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Basiskennis van PowerPoint 
PowerPoint is een krachtige toepassing voor presentaties. Om PowerPoint echter 

zo doeltreffend mogelijk te kunnen gebruiken, hebt u eerst enige basiskennis 

nodig. In deze zelfstudie worden enkele van de taken en functies geïntroduceerd 

die u voor alle presentaties kunt gebruiken 
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Voordat u begint 

Leerdoelen 

Na het voltooien van deze zelfstudie kunt u het volgende: 

 Een nieuwe, lege presentatie maken 

 Vaststellen welke elementen van de gebruikersinterface u kunt gebruiken om basistaken uit te 

voeren 

 Tekst en afbeeldingen aan dia's toevoegen 

 Een vooraf ontworpen thema en indeling toepassen 

 Inhoud van dia's opmaken 

 Een presentatie opslaan in een nieuwe map 

Vereisten 

 PowerPoint voor Mac 2011 

Geschatte duur:  30 minuten 
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1. Een nieuwe, lege presentatie maken 

In PowerPoint kunt u in een presentatie dia's maken en ontwerpen. U kunt beginnen met een lege 

presentatie, een bestaande, opgeslagen presentatie of een sjabloon. Wanneer u PowerPoint opent, wordt 

de galerie met PowerPoint-presentaties geopend. Deze galerie bevat allerlei sjabloonopties en snelle 

toegang tot recente presentaties. 

Hieronder ziet u hoe u de galerie met PowerPoint-presentaties kunt gebruiken om een lege presentatie te 

openen. 

 

Als u PowerPoint nog niet hebt geopend, klikt u in het Dock op PowerPoint . 

 

 

Klik in de galerie met PowerPoint-presentaties onder Thema's op Alles. 

 

 

Klik op Wit  en klik vervolgens op Kiezen. 

 

 

Tip  Als u altijd met een lege presentatie w ilt beginnen wanneer u PowerPoint opent, schakelt u 

het selectievakje Niet weergeven als PowerPoint wordt geopend in. 
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Er wordt een lege presentatie (Present atie1) weergegeven. 

 

Aanwijzingen 

 Als u een nieuwe, lege presentatie w ilt maken, kunt u in PowerPoint op elk gewenst moment in het 

menu Bestand op Nieuwe presentatie klikken (in deze zelfstudie ook geschreven als Bestand > 

Nieuwe presentatie). 

 Als u de galerie met PowerPoint-presentaties w ilt weergeven terwijl u met PowerPoint werkt, klikt u 

op Bestand > Nieuw van sjabloon. 

Voordat  u verdergaat  

Controleer of u het volgende kunt doen: 

 PowerPoint openen vanuit het Dock 

 De galerie met PowerPoint-presentaties gebruiken om een nieuwe, lege presentatie te maken 
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2. De gebruikersinterface van PowerPoint verkennen 

In een nieuwe, lege presentatie klikt u op een dia en begint u met het toevoegen van tekst en objecten. 

Voordat u echter daarmee begint, is het verstandig vertrouwd te raken met enkele van de elementen van 

de gebruikersinterface die u in alle presentaties kunt gebruiken. 

In het volgende gedeelte worden enkele elementen van de gebruikersinterface van PowerPoint beschreven. 

 

 Menubalk: het gebied boven in het scherm waar alle menu's worden weergegeven. De meestgebruikte 

menuopdrachten v indt u in de menu's Bestand, Bewerken en Beeld. 

 Standaardwerkbalk: de werkbalk waarop de naam van de presentatie wordt weergegeven (in dit geval 

Presentatie1) en knoppen voor enkele van de meestgebruikte taken, zoals het openen, opslaan en afdrukken 

van een presentatie. 

 Lint : de opdrachtbalk met tabbladen boven in het venster of werkgebied waarmee functies worden 

gerangschikt in logische groepen. Op het tabblad Thuis en het tabblad Thema's v indt u de meestgebruikte 

opdrachten voor het opmaken van de inhoud en het ontwerp van de presentatie. 

 Miniaturen in het linkerdeelvenster: hier kunt u snel de gewenste dia zoeken en weergeven. Als u het 

linkerdeelvenster niet ziet, controleert u of in het menu Beeld het selectievakje naast Normaal wel is 

ingeschakeld. 

 Dia: een pagina in een presentatie zoals weergegeven in de normale weergave. Als u geen dia ziet, klikt u op 

Beeld > Normaal. 

 Tijdelijke aanduidingen: vooraf opgemaakte vakken voor inhoud. De indeling van de dia bepaalt waar 

tijdelijke aanduidingen worden weergegeven op een dia. 

