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Korte inhoud

De Commissie van de Atlas van België, subcomité van het 
Nationaal Comité voor de Geografie, heeft beslist een digi-
tale atlas van België uit te werken zodat een aantal geactu-
aliseerde gegevens over België beschikbaar zouden zijn op 
het Web en dus voor iedereen beschikbaar. Dit bleek nood-
zakelijk om de snelle veroudering van papieren atlassen te 
compenseren en laat tevens toe om evoluties door te trekken. 
Deze digitale atlas biedt uiteraard ook mogelijkheden voor 
het gebruik in het onderwijs. Hij kan ook beschouwd wor-
den als een eenvoudige GIS-toepassing en past hierdoor in 
de eindtermen Aardrijkskunde.

1 de nationale atlassen van belGië,  
een evolutie

In de loop van de 2de helft van de 20ste eeuw werden onder 
de leiding van de Commissie van de Atlas van België, een 
commissie van het Nationaal Comité voor de Geografie, de 
Eerste en de Tweede Atlas van België uitgegeven, een ver-
zameling kaarten op 1:500.000. 

Het programma van de Tweede Atlas werd niet voltooid 
omwille van enerzijds het te gespreid verschijnen van de 
afzonderlijke kaartbladen en anderzijds de verminderde 
belangstelling voor zulke atlassen zowel in binnen- als bui-
tenland. Dit belet niet dat in deze twee atlassen een schat 
aan informatie te vinden is, te meer de kaarten begeleid 
worden door een commentaar, op de keerzijde van de kaar-
ten voor wat betreft de Tweede atlas, in een afzonderlijke 
soms lijvige commentaarbrochure voor elke kaart van de 
Eerste atlas. Zowel de kaarten als de commentaren werden 
in 2014 ingescand en staan online ter beschikking op de 
website van de Atlas van België:
• http://www.atlas-belgique.be/cms2/index.php?page=v1_

nl (1° atlas: 1950-1972)
• http://www.atlas-belgique.be/cms2/index.php?page=v2_

nl (2°atlas: 1976-1999)

Het Federaal Wetenschapsbeleid heeft in 1997 in samenwer-
king met het toenmalig Gemeentekrediet ‘België ruimtelijk 

doorgelicht’ uitgegeven, een verzameling van zowat 150 kaar-
ten op basis van de resultaten van de volkstelling 1991. Deze 
publicatie op A4 is een verzameling kaarten met telkens bij-
horend commentaar en kende een groot succes. Dit vormde 
de aanleiding voor Federaal Wetenschapsbeleid om in 2001 
een groot programma te lanceren ‘ATLAS’ dat zoals in 1991 
een reeks studies financierde (de ‘monografieën’) maar nu 
ook een 6-delige atlas. 

Elke atlas beantwoordt aan een groot thema met een ver-
zameling kaarten ondersteund door een wetenschappe-
lijk tekst. Tekst en kaarten beperken zich veelal niet tot de 
resultaten van de Sociaal-economische enquête van 2001 
maar deze worden in een evolutief kader gepresenteerd. Dit 
maakt dat die atlassen – hoewel cijfergegevens van 2001 
snel verouderen – een basis vormen voor de geografische 
kennis van België. Deze atlas draagt de naam ‘Derde Atlas 
van België’ en is voor een breed publiek bestemd. De meest 
gedetailleerde kaarten zijn op een schaal 1:1 000 000. Deze 
atlas is ingeleid door een leeswijzer gepubliceerd in 2008 
en in PDF beschikbaar op het web http://www.atlas-bel 
gique.be/ATLAS-3d-Edition/academia-avb.00.leeswijzer.
NL_v1_lowres.pdf

In de leeswijzer worden niet alleen de zes delen kort 
voorgesteld maar is er ook een uitgebreide bijdrage tot 
de ‘Beginselen van cartografie’. Tekst en figuren kunnen 
zeker nuttig gebruikt worden voor de lessen ‘cartografie’ 
in het kader van het leerplan uit de richting Wetenschap-
pen.  

De Derde Atlas van België omvat 6 delen: Politieke geogra-
fie van België; Landschap, platteland en landbouw; Steden 
(in voorbereiding); Wonen; Economische activiteiten; Be-
volking. Ze zijn in de handel beschikbaar (verdeeld door 
Academia Press/Lannoo).

