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 Antwoorden op de vragen

LES 1 – p. 43 en 44

1 Tabbladen zoals Start, Invoegen en Ontwerpen staan in het lint van PowerPoint boven 

aan het venster. Elk tabblad heeft groepen met opdrachten. De opdrachten van één 

groep horen bij elkaar. In de groep Lettertype vindt u bijvoorbeeld de opdrachten om 

een tekst vet of cursief te maken.

2 Op het tabblad Dia’s ziet u de verkleinde weergave van de dia’s, de miniaturen. Op het 

tabblad Overzicht ziet u alleen de tekst van de dia’s. Hier kunt u de tekst ook wijzigen.

3 een titeldia 

4 op het tabblad Start in de groep Dia’s

5 Met een Thema krijgt een presentatie een meer professionele en decoratieve uitstraling.

 Een thema bestaat uit een combinatie van kleuren, lettertypes en grafische effecten. Als 

u een thema kiest, wordt het thema toegepast op alle dia’s in de presentatie.

LES 2 – p. 70

1 De indeling Inhoud van twee heeft een titelvak en twee objectvakken voor tekst, tabel- 

len of afbeeldingen. De indeling Vergelijking is hetzelfde maar de objectvakken hebben 

aan de bovenkant ruimte voor een titel. In dit extra vak staan de zaken die met elkaar 

vergeleken worden. In de presentatie Plastic afval bijvoorbeeld: Wat wel? en Wat niet?

2 Het object kan zijn: tekst, een tabel, een grafiek, een illustratie, een afbeelding of een 

videofragment.

3

4 schaduw achter de tekst plaatsen 

5 Een vak waarin de spreker notities kan maken. De notities kan hij gebruiken (als geheu-

gensteuntje) bij de presentatie. 

6 • In het vak Overzicht aan de linkerkant van het PowerPointvenster.

 • In de weergave Diasorteerder. De knop Diasorteerder staat in de statusbalk. 
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LES 3 – p. 98

1 een illustratie invoegen 

2 Een illustratie is een onderdeel van de bibliotheek met illustraties, foto’s, geluiden 

en films. Die bibliotheek is een onderdeel van Microsoft Office. Een afbeelding is een 

bestand op uw computer. Dat kan ook een foto van uw digitale camera zijn.

3 tabblad Ontwerpen 

4 Soms heeft een afbeelding een witte achtergrond. U ziet dan een rechthoek om de 

afbeelding. Als u zo’n afbeelding invoegt in een presentatie met een gekleurde ach-

tergrond of een achtergrond met een afbeelding, is de witte rechthoek storend. U 

kunt dan de afbeelding transparant (of doorzichtig) maken. Klik achtereenvolgens 

op Hulpmiddelen voor afbeeldingen, Kleur (in de groep Aanpassen) en daarna op 

Doorzichtige kleur instellen. De muiswijzer is een handje met een pijl geworden. 

Hiermee kunt u aanwijzen welke kleur doorzichtig moet worden. 

5 niet waar

LES 4 – p. 122

1 Bij Aanpassen aan dia is de foto net zo groot als de dia. 

 Bij 1 afbeelding is er ruimte voor tekst in de randen.

2 niet waar 

3 een dia invoegen met alleen tekst 

4 Als u het op een andere manier doet (bijvoorbeeld door op het tabblad Invoegen te 

klikken op Afbeelding) wordt er wel een nieuwe dia ingevoegd, maar deze dia is geen 

onderdeel van het fotoalbum. De wijzigingen die u aanbrengt in het venster Fotoalbum 

bewerken worden niet toegepast op de dia die u apart hebt ingevoegd.

5 U klikt op de eerste foto in de map, u houdt de Shift-toets ingedrukt en klikt op de 

laatste foto in de map. U kunt ook drukken op Ctrl-A op het toetsenbord.

LES 5 – p. 142

1  waar 

2 • U voegt in PowerPoint een grafiek in. De gegevens voor de grafiek selecteert en

  bewerkt u in Excel. Dit is de standaardmethode van PowerPoint. 

