
Werken met OpenOffice.org Draw

Stroomdiagrammen / Organigrammen

1 Bij het opstellen van deze informatie is ervan uit gegaan, dat de lezer al bekend is met het 
werken met de muis en met objecten, slepen, eigenschappen...

2 Van toepassing op OpenOffice.org versie 2.x

3 Gegevens over het gebruiken van deze informatie aan het einde van het document.

Figuur met overzicht

Toelichting bij de nummers op de volgende bladzijde

Stroomdiagrammen  / Organigrammen in OpenOffice.org versie 12-12-06 / pg. 1

2

1

4

4

5



Toelichting bij de nummers in de figuur

1 Sleep de werkbalken Stroomdiagram en Verbindingen uit de werkbalk Tekening

• klik op het pijltje naast het pictogram, er komt een venstertje;

• pak dat aan de bovenkant en sleep het er uit 

2 Maak een paar vang/hulplijnen.

• Druk de linkermuisknop in op de lineaal (links of boven);

• sleep dan naar de dia.

3 Via het contextemenu in de dia, kun je de vanglijnen zichtbaar maken.

4 Voeg figuren en lijnen toe aan de tekening.

• Klik op een pictogram van een figuren voor een stroomdiagram of een 
verbindingslijn;

• ga dan met de muis naar de dia en begin daar te slepen;

• als bij het maken een verbindingslijn de muisaanwijzer boven de rand van een 
figuur wordt gehouden, is te zien dat de lijn kan worden gekoppeld.

5 Werk met opmaakprofielen. Zie bijgaand voorbeelddocument. 

• Als de Stylist (F11) open is, en er is een figuur geselecteerd, dan zie je welk 
opmaakprofiel dat figuur heeft: de naam is gemarkeerd in de Stylist;

• met dubbelklikken op een ander opmaakprofiel in de Stylist, ken je een ander 
opmaakprofiel toe;

• bij rechtsklikken op een opmaakprofiel in de Stylist, kan worden gekozen voor 
Wijzigen.

6 Tekst toevoegen aan een figuur? Gewoon gaan typen of F2 kiezen.

Bijlage met voorbeelden 

In het document DiagramVoorbeeld.odg is een aantal figuren en pijlen toegevoegd.

Tevens zijn er extra opmaakprofielen gedefinieerd.
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