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Visio wordt  gebruik t  voor het  maken van st roomdiagram men. Denk 
daarbij , bijvoorbeeld, aan het  in kaart  brengen van de processen binnen 
een product iebedrij f.  Maar het  kan ook gebruik t  brengen voor de st ructuur 
van een computerprogram ma of zelfs om een ruim telij k ontwerp te m aken 
(kamerindeling, bedr ij fsterrein etc)  
Opdrachten worden in deze tutorial aangegeven m et  5.  Alle andere tekst  
kun je gewoon lezen.  
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We beginnen met  het  vervaardigen van het  volgende 
oefenst roomdiagram :  
 

 
 
 



Je kr ijgt  hierbij  te m aken met dr ie vormen (SHAPES)  en één 
verbindingslijn (met r icht ingspij lt je) . Deze shapes hebben de volgende 
betekenis:  
 

Gebruik t  om het  begin en het  eindpunt  aan te geven van een 
proces. 

 
Gebruik t  als er  een beslissing genom en moet  worden. Je hebt  
hier  alt ijd m inim aal twee verlatende verbindingslijnen. 
 
 
Je gebruikt  deze shape voor het  symboliseren van een act ie of 
proces. Hier  gebeurt  er dus wat .  
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Maar eens kij ken of we het  getoonde diagram kunnen tekenen. 
 
5 5Start  9LVLR (als dat  nog niet  gedaan is)  
 
5 Kies %HVWDQG�1LHXZ�6WURRPGLDJUDP�%DVLVVWURRPGLDJUDP  
 
Je hebt  nu het  “ tekenvel”  voor je neus. Het  is gevuld met  een raster dat  
gaat  helpen om de shapes op de goeie plaats te kr ijgen. Aan de linkerkant  
zie je de shapes die je kunt  gebruiken. Ga je met  de muis op zo’n shape 
staan dan kr ijg je te zien waar hij  voor gebruik t  kan worden. 
 
5 Probeer de drie besproken shapes te v inden. De namen zij n wellicht  

anders dan ik ze genoemd heb. 
 
Om  een shape op het  tekenvel te kr ijgen sleep je ze van links naar het  vel 
toe. 
 
5 Sleep de $IVOXLW�SURJUDPPD��VKDSH naar het  tekenvel. Het  m oet  

zoiets worden:  
 
 
 
 
 
Dan gaan we nu de %HVOLVVLQJ�VKDSH plaatsen. 
 
 
5 Plaats als volgt :  
 



Merk op hoe Viso je helpt  om  de shapes op de juiste plaats te kr ijgen. Ze 
hechten zich autom at isch aan het  hulpraster en een grote vert icale en/ of 
horizontale lijn begeleidt  de shape zodat  je goed de uit lij ning m et  andere 
shapes kunt  zien. Je kunt  zo ook gemakkelij ker  op de linialen (boven en 
links)   de afstandsm aten bepalen. 
 
5 Plaats de 3URFHV�VKDSH en let  eens op de hulplijnen. Het  wordt  nu 

zo:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Merk op dat  ik  telkens m instens twee rasterblok jes tussen de shapes heb 
gelaten. Door voor je zelf wat  betreft  die afstand al van te voren een 
beslissing te nem en kun je consistent ie, regelmaat  dus, in de hand 
houden. 
 
Voor de Microsoft - gebruikers hoef je het  nauwelij ks te noemen, m aar je 
kunt  een shape verwijderen door er  op te k likken (=  te selecteren)  en op 
DEL te drukken. 
 
5 Verwijder de $IVOXLW�VKDSH en plaats hem daarna weer terug. 
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Wat de shapes bet reft  hebben we voor lopig geen andersoort ige vormen 
meer nodig. Nu kun je de nog benodigde shapes telkens weer uit  het  
shapes-venster  halen, maar je zou ook kopieën van de al geplaatste 
shapes kunnen gebruiken. Het  grote voordeel van die laatste opt ie is dat  
je zo aangebrachte opmaak ook mee kunt  nemen. Nu hebben we nog wel 
niks opgemaakt  maar dat  gaat  zo wel veranderen. Ook dat  kopiëren gaat  
op de bekend Microsoft  manier :  Je selecteert  de shape, houdt  de CTRL-
toets ingedrukt  en sleept  een kopie naar de gewenste plek. Let  op dat  je 
cursor v ier  -naar alle windricht ingen wij zende-  pij lt jes moet  hebben op het  
moment  dat  je de CTRL- toets indrukt . 
 
 
 



5 Plaats een kopie van de 3URFHV�VKDSH als volgt :  
 
Je zult  al wel gemerkt  hebben dat  je een geselecteerde 
shape gewoon met  de m uis kunt  verplaatsten. 
 
5 Probeer zo nodig even een shape te verplaatsen 

en keer terug naar het  or iginele ontwerp. 
 
Dan zijn we nu klaar om het  geheel af te maken. 
 
5 Verzorg het  volgende ontwerp:  
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Zonder beschr ij vende tekst  zij n 
de onderdelen weinigzeggend. 
Dat  m oeten we dus nu 
toevoegen. Je kunt  op 
verschillende manieren tekst  
toevoegen. Het  gem akkelij kst  is 
waarschijnlij k dubbelklikken op 
een vorm. Daarna kun je je tekst  
intypen. Je mag ook een shape 
selecteren en daarna op F2 
drukken. Wat je maar 
gemakkelij ker  vindt . 
 