 • Vaak hebt u de gegevens (tekst en getallen) al in Excel staan. Dan maakt u de 

  grafiek in Excel. Als de grafiek klaar is kopieert u de grafiek naar PowerPoint. 

3 niet waar

4  Grafiekstijlen 

5 niet waar



 Antwoorden bij Wegwijs in PowerPoint 2010 — 5/6

LES 6 – p. 168

1 Als u tijdens een diavoorstelling een geluidsbestand wilt afspelen, kunt u kiezen uit 

twee mogelijkheden: het geluid wordt automatisch afgespeeld als de dia verschijnt of 

het geluid wordt afgespeeld bij klikken dat wil zeggen als u klikt op de luidspreker.

2 het filmfragment is geen onderdeel van de presentatie

3 1 Klik op het plaatje van de luidspreker. 

 2 Klik op het tabblad Hulpmiddelen voor geluiden. 

 3 Klik in de groep Geluidsopties op Volume van diavoorstelling. 

 4 Klik op Laag, Gemiddeld of Hoog.

4 1  U kunt een filmpje van internet laten zien door op een dia een link naar het 

  filmpje te maken. Tijdens de diavoorstelling klikt u op de link, Internet Explorer 

  wordt gestart en het filmpje wordt afgespeeld. 

 2  U kunt een filmpje van YouTube direct in PowerPoint afspelen. U klikt het picto-

  gram van de luidspreker en het filmpje wordt afgespeeld. Internet Explorer wordt 

  niet gestart. Er moet wel verbinding met internet zijn. 

 3 U kunt een videofragment van uw computer of digitale camera in een presentatie 

  opnemen door te klikken op tabblad Invoegen, Video en daarna op het videofrag-

  ment op uw computer.

5 Infaden: het audiofragment begint met een overvloeiingseffect van enkele seconden, 

dat wil zeggen: het geluid begint zacht maar wordt steeds sterker.

 Uitfaden: het audiofragment eindigt met een overvloeiingseffect van enkele seconden, 

dat wil zeggen: het geluid sterft langzaam uit.

LES 7 – p. 194

1 Diaovergangen hebben betrekking op de manier waarop de overgang van de ene dia naar 

de volgende dia verloopt. Animaties zijn effecten die u kunt kiezen bij het tonen van de 

verschillende objecten van een dia, dus een titel, een lijst of een afbeelding.

2 Starteffecten gaan over de manier waarop de objecten van een dia verschijnen, bij- 

voorbeeld: Binnenvliegen, Ronddraaien, Stuiteren.

3 alle bovengenoemde toetsen 

4 met de toets Esc (Escape) 

5 Bekeken in kiosk 

 Dit is een automatische presentatie die zich steeds herhaalt, bijvoorbeeld op een beurs 

of een feest. U moet wel vooraf instellen hoelang een dia wordt getoond voordat de 

volgende dia moet verschijnen. Klikken of op een toets drukken heeft dan geen effect.
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 Bekeken door één persoon

 Degene die de voorstelling bekijkt kan zelf door de dia’s bladeren of de presentatie 

stoppen. Dit is bruikbaar in een museum. 

6  F5

LES 8 – p. 217

1  hand-outs 

2 Notitiepagina’s afdrukken: de dia en de notitie bij de dia worden afgedrukt, elke dia 

staat op een afzonderlijke pagina.

 Overzicht afdrukken: alleen de tekst op de dia wordt afgedrukt, alles staat onder elkaar.

3 U kunt de presentatie inpakken voor cd. Met deze functie wordt het programma 

PowerPoint Viewer ook op de cd gezet. De presentatie kan dan met de Viewer worden 

bekeken. Met de Viewer kan de presentatie niet worden bewerkt. 

4 Een programma waarmee een PowerPointpresentatie bekeken kan worden zonder dat het 

programma PowerPoint is geïnstalleerd. 

5 voor USB-stick en cd