 Not itievenster: een vak waarin u notities kunt typen ter referentie wanneer u de presentatie geeft. Tijdens de 

presentatie zijn de notities alleen zichtbaar voor de presentator.  
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Aanwijzingen 

 Klik rechts van het lint op  

 Houd de muisaanw ijzer boven de knop als u een tip voor een knop op het lint of de werkbalk w ilt 

weergeven. 

Voordat  u verdergaat  

Controleer of u het volgende kunt doen: 

 De elementen van de gebruikersinterface identificeren die u in alle presentaties kunt gebruiken 

 

3. Dia's invoegen 

Een nieuwe, lege presentatie bevat standaard slechts één dia. U kunt op verschillende manieren dia's 

invoegen. 

Hieronder ziet u hoe u op verschillende manieren drie nieuwe dia’s invoegt. 

 

Klik op het tabblad Thuis onder Dia's op Nieuwe dia. 
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Klik op de pijl naast Nieuwe dia en klik vervolgens op Inhoud met bijschrift . 

 

 

Klik op Invoegen > Nieuwe dia. 
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In het linkerdeelvenster wordt nu voor elke dia een miniatuur weergegeven. 

 

Aanwijzingen 

 Een nieuwe dia wordt ingevoegd na de dia die momenteel is geselecteerd in het linkerdeelvenster. 

 Als u een dia in het linkerdeelvenster w ilt verw ijderen, selecteert u deze dia en drukt u vervolgens 

op DELETE. 

 Als u de volgorde van de dia's in het linkerdeelvenster w ilt w ijzigen, selecteert u de dia die u w ilt 

verplaatsen en sleept u deze naar de gewenste positie. 

 Als u dia's uit een andere presentatie w ilt invoegen, klikt u op Invoegen > Dia's uit  > Andere 

presentatie. 

Voordat  u verdergaat  

Controleer of u het volgende kunt doen: 

 Op drie verschillende manieren dia's invoegen in een presentatie 
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4. Inhoud aan dia’s toevoegen 

Elke dia heeft een of meer tijdelijke aanduidingen die het u gemakkelijk maken tekst aan de dia toe te 

voegen. U kunt gewoon klikken en typen. U kunt ook andere inhoud toevoegen, zoals afbeeldingen. 

 

Opmerking  De indeling van de dia bepaalt de positie en het type van de tijdelijke aanduidingen. In 

een latere les leert u hoe u de indeling van een dia kunt w ijzigen. 

Hieronder ziet u hoe u tekst en afbeeldingen toevoegt aan dia's. 

 

Klik in het linkerdeelvenster op dia 1. 

 

 

Klik op de tijdelijke aanduiding Klik om een titel te maken en typ vervolgens Adventure Works. 
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Klik op de tijdelijke aanduiding Klik om een ondertitel te maken en typ vervolgens Avontuur wacht . 

 

 

Klik in het linkerdeelvenster op dia 2. 
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Klik op de tijdelijke aanduiding Klik om een titel te maken en typ vervolgens Zeven continenten. 

 

 

Klik op het tabblad Thuis onder Invoegen op Afbeelding en klik vervolgens op Illustratiekiezer. 
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Sleep de onderstaande afbeelding van het tabblad Illustraties naar de tijdelijke aanduiding Klik om 

t ekst toe te voegen op de dia. 

 

 

Klik op de afbeelding en klik vervolgens onder aan de dia op Formaat  van afbeelding aanpassen 

aan t ijdelijke aanduiding. 
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De dia bevat nu een titel en een afbeelding en de tekst van de tijdelijke aanduiding wordt niet meer 

weergegeven. 

 

Aanwijzingen 

 De rand rond een ongebruikte tijdelijke aanduiding wordt niet weergegeven wanneer u de 

diavoorstelling weergeeft. 

 Als u een afbeelding w ilt invoegen vanaf uw  computer of een netwerkstation, klikt u op het 

tabblad Thuis onder Invoegen op Afbeelding. Klik vervolgens op Afbeelding uit bestand. 

 Als u notities voor de spreker w ilt toevoegen, klikt u in het deelvenster Notities (onder de dia) en 

typt u de notities. Wanneer de presentatie wordt afgespeeld, zijn de notities alleen zichtbaar voor 

de presentator. 

Voordat  u verdergaat  

Controleer of u het volgende kunt doen: 

 Tekst en afbeeldingen aan een dia toevoegen 

 

5. Een thema en een indeling toepassen 

U kunt de inhoud per dia opmaken, of u kunt thema's en indelingen gebruiken om snel een consistent 

ontwerp toe te passen op de gehele presentatie. Met een thema definieert u de lettertypen, kleuren, 

achtergronden en effecten van een presentatie. De indeling bepaalt hoe inhoud op een dia wordt 

ingedeeld. 