Om de snelle veroudering van cijfergegevens te compen-
seren en om de waaier aan kaarten te vergroten, werd een 
digitale atlas uitgewerkt. Die zou toelaten evoluties opge-
nomen in de Derde atlas door te trekken en waar nodig 
nieuwe themata aan te boren. 
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2 enkele GebruiksmoGelijkHeden

2.1 Een korte handleiding

Deze atlas biedt twee mogelijkheden. Ofwel kunnen de 
kaarten opgeroepen worden die reeds voorgeprogram-
meerd zijn en opgelijst in een index opgedeeld in 5 grote 
themata en 58 onderverdelingen. Het gaat hier in 2016 
over 321 kaarten. Ofwel kunnen kaarten gewijzigd worden 
of kunnen nieuwe kaarten aangemaakt worden door een 
eigen invoer van nieuwe gegevens. 

Op de site van de atlas verschijnen de 5 grote indelingen 
die overeenstemmen met de 5 verschenen delen van de pa-
pieren Derde atlas van België en door op één van de 5 ico-
nen te klikken verschijnt de inhoudstafel van het gekozen 
deel. Door te scrollen verschijnen de titels van de aangebo-
den kaarten en kan men meteen naar de gewenste kaart. 

Behalve de verwijzing naar de atlasdelen is er onderaan het 
eerste scherm een verwijzing naar ‘hulp?’. Ga hier naartoe 
om aan te leren hoe je verder met die atlas moet omgaan en 
om de verschillende gebruiksmogelijkheden te ontdekken. 

De ‘Navigatie’ biedt verschillende mogelijkheden die tel-
kens via een icoon kunnen geconcretiseerd worden: zoom-
functie, verplaatsing op het beeld, selectiefunctie om infor-
matie te bekomen voor die variabele op de kaart afgebeeld 
voor een geselecteerde entiteit, bv, voor de gemeenten in 
een omtrek van x kilometer rond een gekozen gemeente. 
Die informatie verschijnt dan in een kleine tabel onderaan 
het scherm.

Er wordt een mogelijkheid aangeboden externe gegevens 
op te laden. Het is mogelijk uw eigen indicatoren op te 
bouwen. Je moet beschikken over de NIS-code van de ge-
meenten en de toe te voegen variabelen. De opeenvolgende 
stappen worden onder de rubriek ‘Externe gegevens’ van 
de inleiding tot de atlas uitgelegd. 

De rubriek ‘Opslaan van een project’ van die inleiding wijst 
er op dat die functie u toelaat een beeld op het scherm ver-
schenen op te slaan, meer bepaald indien u nieuwe gege-
vens hebt ingevoerd. Door ze op te slaan is het mogelijk 
de url van het beeld te bewaren voor later gebruik. Je kan 
zo uw project een naam geven om hem later te kunnen 
openen. 

Rechtsonder is er een ‘print’-icoon dat toegang geeft tot het 
printscherm. Er is ook mogelijkheid een commentaar op te 
stellen om het project te beschrijven. Je kan ook exporteren 
in een bijzonder formaat door op het aangepaste ikoon te 
klikken, bv. de gegevens van de kaart naar een Excelbestand 
(zie voorbeeld in de inleiding van de atlas). 

Het venster rechtsboven naast de kaart laat toe toont de in-
dicatoren en de data te kiezen, toont de legende en laat toe 

de methode van classificatie van de indicator te wijzigen. 
Het is dus mogelijk het aantal klassen te wijzigen evenals 
het kleurenpallet en de gebruikte classificatiemethode. Een 
manuele classificatie laat toe zelf de verschillende klassen-
grenzen te bepalen.

Historische gegevens: voor de indicatoren waarvoor waar-
den bestaan voor verschillende data bestaat een bijkomen-
de functionaliteit: door op ctrl te duwen en te klikken op 
een bepaalde ruimtelijke entiteit verschijnt er een venster 
waarin de evolutie te zien is tussen de twee data van de 
indicator en dit ook ten opzichte van de evolutie voor een 
referentie-entiteit, nl. België. 

