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Frequently asked questions

Handleiding 3 - FAQ’s

In welke versies van Microsoft Office werkt de spellingschecker?

De spellingschecker werkt in de Office client versies van Word, Excel, PowerPoint en 

Outlook vanaf Office 2013 en hoger. Door Microsoft Office Online wordt de spelling-

schecker nog niet ondersteund.

Door welk besturingssysteem wordt de spellingschecker ondersteund?

Op dit moment is het alleen beschikbaar voor computers met een Windows besturings-

systeem. Eind 2019 zal de spellingschecker ook voor computers met MacOS besturingssys-

teem beschikbaar komen.

Hoe weet ik welke versie van Office ik heb?

Op de ondersteuningswebsite van Microsoft staat uitgelegd hoe je kan controleren 

welke versie je hebt. https://support.office.com/nl-nl/article/Over-Office-welke-versie-van-

Office-gebruik-ik-932788b8-a3ce-44bf-bb09-e334518b8b19

Hoe weet ik of ik een 32-bits of 64-bits versie heb?

Gebruik onderstaande link om te controleren of je een 32-bits of een 64-bits versie hebt. 

https://support.microsoft.com/nl-nl/help/15056/windows-32-64-bit-faq

Wat als ik de verkeerde versie heb gedownload?

Geen probleem! De setup controleert of je de juiste versie hebt gedownload. 

Download dan de andere versie en probeer het opnieuw.

Waar baseert de spellingschecker zich op?

De spellingschecker maakt gebruik van een woordenlijst van de Fryske Akademy, waar 

op dit moment 466.112 woorden in zijn opgenomen. De woordenlijst wordt continu 

geactualiseerd waardoor de spellingschecker altijd een bijtijds lexicon gebruikt. 

Geeft de spellingschecker ook synoniemen?

De spellingschecker die nu gereed gekomen is geeft op dit moment enkel aan of het 

gebruikte woord goed of fout is gespeld is. Mogelijk dat in de toekomst de functionali-

teiten worden uitgebreid zodat ook synoniemen of grammaticale suggesties gegeven 

kunnen worden. 

Wilt u meer weten over de taalinstellingen in Microsoft Office?

Spelling en grammatica controleren in Office: 

https://support.office.com/nl-nl/article/spelling-en-grammatica-controleren-in-office-5cde-

ced7-d81d-47de-9096-efd0ee909227 

Spelling en grammatica controleren voor het versturen van e-mailberichten: 

https://support.office.com/nl-nl/article/spelling-controleren-voordat-u-een-bericht- 

verzendt-620b24fc-9cc5-4a2f-a26b-9ff4e02cc193 

Woorden toevoegen aan de woordenlijst voor de spellingcontrole: 

https://support.office.com/nl-nl/article/woorden-toevoegen-of-bewerken-in-een- 

woordenlijst-voor-spellingscontrole-56e5c373-29f8-4d11-baf6-87151725c0dc 

Spelling en grammatica controleren in een andere taal: 

https://support.office.com/nl-nl/article/spelling-en-grammatica-controleren-in-een-ande-

re-taal-667ba67a-a202-42fd-8596-edc1fa320e00 

Wijzigen van de taal van Microsoft Office voor menu’s en taalprogramma’s:

https://support.office.com/nl-nl/article/de-taal-van-microsoft-office-voor-menu-s-en-taal-

programma-s-wijzigen-f5c54ff9-a6fa-4348-a43c-760e7ef148f8 
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