMTE

- Voornamelijk \hspace{lengte}
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VERTICALE RUIMTE

̶ Voornamelijk \vspace{lengte}

̶ Stretch{n} binnen het argument lengte zorgt er voor dat 

de lijn erna volledig onderaan de pagina komt

̶ \pagebreak zorgt dat de rest op de volgende pagina 

komt (\newpage)
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FIGUREN
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FIGUREN

\begin{figure}[positieparameters]

\includegraphics[width=\textwidth]{MAPNAAM/picture.pn

g} 

\caption{Hier komt het onderschrift} 

\end{figure} 

Hint: Niet in tabel of figures, tables, ...? [*] in parameters 

samen met positie: [h*]
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FIGUREN POSITIE
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TABELLEN
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TABELLEN

̶ \begin{tabular}[positieparameters]{tabelspecificaties}

̶ Horizontale lijnen met \hline

̶ Tabelelementen komen hier, gescheiden door “&”

̶ Voor een nieuwe lijn eindigen met “//”

̶ \end{tabular}

- Positieparameters: t, b, c positie tabel
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TABELLEN: OPLOSSING

̶ Formaat: {l|r|c@{}}

̶ Met l, r of c positie van tekst binnenin een kolom 

bepalen

̶ | voor een verticale lijn in de tabel, @{} voor niets, 

@{TEKEN} voor een specifiek teken ipv een lijn

̶ Functie \cline{*-*} na een rij om specifieke lijnen te 

zetten vb: \cline{2-2} zet een horizontale lijn bij kolom 2 
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OEFENING: TABEL
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TABELLEN: OPLOSSING

̶ \begin{tabular}{|r|l|}

̶ \hline

̶ 7C0 & hexadecimal \\

̶ 3700 & octal \\

̶ \cline{2-2}

̶ 11111000000 & binary \\

̶ \hline \hline

̶ 1984 & decimal \\

̶ \hline

̶ \end{tabular}
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WISKUNDIGE 
FORMULES
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FORMULES

Formaat: 

$f(x)= A^{23}_{ijkl}(x) \int_0^l\limits g(y,x) \frac{\partial  

h(y,x)}{\partial y} d y \ .$

OF

\begin{equation}

f(x)= A^{23}_{ijkl}(x) \int_0^l\limits g(y,x) \frac{\partial 

h(y,x)}{\partial y} d y \ .

\end{equation}
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FORMULES
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FORMULES: FORMATTING 

̶ Basic formules: Basispackages volstaan

̶ Advances: meestal \usepackage{amsmath}
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VOETNOTEN EN 
REFEREREN
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REFEREREN IN DE TEKST

̶ \section{UWTITELHIER}\label{ONDERDEEL:UWLABEL}

̶ Je label kan overal gezet worden (section,subsection,...)

̶ Je label kan je dan ook bij een tabel, formule, item, ... zetten

̶ In de tekst refereer je terug naar je label met de functie 

\ref{ONDERDEEL:UWLABEL}
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FOOTNOTES

̶ \footnote{DE FOOTNOTE TEKST}

̶ Altijd na de zin of het woord waar het naar refereert

̶ Na de komma of de punt
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REFERENTIES EN 
BIBLATEX
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PREAMBLE VOOR REFERENTIES

̶ \usepackage [backend=biber ,style=numeric-comp 

]{biblatex}

̶ Backend: bibtex of biber, biber universeler en in het algemeen beter 

̶ Style: Citatiestijl kiezen zoals numeriek, APA, science, ...

̶ https://www.sharelatex.com/learn/Biblatex_citation_styles

̶ Biblatex: natbib of biblatex, voor- en nadelen voor beiden (wij 

gebruiken biblatex, natbib niet onderhouden)

̶ Tip: “sorting = none” zodat volgorde van voorkomen in de tekst wordt 

gebruikt 
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https://www.sharelatex.com/learn/Biblatex_citation_styles


PREAMBLE VOOR REFERENTIES

̶ \bibliography{FILENAME}
̶ Filenaam ZONDER .bib extensie

̶ Voor documenten met 1 file met referenties

̶ \addbibresource{FILENAAM.bib} 
̶ Filenaam MET .bib extensie

̶ Meerdere documenten met referenties (handig voor referentiepaketten 

aan te maken en te sharen)
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HET .BIB REFERENTIEBESTAND
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HET .BIB REFERENTIEBESTAND
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HET .BIB REFERENTIEBESTAND
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̶ Enkele opmerkingen:
̶ Moet foutloos zijn

̶ Dit is: 

‒ Geen spaties in article{}

‒ Geen rare tekens zoals ë, €, ... Zorgt enkel voor problemen

‒ \& voor ergens een ampersand

‒ Het originele volledig aanpassen aan deze enkele regels

̶ Voor het gemakkelijke opstellen:

̶ http://www.citethisforme.com/

http://www.citethisforme.com/


HTTP://WWW.CITETHISFORME.COM/
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̶ Steeds referentie toevoegen door artikel of boek te zoeken

̶ Eens klaar of limiet bereikt (20 referenties gratis) exporteren

̶ Edit your bibliography  More  Export  Export as Bibtex

̶ Meer dan 20? Aparte files maken en samenzetten!

http://www.citethisforme.com/


HET CITEREN ZELF EN UITZETTEN

̶ Citeren: 

‒ \cite{naam_artikel_zoals_in_bibtex_file}

‒ Vb: The research performed by \cite{Einstein} ...

̶ Uitzetten:

‒ \printbibliography 

‒ That’s it, meer LaTeX doet de rest (indien alles juist gebeurd 

is...)
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HET .BIB REFERENTIEBESTAND
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TIPS & TRICKS
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̶ \noindent

̶ \setlength{\parindent}{0pt}

̶ Sessions save/ load

̶ Comment %
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