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1 Introductie
Een inleiding is het eerste deel van een tekst, waarin hetgeen waar de tekst over
gaat is omschreven. Het kan een vooruitblik naar de inhoud van de tekst.

1.1 Eerste subsectie
Soms is het nodig om een structuur te geven aan het artikel dat je schrijft.

2 Opmaak
Je kan tekst in LaTeX vet schrijven, schuin schrijven of onderlijnen. Natuurlijk
kan je alle drie samen proberen, maar dat is geen goed idee.

Als laatste structuur element heb je ook nog de alinea’s, daarvoor is er geen
commando ontworpen, het enige wat je moet doen is een witregel (of meerdere
witregels) laten tussen de twee alinea’s.

Op deze manier bijvoorbeeld.
We kunnen natuurlijk in het midden van een alinea een nieuwe lijn beginnen.

Soms is dit nodig om de tekst leesbaar te houden.
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Een nieuwe pagina.

3 Lijsten

3.1 Gewone lijsten
Een lijst van de hoofdexpertise van Emweb:

• Web applicaties

• Embedded systems

• Bio-informatica en machine learning

3.2 Genummerde lijsten
Een lijst van mijn favoriete programmeertalen:

1. Python

2. Fortran

3. C++

3.3 Lijst van beschrijvingen
Een korte beschrijving van enkele woorden:

LaTeX een software voor het opstellen van documenten

Linux een open source besturingssysteem

Emweb de sponsor van deze workshop

3.4 Geneste lijsten
1. Eerste onderwerp

(a) Eerste sub-onderwerp

(b) Tweede sub-onderwerp

2. Tweede onderwerp

• Eerste sub-puntje

• Tweede sub-puntje

3. Derde onderwerp
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4 Tabellen

Naam Richting Jaar
Jan Janssen Informatica 2000
Peter Peters Wiskunde 2002

Tabel 1: Een tabel met namen en richtingen.

5 Afbeeldingen

Figuur 1: Emweb was de sponsor van deze workshop.

We verwijzen naar figuur 1.
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