
ODF IN DE PRAKTIJK
VOOR EINDGEBRUIKERS
2014-03-21



Inhoud

OpenDocument Format....................................................................................4

WAT IS ODF ?...............................................................................................................4

WAT ZIJN BEWERKBARE KANTOORDOCUMENTEN ?...................................................................4

WANNEER ODF GEBRUIKEN ?.............................................................................................4

WANNEER ODF NIET GEBRUIKEN ?......................................................................................4

WAAROM ODF GEBRUIKEN ?..............................................................................................5

Welk pakketten ondersteunen ODF ?...................................................................6

LINUX EN MACOS X........................................................................................................6

WINDOWS...................................................................................................................6

ONLINE / CLOUD...........................................................................................................6

ANDROID....................................................................................................................6

IOS...........................................................................................................................6

MS-Office 2007sp2 / 2010 / 2013.......................................................................7

WORD: EEN ODF TEKSTBESTAND (.ODT) OPENEN.....................................................................7

WORD: EEN TEKSTBESTAND ALS .ODT BEWAREN.....................................................................7

EXCEL: EEN ODF WERKBLAD (.ODS) OPENEN..........................................................................8

EXCEL: EEN WERKBLAD ALS .ODS BEWAREN...........................................................................8

POWERPOINT: EEN ODF PRESENTATIE (.ODP) OPENEN..............................................................8

POWERPOINT: EEN PRESENTATIE ALS .ODP BEWAREN...............................................................8

Apache OpenOffice en LibreOffice 2.x / 3.x / 4.x...................................................9

WRITER: EEN WORD (.DOC) OF ODF TEKSTBESTAND (.ODT) OPENEN.............................................9

WRITER: EEN TEKSTBESTAND ALS .ODT BEWAREN...................................................................9

WRITER: EEN WORD (.DOT) OF ODF SJABLOON (.OTT) OPENEN...................................................9

WRITER: EEN SJABLOON ALS .OTT BEWAREN.........................................................................9

CALC: EEN EXCEL (.XLS) OF ODF WERKBLAD (.ODS) OPENEN.....................................................10

CALC: EEN WERKBLAD ALS .ODS BEWAREN..........................................................................10

IMPRESS: EEN POWERPOINT (.PPT / .PPS) OF ODF PRESENTATIE (.ODP) OPENEN.............................11

IMPRESS: EEN PRESENTATIE ALS .ODP BEWAREN....................................................................11

Aandachtspunten bij omzetting........................................................................12

INLEIDING.................................................................................................................12

ALGEMEEN.................................................................................................................12



3

TEKSTBESTANDEN........................................................................................................12

WERKBLADEN.............................................................................................................12

PRESENTATIES............................................................................................................12

Meer informatie...........................................................................................13

HELPDESK.................................................................................................................13

OPLEIDINGEN.............................................................................................................13

OVER OPENOFFICE EN LIBREOFFICE...................................................................................13

ODF in de praktijk voor eindgebruikers



4

OpenDocument Format

WAT IS ODF ?

OpenDocument Format – afgekort tot ODF – is een verzameling van formaten voor bewerkbare kantoor-
documenten. Dit formaat kan onder andere gelezen worden door het gratis pakket OpenOffice.org en – indien 
de juiste software geinstalleerd is – door  Microsoft Office.

WAT ZIJN BEWERKBARE KANTOORDOCUMENTEN ?

Hieronder verstaat men:

 tekstbestanden en sjablonen
 rekenbladen
 presentaties

WANNEER ODF GEBRUIKEN ?

Volgens het besluit van de Ministerraad van 23 juni 2006, is het gebruik van ODF verplicht vanaf 1 september 
2008 voor:

  de uitwisseling van bewerkbare kantoordocumenten tussen de verschillende federale overheidsbesturen 
(FOD en POD)

WANNEER ODF NIET GEBRUIKEN ?

Het gebruik van ODF is niet verplicht – maar wel toegelaten – voor de uitwisseling van bewerkbare kantoor-
documenten:

 binnen de FOD/POD zelf
 met niet-federale overheden
 met burgers

Het gebruik van ODF is eveneens niet verplicht voor de uitwisseling van:

 niet-bewerkbare kantoordocumenten (zoals PDF)
 gegevensbanken (MS-Access, ...)
 tekeningen en beelden (MS-Visio, Photoshop bestanden, ...)
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WAAROM ODF GEBRUIKEN ?