Hieronder ziet u hoe u een thema toepast op de presentatie en hoe u een dia een andere indeling geeft. 
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Klik op het tabblad Thema's onder Thema's op Inspiratie. 

 

 

Tip  Houd de muisaanw ijzer boven een miniatuur om de naam van het thema te zien. Als u meer 

thema's w ilt zien, houdt u de muisaanw ijzer boven een miniatuur en klikt u vervolgens op . 

 

 

Het themaontwerp, de lettertypen en de kleuren worden toegepast  op alle dia's. 

 

 

Klik in het linkerdeelvenster op dia 2. 
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Klik op het tabblad Thuis onder Dia's op Indeling en klik vervolgens op Tit eldia met afbeelding. 

 

 

De indeling wordt toegepast op de dia en de tekst en afbeelding worden verplaatst. 

 

Aanwijzingen 

 Als u een ander thema w ilt toepassen op afzonderlijke dia's, houdt u  ingedrukt. Klik vervolgens 

in het linkerdeelvenster op alle dia’s waarop u het thema w ilt toepassen en pas het gewenste 

thema toe. 

 U kunt op elk gewenst moment een ander thema of een andere indeling toepassen. 

 Als u de achtergrondkleur van de presentatie w ilt w ijzigen, klikt u op het tabblad Thema's onder 

Themaopties op Achtergrond. 

Voordat  u verdergaat  

Controleer of u het volgende kunt doen: 

 Een thema toepassen op de presentatie 

 Een indeling toepassen op een dia 
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6. Inhoud van dia’s opmaken 

De meeste opmaak voor tekst en objecten van een presentatie wordt gedefinieerd door het thema. U kunt 

het thema echter overschrijven en verschillende stijlen en effecten toepassen op de tekst of objecten van 

een dia. 

Hieronder ziet u hoe u de tekst en afbeelding van dia 2 kunt opmaken. 

 

Verplaats de aanw ijzer naar de rand van de tijdelijke titelaanduiding. Wanneer de cursor in een pijl 

met vier koppen verandert, klikt u op de rand. De blauwe rand en de formaatgrepen geven aan dat de 

gehele tijdelijke aanduiding is geselecteerd. 

 

 

Tip  Als u specifieke tekst in een tijdelijke aanduiding w ilt opmaken, selecteert u alleen die tekst 

in plaats van de gehele tijdelijke aanduiding. 

 

 

Klik op het tabblad Thuis onder Lettertype op de pijl naast Tekstkleur en klik vervolgens op Accent 

4. 
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Klik op de afbeelding een sleep deze naar de hieronder getoonde locatie. 

 

 

Wijs de formaatgreep rechtsonder aan en versleep deze om het formaat  van de afbeelding te w ijzigen 

(zie onder). 
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Klik op het tabblad Afbeelding opmaken op Filt ers en klik vervolgens op Glas. 

 

 

De nieuwe kleur is nu toegepast op de titel en het nieuwe filter is toegepast op de afbeelding.  

 

Aanwijzingen 

 Als u aangebrachte w ijzigingen ongedaan wilt maken, klikt u op Bewerken > Ongedaan maken. 

Voordat  u verdergaat  

Controleer of u het volgende kunt doen: 

 Tekst en afbeeldingen in een dia selecteren en opmaken 



Microsoft Office voor Mac 2011: Basiskennis van PowerPoint 18 

 

7. Een presentatie opslaan in een nieuwe map 

Tot nu toe zijn de w ijzigingen die u in de presentatie hebt aangebracht , nog niet opgeslagen. De 

algemene bestandsnaam (Presentatie1) boven de werkbalk Standaard geeft aan dat de presentatie niet is 

opgeslagen. 

Hieronder ziet u hoe u de presentatie kunt opslaan in een nieuwe map op de computer. 

 

Klik op Bestand > Opslaan. 

 

 

Typ in het vak Bewaar als een naam voor de presentatie, bijvoorbeeld Basiskennis van PowerPoint . 
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Klik in het pop-upmenu Locaties op Documenten en klik op de pijl naast het vak Bewaar als zodat 

de pijl naar boven w ijst. Alle mappen in de map Documenten worden weergegeven. 

 

 

Klik op Nieuwe map. 

 

 

Typ in het dialoogvenster Nieuwe map de tekst Oefenmap Basiskennis van PowerPoint en klik op 

Maak aan. 
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Klik op Opslaan. 

 

De bestandsnaam (bijvoorbeeld Basiskennis van PowerPoint.pptx) van de opgeslagen presentatie 

wordt weergegeven boven de werkbalk Standaard. 