2.2 Enkele oefeningen

De atlas kan gewoon als ‘naslagwerk’ gebruikt worden, 
door te klikken op een van de titels uit de inhoudstafel, 
maar hij kan gebruikt worden voor gerichte opzoekingen, 
voor actualiseringen van bestaande kaarten op papier en 
men kan er opdrachten mee uitdenken in het kader van 
lessen. Enkele losse voorbeelden:
• Uit het deel Landbouw: neem de kaart van de dichtheid 

van de landbouwarbeidskrachten ‘Arbeidskrachten per 
100 ha, 2012’ als kenmerk voor de intensiteit van de 
landbouwactiviteiten. De vraag wordt gesteld: vertaalt 
een hoge dichtheid van arbeidskrachten (ongeveer een 
gelijk beeld met de gemiddelde bedrijfsoppervlakte maar 
de dichtheid van arbeidskrachten is nauwkeuriger) zich 
in het bodemgebruik? Raadpleeg hiervoor de kaarten % 
industriële teelten, % graangewassen, glasteelt, fruitteelt 
in de totale cultuuroppervlakte en ook varkens, leghen-
nen, vleeskippen per 100 ha. Formuleer een besluit. 

• Uit het deel Wonen: Toename van de kadastrale oppervlak-
te van de bewoonde percelen over 30 jaar (2014/1984): 
formuleer een besluit omtrent dit kaartbeeld.

2.2.1 Visuele vergelijking van 2 kaarten 

Een van de meest gebruikte kaarttoepassingen in een les, 
is de vergelijking van twee kaarten, zij het om een evolutie 
waar te nemen, zij het vooral om een verband of verklaring 
te zoeken zoals het verband tussen vegetatie en klimaat, 
tussen klimaat of reliëf en het voorkomen van een land-
bouwvorm, tussen bodem en landbouw,….Zoals men in 
een papierenatlas opeenvolgend van de ene naar de andere 
bladzijde gaat, kan men hier van het ene naar het andere 
scherm gaan.

Handiger is om de twee kaarten op te roepen op eenzelfde 
scherm. Men kan dit doen met ingescande kaarten van de 
Eerste of de Tweede Atlas of met kaarten van de digitale at-
las. Om in één opslag te kunnen vergelijken, opent elk van 
de kaarten in een nieuw venster door rechts te klikken op 
de titel van de kaarten (in de inhoudstafel) en dan de twee 
vensters handmatig naast elkaar te plaatsen.
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Figuur 1a Werkloosheid 2010 (Digitale atlas) 

Figuur 1b Werkloosheid 2001 (Derde atlas, deel 5) 
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2.2.2 Oefening 1: Vergelijking van een kaart uit de 
papieren editie met een recentere kaart uit 
de digitale atlas door het identiek maken van 
de klassegrenzen.

Om een wetenschappelijke vergelijking te kunnen door-
voeren zullen de waarden van de klassen van de kaarten 
op twee verschillende data moeten gelijkvormig gemaakt 
worden. De werkloosheid in 2001 wordt weergegeven door 
fig.80 p.31 in deel 5 (Economische activiteiten). Om het hier 
overzichtelijk te maken wordt die kaart hier weergegeven 
(fig.1b). We laden anderzijds de kaart ‘werkloosheid 2013’ 
van de digitale atlas op (fig.1a) en brengen de waarden van 
de klassegrenzen van 2001 manueel in die kaart 2013. Fig 
2c geeft dan de werkloosheid 2013 met de klassegrenzen 
2001. De twee kaarten kunnen nu visueel goed vergeleken 
worden. Om de kaart 2013 van de digitale atlas systema-
tisch te wijzigen worden de verschillende stappen gevolgd 
uit de technische fiche 1 op het einde van het artikel.

2.2.3 Oefening 2: Statistische vergelijking van twee 
kaarten

Men kan ook de inhoud van twee kaarten vergelijken aan 
de hand van statistische methodes. Men kan uitgaan van 
twee variabelen (indicatoren) en de vraag stellen of er een 

ruimtelijk verband bestaat tussen het voorkomen van de 
twee verschijnselen. 

De onderzoeksvraag kan bv. zijn: leidt geld tot een goede ge-
zondheid? Men gaat uit van twee reeksen cijfers, nl. het ge-
middeld inkomen per inwoner en de levensverwachting. 
Het verband wordt onderzocht via een eenvoudige correla-
tiecoëfficiënt, nl. de correlatiecoëfficiënt van Spearmann. 
Er bestaan uiteraard meer doorgedreven methodes maar 
op niveau van het secundair onderwijs is de coëfficiënt van 
Spearmann goed bruikbaar. De berekeningsformule is:

1- [6∑D²/n(n²-1)]

met n=589, zijnde het aantal waarnemingen, hier het aan-
tal gemeenten.

