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Hoofdstuk 3.  

Praktijkopdracht Presentatie op basis van een sjabloon 

Mexico-Travel is een reisbureau dat reizen organiseert naar Mexico. Aan het einde 

van elk hoofdstuk staat een praktijkopdracht, waarin dit reisbureau centraal staat. 

In deze eerste opdracht maakt u een presentatie voor dit bedrijf op basis van een 

sjabloon.  

 

1. Kies Bestand > Nieuw.  

2. Kies voor de sjabloon Whisp en maak een nieuwe presentatie.  

3. Geef als titel op de eerste dia: Mexico-Travel.  

4. Wijzig de ondertitel in: Specialist in Mexico-reizen. 

5. Maak de tweede en derde dia zoals aangegeven in de figuur hieronder. 

 

Figuur 3.1 De tweede en derde dia van deze oefening  

6. Sla de presentatie op onder de naam Mexico-Travel.  

7. Deze presentatie is in breedbeeld. Dit kunt u controleren met Ontwerpen > 

(Aanpassen) Diagrootte. De optie Breedbeeld (16:9) is geselecteerd. 

Wijzig dit in Standaard (4:3). Kies voor Passend maken.  

8. Sluit de presentatie en sla de laatste wijzigingen op. 

 

Hoofdstuk 4.  

Praktijkopdracht Informatiemiddag  

Mexico-Travel gaat informatiemiddagen organiseren. Als leidraad tijdens deze 

bijeenkomsten wordt een presentatie gebruikt. Die gaat u maken. 
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1. Maak een nieuwe presentatie en gebruik de sjabloon Presentatie met 
blauwe banden en foto van zonsopgang in de bergen. Door 

bijvoorbeeld als trefwoord zonsopgang te gebruiken kunt u deze presentatie 

vinden. 

Is deze sjabloon niet aanwezig, open dan de presentatie uit de oefenbestanden 

met de naam H4 – Praktijkopdracht.  

2. Wijzig deze breedbeeldpresentatie in een standaardgrootte en maak het 

passend (Ontwerpen > (Aanpassen) Diagrootte). 

3. Verwijder de tweede en volgende dia’s, zodat alleen de eerste dia overblijft.  

4. Geef deze dia de titel Informatiemiddag en de subtitel Mexico- Travel.  

5. Voeg een nieuwe dia toe met de indeling Titel en object.  

a. Typ als titel: Informatiemiddag.  

b. Selecteer de lijst eronder en neem de volgende tekst over: 
* Voor mensen die deze zomer graag hun vakantie in 

Mexico willen doorbrengen, organiseren wij tot en met 

juli elke eerste zaterdag van de maand een Mexico-

informatiemiddag 

* Algemene informatie over Mexico 

* Reisspecials voor de komende zomer 

6. Verwijder het opsommingstekens bij het eerste punt op deze dia.  

7. Maak ook de volgende dia’s. 

In de beschrijving staat een * als er een opsommingstekens bij die alinea moet 

komen. Als het een subpunt is, is dat ook in de beschrijving ingesprongen. 

a. Dia 3 (titel en object) 

Titel: Reizen voor ouderen 
* 65+ reizen  

* Nederlands of Engels sprekende reisleiding veelal van 

lokale afkomst  

* Programma afgestemd op de gemiddelde conditie van 

deze leeftijdsgroep  

* Veel mogelijkheden tot eigen invulling van het 

programma  

a. Dia 4 (titel en object):  

Titel: Themareizen  
Reizen rond een speciaal thema (geen opsommingsteken)  

* Fauna en flora  

* Speciaal aandacht voor de bijzondere dieren en 

planten  

* Bezoek aan diverse natuurreservaten.  

* Architectuur  

* Speciale aandacht voor hedendaagse en oude 

architectuur.  

* Geschiedenis  

* Vooral bezoek aan de oudheidkundige gebouwen en 

musea. 

b. Dia 5 (inhoud van twee) 

Titel: Met kinderen  
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Linkervak:  
Gezinnen met kinderen (geen opsommingsteken)  

* Aparte reizen voor 4-12 jaar en 10-18 jaar  

* Veel tijd tussen de programmaonderdelen  

* Aan kinderen aangepast programma met leuke doe-

activiteiten  

Rechtervak:  
Alleenstaanden met kinderen (geen opsommingsteken)  

* Veel tijd tussen de programmaonderdelen  

* Aan kinderen aangepast programma met leuke doe-

activiteiten  

c. Dia 6 (Titel en object)  

Titel: Alleenstaanden  

* Speciale reizen voor singles  
* Bij voldoende aanmeldingen leeftijdsgroepen mogelijk  

* Voldoende tijd tussen de activiteiten om elkaar beter 

te leren kennen 

8. Maak een nieuwe dia met de indeling Vergelijking.  

a. Titel: Mooi Mexico.  

a. Typ in het linkervak bovenaan Cultuur.  

b. Kies eronder het pictogram Onlineafbeeldingen.  

c. Zoek een afbeelding met als trefwoorden Mexico, cultuur. 

d. Doet hetzelfde in het rechtervak, maar dan met Natuur.  