Tot nu toe werden kantoordocumenten voornamelijk bewaard in gesloten formaten, die slechts door één of een 
beperkte groep van leveranciers ontwikkeld werden. Bij het overschakelen naar een andere leverancier, moest 
er ook naar een nieuw formaat overgeschakeld worden, wat nogal duur en inefficiënt is.

ODF daarentegen, is een standaard formaat dat door alle grote leveranciers van kantoorapplicaties (zoals Sun, 
IBM, Google en Microsoft) gesteund wordt. In de toekomst zal het dus mogelijk worden om – indien wenselijk – 
van leverancier te veranderen zonder daarom van formaat te veranderen.

Een open, gestandardiseerd formaat als ODF zorgt er op termijn dus voor dat:

 de overheidsdiensten onafhankelijk worden van leverancier
 een kostenbesparing gerealiseerd kan worden
 documenten over 20 jaar nog steeds gelezen kunnen worden
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Welk pakketten ondersteunen ODF ?

Hieronder vindt u een gedeeltelijk overzicht van pakketten die (volgens de leveranciers) ODF ondersteunen. 
Deze lijst is louter informatief, en mag dus niet beschouwd worden als waarde-oordeel of als aankoopadvies.

LINUX EN MACOS X

 Apache OpenOffice
 Calligra
 IBM Lotus Symphony
 LibreOffice

Microsoft Office Mac 2011 ondersteunt ODF niet.

WINDOWS

 Apache OpenOffice
 IBM Lotus Symphony
 LibreOffice
 Microsoft Office 2007 service pack 2, 2010 en 2013

De Sun/Oracle en Microsoft/Dialogika plug-ins voor MS-Office 2003 en MS-Office 2007 (zonder service pack) 
worden niet meer ondersteund.

ONLINE / CLOUD

 Google Drive
 MS Office 365
 ownCloud

ANDROID

 AndrOpenOffice
 Coffice
 Multiracio EuroOffice

IOS

 OOreader
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MS-Office 2007sp2 / 2010 / 2013

WORD: EEN ODF TEKSTBESTAND (.ODT) OPENEN

Via de Office knop en “Open”  [“Openen” in de NL versie]  kan een .odt tekstbestand geopend worden. 
Selecteer hiervoor het type “OpenDocument Text”.

WORD: EEN TEKSTBESTAND ALS .ODT BEWAREN

Via de Office knop en “Save as”  [“Opslaan als”] kan een tekstbestand opgeslagen worden als .odt. Selecteer 
hiervoor het type “OpenDocument Text”.
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EXCEL: EEN ODF WERKBLAD (.ODS) OPENEN

Via de Office knop kan een .ods werkblad geopend worden. Selecteer hiervoor het type “OpenDocument 
Spreadsheet”.

EXCEL: EEN WERKBLAD ALS .ODS BEWAREN

Via de Office knop en “Save as”  [“Opslaan als”] kan een werkblad opgeslagen worden als .ods. Selecteer 
hiervoor het type “OpenDocument Spreadsheet”.

POWERPOINT: EEN ODF PRESENTATIE (.ODP) OPENEN

Via de Office knop kan een .odp presentatie geopend worden. Selecteer hiervoor het type “OpenDocument 
Presentation”.

POWERPOINT: EEN PRESENTATIE ALS .ODP BEWAREN

Via de Office knop en “Save as”  [“Opslaan als”] kan een presentatie opgeslagen worden als .odp. Selecteer 
hiervoor het type “OpenDocument Presentation”.
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Apache OpenOffice en LibreOffice 2.x / 3.x / 4.x

WRITER: EEN WORD (.DOC) OF ODF TEKSTBESTAND (.ODT) OPENEN

Als OpenOffice of LibreOffice geinstalleerd is, dan volstaat het meestal om te dubbelklikken op het bestand.

Zoniet, dan dient u “Writer” op te starten.

Via het menu “File” – “Open”  [“Bestand” – “Openen” in de NL versie] kan een .doc of .odt tekstbestand 
geopend worden.  Selecteer hiervoor het type “Text documents”.

WRITER: EEN TEKSTBESTAND ALS .ODT BEWAREN

Via het menu “File” – “Save as”  [“Bestand” – “Opslaan als”] kan een tekstbestand opgeslagen worden als .odt. 
Selecteer hiervoor het type “ODF Text Document (*.odt)”  [“OpenDocument Tekst (*.odt)”]

WRITER: EEN WORD (.DOT) OF ODF SJABLOON (.OTT) OPENEN

Een .dot of .ott sjabloon openen gebeurt op dezelfde manier als het openen van een .odt tekstbestand.