Hoe te werk gaan? 

1. De twee variabelen worden elk ingevoerd in een 
werkkolom in een excelwerkblad.

2. In de twee volgende kolommen, bereken de rang van 
elke gemeente voor elke variabele door de formule 
RANG.GEMIDDELDE(‘Waarde’; ‘Lijst van de waar-
den’;1) te gebruiken teneinde een tabel te bekomen zo-

Figuur 1c  Gewijzigde kaart van de digitale atlas: werkloosheid 2013 met de klassegrenzen 2001
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als die van figuur 2. In Office 2007 is dit Rank (cel; 
reeks cellen;1) of in office 2013, Rank.AVG(cel; reeks 
cellen;1)

3. Deze worden van elkaar afgetrokken (Rang inkomen 
per inwoner – Rang levensverwachting). In tabel 2 ver-
schijnen eventueel halve waarden, dit komt overeen 
met het voorkomen van gelijke waarden in de variabe-
len. Die twee krijgen dan dezelfde rangorde.

4. Vervolgens kunnen twee werkwijzen gevolgd wor-
den. Ofwel laat de excelversie toe meteen de formule 
in te voeren zoals in figuur 2 en verschijnt de corre-
latiecoëfficiënt in kolom G: de rangcorrelatiecoëfficiënt 
wordt dan berekend op basis van de kolommen met 
de rangordes door gebruik te maken van de formule 
CORRELATIE(‘Rang inkomen per inwoner’, ‘Rang le-
vensverwachting’), nl. in Office 2007 of 2013, Correlatie 
(reeks cellen; reeks cellen). Ofwel worden de verschillen 
in een nieuwe kolom gekwadrateerd en opgeteld en ver-
der in de formule ingebracht. 

Een rangcorrelatiecoëfficiënt varieert tussen -1 en +1. Hoe 
dichter bij de eenheid hoe beter de correlatie. Bij +1 gaat 
het over een positieve correlatie, bij -1 over een negatieve 
correlatie. Er bestaan tabellen die aanduiden in welke mate 
de correlatiecoëfficiënt significant is (gelet op het aantal 
waarnemingen van 589). In dit geval is een coëfficiënt van 
0,46 (met n=589) sterk significant.

Het in kaart brengen van de verschillen tussen de 
rangorden

Het verschil tussen de rangen voor elke gemeente bereke-
nen (zie hoger of door de functie ‘Externe data openen’ van 
de digitale atlas (zie punt 2 van technische fiche 1). Het 
in kaart brengen van dat verschil is nuttig. Men kiest dan 
best een kleurenpallet met verschillende kleur voor de po-
sitieve/negatieve verschillen en waarbij de tinten donker-
der worden naargelang de afwijkingen groter worden. Het 
kan inderdaad zijn dat de correlatie goed is maar dat de 
afwijkingen ruimtelijk niet willekeurig voorkomen maar 
systematisch zijn. Er kunnen zich onder meer twee moge-
lijkheden voordoen: ofwel komen de gemeenten (met af-

wijkingen in de rangorden) ruimtelijk verspreid voor maar 
bij analyse van de lijst gemeenten blijkt dat ze bepaalde 
kenmerken dragen, bv. dat systematische afwijkingen aan 
steden beantwoorden. Ofwel komen de gemeenten met een 
systematische afwijking geconcentreerd voor en is de on-
derliggende verklaring zonaal/regionaal. Dit is enigszins 
het geval in kaart 3. Men merkt bv. dat in West-Vlaanderen 
de gemiddelde levensverwachting hoger ligt dan verwacht 
op basis van het inkomen. Dit komt omdat het inkomen 
niet de enige beïnvloedende variabele is, maar ook de werk-
loosheidsgraad, de aard van het beroep, de scholingsgraad 
… een rol spelen.