9. Maak een volgende dia met dezelfde titel met de termen Heden en Verleden 

en bijbehorende afbeeldingen eronder. 

10. Maak nog een dia met de termen en afbeeldingen Feesten en Cuisine. 

11. Maak bij de dia Reizen voor ouderen een tekstvak linksonder met de tekst: 

Onze reisspecials.  

a. Maak de tekst wat groter.  

a. Gebruik een WordArt-stijl voor deze tekst.  

b. Kopieer dit tekstvak.  

c. Plak dit ook op de dia’s Themareizen, Met kinderen en 

Alleenstaanden.  

12. Bij de dia’s over Mooi Mexico staan de termen in kleine letters. Gebruik de 

knop Hoofdlettergebruik om dit om te zetten in hoofdletters.  

13. Selecteer het linker tekstvak op de dia Met kinderen.  

a. Gebruik het tabblad Opmaak en de knop Opvullen van vorm om dit 

object een rode achtergrondkleur te geven.  

a. Maak de opsommingstekens in dit vak groen.  

b. Geef het rechtervak een groene achtergrondkleur.  

c. Maak de opsommingstekens in dit vak rood.  

14. Maak aan het einde een dia met een lege dia-indeling.  

a. U maakt hierop drie tekstvakken in de kleuren rood, groen en geel (zie 

onderstaande figuur).  

a. Maak de eerste alinea’s vet.  
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b. Maak de vakken op maat en de tekst eventueel wat groter.  

c. Centreer de tekst in het onderste tekstvak. 

 

Figuur 4.1 De laatste dia van deze opdracht 

15. Omdat het toch mooier is als deze dia ook een blauwe onderrand heeft, wijzigt 

u de dia-indeling: Start > (Dia’s) Indeling > Alleen titel. Verwijder 

vervolgens het titelobject.  

16. Sla de presentatie op onder de naam Informatiemiddag en sluit de 

presentatie. 

 

Figuur 4.2 Het eindresultaat van deze opdracht 
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Hoofdstuk 5.  

Praktijkopdracht Reisvoorbeeld 

Mexico-Travel organiseert regelmatig bijeenkomsten om mensen te informeren 

over de verschillende reizen. Bij zo’n bijeenkomst worden ook presentaties 

getoond met informatie over de reizen en impressies. 

Voor deze oefening hebt u de afbeeldingen Mexico Postzegel1, Mexico 
Postzegel2 en Mexico Wapen nodig van de oefenbestanden. Eventueel ook de 

presentatie H5-Praktijkopdracht Infobijeenkomst. 

 

17. Maak een nieuwe lege standaardpresentatie. 

Zet de diagrootte op standaard (Ontwerpen > (Aanpassen) Diagrootte) en 

typ de tekst die aan het einde van deze praktijkopdracht staat (zie pagina 14). 

U kunt ook het oefenbestand H5 – Praktijkopdracht Infobijeenkomst 

gebruiken, dan zijn de teksten al getypt. 

18. Verplaats in de titeldia de tijdelijke aanduiding van de titel wat omhoog. 

19. In de presentatie moet op elke pagina het wapen van Mexico komen. 

a. Schakel over naar het diamodel met Beeld > (Modelweergaven) 

Diamodel. 

a. Selecteer links de bovenste dia Kantoorthema Diamodel: gebruikt 

door …. 

b. Kies Invoegen > (Afbeeldingen) Afbeeldingen. Selecteer de 

afbeelding Mexico wapen. 

c. De afbeelding komt in het midden van de dia te staan. Plaats de afbeelding 

in de rechter bovenhoek. 

d. Maak de afbeelding even hoog als het titelobject. 

20. De tekstopmaak in het model past u aan. 

a. Maak de tijdelijke aanduiding voor de titel een beetje kleiner, zodat deze 

de afbeelding van het wapen niet overlapt. 

a. Maak het lettertype van de titel een maatje kleiner: 40 punten en maak 

deze titel vet. 

b. Gebruik het snelmenu bij de titel en kies Lettertype > Klein kapitaal. 
c. Maak de opsommingstekens van alle niveaus rood. 

21. De plaats en opmaak van de voettekstonderdelen wordt gewijzigd. 

a. Zet het datumgebied en het nummergebied exact in de hoeken. 

a. Geef de tekst van deze gebieden de opmaak Vet en Schaduw en een 

tekengroote van 14 punten. 