 

Aanwijzingen 

 Als u de diavoorstelling w ilt afspelen, klikt u op het tabblad Diavoorstelling onder 

Diavoorstelling weergeven op Van begin of Vanaf huidige dia. 

 Als u een recent weergegeven presentatie wilt openen, klikt u op Bestand > Open recente 

best anden en klikt u vervolgens op de presentatie die u w ilt openen. 

 Als u een lijst w ilt weergeven met alle PowerPoint-presentaties die zijn opgeslagen op de 

computer, klikt u op Bestand > Nieuw van sjabloon. Klik vervolgens in het linkerdeelvenster 

onder Recente presentaties op Alle. 

 Als u PowerPoint w ilt afsluiten, klikt u op PowerPoint  > PowerPoint afsluiten, of drukt u op +Q. 

Voordat  u verdergaat  

Controleer of u het volgende kunt doen: 

 Een presentatie opslaan in een nieuwe map 
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Snelreferentiekaart 

 

Actie Handeling 

Een nieuwe, lege presentatie maken 

met behulp van de galerie met 

PowerPoint-presentaties 

Klik in het linkerdeelvenster onder Thema's op Alles. Klik op 

PowerPoint-presentatie en klik vervolgens op Kiezen. Als u de 

galerie met PowerPoint-presentaties niet ziet, klikt u op Bestand > 

Nieuw van sjabloon. 

Een nieuwe, lege presentatie maken 

terw ijl u in PowerPoint werkt 

Klik op Bestand > Nieuwe presentatie. 

Het lint verbergen terw ijl u werkt 

Klik rechts op het lint op . 

Een nieuwe dia invoegen Klik op het tabblad Thuis onder Dia's op Nieuwe dia. Of klik op 

Invoegen > Nieuwe dia. 

De volgorde van dia's in het 

linkerdeelvenster w ijzigen 

Selecteer de dia die u w ilt verplaatsen en sleep deze naar de 

gewenste positie. 

Notities voor de spreker toevoegen 

aan een dia 

Klik in het deelvenster Notities (onder de dia) en typ vervolgens uw  

notities. Tijdens de diavoorstelling zijn de notities alleen zichtbaar 

voor de presentator. 

Een afbeelding invoegen in een dia Klik op het tabblad Thuis onder Invoegen op Afbeelding. 

De achtergrondkleur van een 

presentatie w ijzigen 

Klik op het tabblad Thema's onder Themaopties op Achtergrond. 

Een thema toepassen op een 

presentatie 

Klik op het tabblad Thema's onder Thema's op het thema dat u 

w ilt toepassen.  

Een thema toepassen op 

afzonderlijke dia's 

Houd  ingedrukt en selecteer vervolgens in het linkerdeelvenster 

elke dia waarop u het thema w ilt toepassen. Pas vervolgens het 

gewenste thema toe. 

Een indeling toepassen op de 

huidige dia 

Klik op het tabblad Thuis onder Dia's op Indeling en klik 

vervolgens op de indeling die u w ilt toepassen. 

Een presentatie opslaan Klik op Bestand > Opslaan. 

Een diavoorstelling weergeven Klik op het tabblad Diavoorstelling onder Diavoorstelling 

weergeven op Van begin of Vanaf huidige dia.  

Een recent weergegeven presentatie 

openen 

Klik op Bestand > Open recente bestanden en klik vervolgens op 

de presentatie die u w ilt openen.  
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Meer aanwijzingen 

 Wanneer u PowerPoint opent, wordt de galerie met PowerPoint-presentaties geopend. Deze bevat 

allerlei sjabloonopties en snelle toegang tot recente presentaties. 

 Tijdelijke aanduidingen zijn vooraf opgemaakte vakken voor inhoud (bijvoorbeeld tekst of een 

afbeelding). De rand rond een ongebruikte tijdelijke aanduiding wordt niet weergegeven wanneer 

u de diavoorstelling afspeelt. 

 Gebruik thema's en indelingen om snel een consistent ontwerp toe te passen op een gehele 

presentatie. Met een thema worden de lettertypen, kleuren, achtergronden en effecten van de 

presentatie gedefinieerd. De indeling definieert hoe inhoud op een dia wordt gerangschikt. 

 De meeste opmaak voor tekst en objecten van een presentatie wordt gedefinieerd door het thema. 

U kunt het thema echter overschrijven en verschillende stijlen en effecten toepassen op de tekst 

of objecten van een dia. 

 De algemene bestandsnaam (Presentatie1) boven de werkbalk Standaard geeft aan dat de 

presentatie nog niet is opgeslagen. 

 

 