Er kunnen vele anderen potentiële relaties statistisch on-
derzocht worden zoals bv. tussen inkomen (beter dan het 
mediaaninkomen per aangifte) en de verkoopsprijzen van 
woningen,…

Een algemene opmerking kan hier geformuleerd worden: 
de meeste gegevens die in de atlas worden aangeboden zijn 
jaarlijkse gegevens. Soms heeft de indicator voor een be-
paald jaar betrekking op een gering aantal waarnemingen, 
bv. het aantal verkopingen van appartementen in weinig 
bevolkte plattelandsgemeenten. Ga dit na door kaarten te 
vergelijken die op verschillende jaren betrekking hebben. 
Het is dan aangewezen voor verdere analyse om een ge-
middelde te maken dat over verschillende jaren betrekking 
heeft.

2.2.4 Oefening 3: Updaten van een kaart van de 
digitale atlas met recentere gegevens uit een 
andere bron

Omdat bij gebrek aan subsidies de digitale atlas niet voort-
durend kan geüpdate worden kan het nuttig zijn andere 
sites te raadplegen waarop recentere gegevens staan, zoals 
bv. op de site van Statistics Belgium (‘Statbel’). De Excelfile 
met de NIS codes van de gemeenten (5 cijfers van 11001 tot 
93090) moet dan geïmporteerd worden. Bij wijze van oefe-
ning wordt hier het recentste sterftecijfer berekend. 

Op http://statbel.fgov.be/nl/statistieken/cijfers verschijnt 
links een kolom met een hele reeks themata waarover statis-
tieken kunnen gevonden worden. Onder het thema ‘bevol-

Figuur 2  Excelwerkblad met de twee ingevoerde variabelen (B,C), de rangorde ervan (D,E) en het verschil ervan (F). In kolom G verschijnt de berekende 

correlatiecoëfficiënt als resultaat van de toepassing van de voorziene formule
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Figuur 3  Verschil rang inkomen per inwoner 2010 – rang levensverwachting (2010-2012)

Figuur 4  Tabel van de loop van de bevolking 2014 (statbel website). Uit de tabel moeten de kolommen A (NIS-code), C (bevolking) en E (overlijdens) ge-

selecteerd worden die je nodig hebt.
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king’ is er een rubriek ‘Loop van de bevolking’. Je opent die: 
je klikt op downloadbare bestanden en op het volgend scherm 
is er een link naar een Excelfile ‘Loop van de bevolking per 
gemeente’. Er opent zich een tabel met een reeks kolommen 
die alle nodige onderdelen geven voor de berekening van de 
bevolking op het einde van de periode. Een van de kolommen 
geeft de bevolking op 1 januari van het gekozen jaar, een an-
dere kolom geeft de ‘overlijdens’ (figuur 4). Om het sterfte-
cijfer te berekenen moet het aantal sterften gedeeld worden 
door het bevolkingscijfer. Omdat het sterftecijfer in pro dui-

zend wordt uitgedrukt wordt het aantal sterften met duizend 
vermenigvuldigd of plaats je een komma bij de duizendtallen 
van de bevolking (zie technische fiche 1).

Technische fiche 1 : Hoe gegevens importeren vanuit een 
Excelfile, een nieuwe kaart ontwerpen en ze afdrukken ?

Een hulppagina geeft een verkorte uitleg van deze bewer-
king en kan gelezen worden op: www.atlas-belgie.be

 ➝ Hulpmiddelen
 ➝ Instructiemateriaal
 ➝ Externe gegevens

Figuur 5  Uit de Exceltabel na de berekeningen staan de waarden die moe-

ten overgeheveld worden naar de digitale atlas.

Figuur 6  Invoer van de gegevens en koppeling gelukt. Het programma is 

niet verstoord geweest door het feit dat er ook informatie was in de 

file van Statbel op andere niveaus dan het gemeentelijk niveau. 

Het programma houdt alleen rekening met de codes van de ge-

meenten en niet met die van de andere bestuurlijke niveaus.

Figuur 7  De bekomen kaart, maar die eventueel kan aangepast worden (zie punt 7 van technische fiche 1)



102 Jaarboek De Aardrijkskunde 2016

Hierna wordt deze procedure in detail uitgelegd:

1. Open de digitale atlas en kiest een kaart op gemeente-
lijk niveau.

2. Tussen de beschikbare iconen boven de kaart, 
klikt op het icoon ‘Laad de externe data’ op (9de 

icoon vanaf links, een raster van gegevens voorstellend):
 Een nieuw venster opent zich ‘Invoer van gemeenten 

op niveau ‘gemeente’. Men komt later naar dit venster 
terug om er Excelgegevens op te laden. 