5 Voeg tekst  toe zodat  je het  

nevenstaande kr ijgt :  
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Nu moeten we de “ flow”  nog aangegeven, duidelij k maken in welke 
r icht ing het  proces zich voortbeweegt . Daarvoor gebruik  je een 
verbindingslijn die eindigt  in een pij lpunt . Omdat deze zo veel gebruikt  
wordt , staat  er een knop voor in de menubalk:   
 
5 Klik op dit  knopje en beweeg daarna de muiscursor over het  k leine 

kruisje onderaan in de %HJLQ�VKDSH.  Je kr ijgt  een rood kadert je. 
 
5 Klik de muisknop vast  en t rek de lijn naar de .HX]H�VKDSH.  Laat  los 

zodra het  kruisje daar ook een rood kader kr ijgt . Laat  de muis los. 
 
 
Je moet nu dit  hebben:   
 
5 Klik elders in het  tekenveld (en de rode 

markeringen zijn verdwenen.)  
 
5 Verbind op deze manier ook de shapes 2 -  3 en 

3 – 4. 
 
Je hoeft  dus de verbindingslijn maar van shape naar 
sleep te slepen. Visio zorgt  wel voor de geschiktste 
lay-out . Dat  zul je bij  het  verbinden van shape 4 met  8 helemaal wel zien. 
 
5 Sleep de verbindingslij n van shape 4 naar shape 8. 
 
Je zou het  volgende moeten kr ijgen:  
 
Dan hebben we via één keuze het  einde 
bereikt .  Nu de tweede keuze vanaf de 
eerste keuze shape. 
 
5 Trek de verbindingslij n van 2 Keuze 

naar 5 Act ie.  Verbind ook 6 Act ie, 
7 Keuze en 8 Einde. 

 
 
 
We hebben nu de tweede keuzelijn tot  het  eind gevolgd. Er zit  in die 
tweede lijn echter nog een keuze moment .  Bij  de andere keuze, gaat  het  
proces bij  5 Act ie weer opnieuw beginnen. Je symboliseert  dat  door de 
verbindingslijn van 7 Keuze naar 5 Act ie te t rekken. 
 
5 Trek die verbinding. 
 



Wat ons nog rest  is aangeven om  welke keuze het  gaat . Veelal gaat  het  
hier  om een Ja/ Nee keuze. Die keuze wordt  in de verbindingslijn vermeld. 
 
Het  is belangr ij k  om niet  bij  de lijncursor te blij ven hangen, want  daarm ee 
kun je niet  iets selecteren, alleen maar lij nen t rekken. 
 
5 Klik op het  pij l- cursorsymbool   
 
5 Dubbelklik  op de verbindingslijn tussen 2 Keuze en 3 Act ie. 
 
5 Type “ Ja”  in het  ontstane veldje en klik  ernaast . Het  wordt  

zoiets:  
 
5 Zorg ervoor dat  je “Nee”  kr ijgt  tussen 2 Keuze en 5 Act ie, 

“ Ja”  tussen 7 Keuze en 8 Einde en “Nee”  tussen 7 Keuze en 
5 Act ie. 

 
Het  resultaat  moet  lij ken op het  st roomdiagram  waar we naar toe wilden 
(blz. 1) . 
 
5 Bewaar als YLVFXU�� en sluit  bestand. 
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5 Start  een nieuw basisst roomdiagram. 
 
Het  gebruik  maken van de ingebakken keuzes van Visio heeft  veel 
voordelen, maar soms zou je het  toch net  iets anders willen. De plaats 
waar Visio de tekst labels plaatst  is bij v .  niet  alt ijd zo gelukkig en maar 
moeizaam aan te passen. 
 
Probeer dit  maar eens:  
 
5 Maak het  volgende diagram waarbij  

beide bovenste shapes met de eindshape 
verbonden zijn. Plaats de Eindshape laag 
(m instens 12 blok jes verwijderd)  

 
5 Dubbelk lik  nu op de verbindingslijn van 

de Keuze-shape en voeg “Ja”  toe. 
 
Daar de tekst  in het  m idden van de lijn 
geplaatst  wordt  kr ijg je hem in het  
gezamenlij ke stuk, wat  je natuurlij k  niet  wilt . 
Je kunt  dit  manipuleren door het  stuk met 
tekst  kort  te houden.  
 



5 Verwijder de rechter verbindingslijn (=  selecteer hem en druk op 
Del(ete) )   

 
5 Plaats een nieuwe lijn en laat  hem ergens in het  

lange stuk van de ander lijn aanhechten. Je kr ijgt  
waarschijnlij k zoiets:   

 
 
 
Om  de lijn hoger te laten sam enkomen selecteer je hem  en sleep je hem 
vanuit  het  groene aangrijppunt  in het  m idden van 
het  horizontale stuk naar boven. Voeg daarna “Ja” 
toe.  
 
5 Probeer maar.  
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5 Probeer het  volgende 

st roomdiagram te 
produceren. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5 Bewaar als�3DWDW en 
sluit  bestand. 

 
 
 
 
 