WRITER: EEN SJABLOON ALS .OTT BEWAREN

Een sjabloon bewaren als .ott gebeurt op dezelfde manier als het bewaren van een .odt teksbestand. Selecteer 
hiervoor het type “ODF Text Document Template (*.ott)”  [“OpenDocument Tekst Sjabloon (*.ott)”] 
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CALC: EEN EXCEL (.XLS) OF ODF WERKBLAD (.ODS) OPENEN

Als OpenOffice of LibreOffice geinstalleerd is, dan volstaat het meestal om te dubbelklikken op het bestand.

Zoniet, dan dient u “Calc” op te starten.

Via het menu “File” – “Open”  [“Bestand” – “Openen” in de NL versie] kan een .xls of .ods werkblad geopend 
worden.  Selecteer hiervoor het type “Spreadsheets”.

CALC: EEN WERKBLAD ALS .ODS BEWAREN

Via het menu “File” – “Save as”  [“Bestand” – “Opslaan als”] kan een werkblad opgeslagen worden als .ods. 
Selecteer hiervoor het type “ODF Spreadsheet (*.ods)”  [“OpenDocument Werkblad (*.ods)”]
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IMPRESS: EEN POWERPOINT (.PPT / .PPS) OF ODF PRESENTATIE (.ODP) OPENEN

Als OpenOffice of LibreOffice geinstalleerd is, dan volstaat het meestal om te dubbelklikken op het bestand. 
Zoniet, dan dient u “Impress” op te starten.

Als de “Presentation Wizard”  [“Assistent Presentatie” in de NL versie] getoond wordt, kan via “Open existing 
presentation”  [“Bestaande presentatie openen”] een .ppt of .odp presentatie geopend worden.

Als de “Presentation Wizard” niet getoond wordt, kan via het menu “File” – “Open”  [“Bestand” – “Openen”] 
een .ppt of .odp presentatie geopend worden.  Selecteer hiervoor het type “Presentations”  [“Presentaties”]

IMPRESS: EEN PRESENTATIE ALS .ODP BEWAREN

Via het menu “File” – “Save as”  [“Bestand” – “Opslaan als”] kan een presentatie opgeslagen worden als .odp. 
Selecteer hiervoor het type “ODF Presentation (*.odp)”  [“OpenDocument Presentatie (*.odp)”]
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Aandachtspunten bij omzetting

INLEIDING

Hoewel het omzetten van MS-Office bestanden naar ODF vrij goed verloopt, is het door de grote 
verscheidenheid van documenten toch mogelijk dat het ODF-bestand er na conversie anders uit ziet dan het 
originele MS-Office bestand. Hieronder vind u alvast enkele tips, mocht u toch nog problemen ondervinden, dan 
kunt u terecht bij de helpdesk van uw dienst.

ALGEMEEN

 Controleer steeds het resultaat na omzetting door het bestand te sluiten en opnieuw te openen
 Zet een ODF bestand niet terug om naar een MS-Office formaat
 Gebruik geen macro's

TEKSTBESTANDEN

 Maak zoveel mogelijk gebruik van stijlen
 Plaats geen tabel binnen een andere tabel
 Plaats geen beelden als achtergrond van een tabel
 Vermijd geavanceerde formuliervelden

WERKBLADEN

 Probeer ingewikkelde draaitabellen (pivot tables) te vermijden
 Gebruik geen “Pie-of-pie” grafieken

PRESENTATIES

 Gebruik geen effecten tussen twee pagina's
 Gebruik geen meerkleurige kleurverlopen (gradients)
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Meer informatie

HELPDESK

Voor verdere vragen omtrent ODF en het gebruik van MS-Office of OpenOffice, kunt u terecht bij de IT 
helpdesk van uw dienst.

OPLEIDINGEN

Voor opleidingen MS-Office kunt u terecht bij uw personeelsverantwoordelijke of het opleidingsinstituut OFO.

OVER OPENOFFICE EN LIBREOFFICE

Meer informatie over OpenOffice en LibreOffice is te vinden op:

http://www.openoffice.org/  nl/

http://nl.libreoffice.org/ondersteuning/
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