3. Maak in Excel de gegevens om te karteren klaar ervoor 
zorgend dat de eerste kolom de NIS-codes bevat en de 
volgende kolommen de te karteren data. In de eerste 
lijn komen de titels, de inhouden van de kolommen zo-
als ‘NIS-code’ voor de eerste kolom, bv ‘levensverwach-
ting’ in de tweede kolom. Zorg ervoor de in te voeren 
gegevens samen te brengen in naast elkaar voorkomende 
kolommen, zonder inhoud van formules. Eventuele be-
rekeningen kunnen plaats gegrepen hebben in andere 
kolommen. En de waarden moeten in een andere kolom 
geplakt worden waar deze gegevens als waarden (values) 
worden behandeld zonder de achterliggende formule. 

 Opmerking 1: Het is geen probleem indien de dataset 
die moet ingevoerd worden informatie bevat voor ande-
re ruimtelijke administratieve niveaus dan het gemeen-
telijke want de software herkent alleen maar NIS codes 
van gemeenten en houdt geen rekening met de andere.

 Opmerking 2: het is niet noodzakelijk, maar mogelijk, 
een Excelinvoermodel te gebruiken door te klikken op 
de link « een file van invoer.xls openen » dat zich on-
deraan het venster van invoer van gegevens bevindt. Dit 
kan bv. nuttig zijn als je op voorhand niet beschikt over 
de NIS-codes per gemeente. Je verkrijgt dan een dataset 
met de namen van de gemeenten en hun NIS-code, die 
dan kan aangevuld worden met uw gegevens (Vergeet 
niet een titel toe te voegen in de plaats van « beschrijf 
hier uw eigen gegevens »). 

4. Selecteer in de Exceltabel de samengevoegde kolommen 
die je wenst te gebruiken en kopieer ze dan (of CTRL+C) 

5. Terugkomen naar de atlas naar het venster « Invoer van 
gegevens », rechts klikken en plakken (of CTRL +V). 

6. Door te klikken op het icoon « lees de data »: 

 Het programma zal de gegevens linken met de ruimte-
lijke entiteiten en dan melden of deze operatie geslaagd 
is. Hij zal ook een voorstellingswijze voorstellen (analyse 
in individuele gegevens, in proportionele cirkels, als cho-
ropleet) die eventueel kan gewijzigd worden via de aan-
duiding «  verfijn indien nodig de definities  ». In dat 
menu is het belangrijk om de bron van de gebruikte ge-
gevens aan te geven. De titel van de kaart kan nog later 
gewijzigd worden. Bevestig door te klikken op de V.

7. De kaart verschijnt op het scherm. Het is mogelijk 
om enkele cartografische parameters (onder de 

vorm van tandwielen rechts van de legende) te wijzigen 
door te klikken op het icoon “parameters”. Bijvoorbeeld: 
het aantal klassen, de classificatiemethode, handmatig 
gekozen klassegrenzen, gebruikte kleurenpallet. Er wordt 
aangeraden om een kleurenpallet te kiezen die op het ach-
tervoegsel CB eindigt. Deze is het meest contrastrijk en 
is gekozen geweest op basis van de site: http://www.color 
brewer.org

8. Kies het tonen of verbergen van de vectoriële informatie 
van de localisatie : administratieve grenzen, spoorweg-
net, waterwegennet, stad,….door te klikken op de vol-
gende iconen: 

9. Om de kaart af te drukken, klikt op het icoon onderaan 
rechts (afdrukken, exporteren):

 Een venster dat zich opent verschaft nog infor-
matie ‘U kan de titel van de kaart wijzigen’. Je 

kan enige informatie in het vakje « commentaar » in-
brengen zoals bv. de naam, voornaam, klas van uw leer-
lingen. Klikt weer op het icoon «afdrukken» en een 
tweede venster met aanwijzingen verschijnt: de lay-out 
van de printer moet in ‘landscape’ (het afdrukken van 
de kaart moet op het formaat 11,72 x 14,28cm gebracht 
worden). Evenwel zal een zwart-wit versie van de kaart 
leesbaar zijn, zelfs indien u met een kleurenkaart werkt.

 Het document kan ook bewaard worden in PDF 
door te klikken op het icoon PDF (dat staat boven 

het icoon van de printer). Dit PDF-document kan dan 
lokaal opgeslagen worden op de PC. De leerling kan het 
document verzenden voor correctie.