22. Uw diamodel moet er dan zo uitzien als in onderstaande figuur. 
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Figuur 5.1 Het diamodel tot nu toe 

23. Sluit de modelweergave en keer terug naar de presentatie. Bekijk de dia’s. 

24. Op de titeldia moeten het wapen verplaatst worden en komen er twee andere 

afbeeldingen bij. 

a. Ga weer naar het diamodel. 

a. Selecteer het model van de titeldia: Titeldia indeling: gebruikt door…. 

b. Maak de titel gecentreerd. 

c. U kunt de afbeelding hier niet selecteren, omdat die overgenomen is uit 

het diamodel en in feite dáár staat. Kies daarom Diamodel > 

(Achtergrond) Achtergrondafbeeldingen verbergen in. De 

afbeelding is verdwenen. 

d. Neem de afbeelding nog een keer op en zet hem midden boven de titel. 

e. Verplaats de titel en ondertitel iets naar beneden. 

25. De dia-indeling van het titelmodel lijkt nu op onderstaande figuur. 
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Figuur 5.2 De dia-indeling van de titeldia is gewijzigd en ziet er nu zo uit 

26. Keer weer terug naar Kantoorthema Diamodel, de bovenste dia op het 

tabblad Diamodel aan de linkerkant. De kleur van de achtergrond moet nog 

ingesteld worden. De achtergrond krijgt een kleurovergang in de vorm van de 

Mexicaanse vlag. 

a. Kies Diamodel > (Achtergrond) Achtergrondstijlen > Achtergrond 

opmaken. 

a. Kies Opvulling met kleurovergang. 

b. Kies in de balk Kleurovergangbeëindigingen op de linkse ‘pijl’. 

c. Kies hiervoor als Kleur groen en houd de Positie op 0%. 

d. Kies voor de tweede ‘pijl’ als kleur wit en als positie 35%. 

e. Kies voor de derde pijl ook wit en 70%. 

f. De vierde ‘pijl’ wordt rood en 100% (zie onderstaande figuur). 

g. Sluit het taakvenster en het diamodel. 
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Figuur 5.3 Instelling van de kleurenovergang 

27. Omdat u in stap 2 de titel van de titeldia zelf hebt verplaatst, voldoet deze dia 

niet aan de opgegeven wijzigingen van het model. U zorgt dat deze dia het 

model weer volgt door dit opnieuw toe te passen. Kies Start > (Dia’s) 
Opnieuw instellen. 

28. Sla de presentatie tussentijds op onder de naam Informatiebijeenkomst 

opgemaakt. 

29. Om te zorgen dat de dia’s genummerd worden, maakt u een voettekst. 

a. Kies Invoegen > (Tekst) Koptekst en voettekst. 

a. Schakel de selectievakjes Dianummer en Datum en tijd in. 

b. Kies bij Datum en tijd voor Vast en typ eronder: Bijeenkomst. 

c. Schakel het selectievakje Niet weergeven op titeldia in. 

d. Kies Overal toepassen. 
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30. Bekijk de dia’s in een diavoorstelling met de gelijknamige knop op de 

statusbalk. Een diavoorstelling begint dan met de geselecteerde dia. U kunt 

een diavoorstelling tussentijds stoppen met Esc. 

31. Tijdens de bijeenkomst wordt deze presentatie aan de bezoekers getoond. Zij 

krijgen dan een hand-out mee. U maakt ook deze hand-out. 

a. Kies Beeld > (Modelweergaven) Hand-outmodel. 

a. Kies Hand-outmodel > (Pagina-instelling) Dia’s per pagina > 3 
dia’s. 

b. Verwijder de elementen van het paginanummer en de voettekst. 

c. Wijzig de opmaak van de koptekst: maak de tekst gecentreerd en 14 

punten. 

d. Plaats het koptekstobject midden boven. U kunt dit handmatig 

verplaatsen, maar ook de uitlijning regelen met Opmaak > (Schikken) 

Uitlijnen > Centreren. 

e. Verplaats op dezelfde manier het datumobject naar midden onder en geef 

het dezelfde opmaak als het koptekstgebied (dit kan bijvoorbeeld met de 

knop Opmaak kopiëren/plakken). 

f. Plaats rechtsboven de afbeelding Mexico Postzegel1.jpg en rechtsonder 

Mexico Postzegel2.jpg. Maak de afbeeldingen allebei kleiner. 

g. Sluit de modelweergave. 

32. U bekijkt hoe het afgedrukt zal worden. 

a. Kies Bestand > Afdrukken. 

a. Bekijk het afdrukvoorbeeld van de dia’s en van de hand-out. U ziet dat er 

bij de hand-out met drie dia’s aan de rechterkant van elke dia lijntjes 

staan. Dit kan bijvoorbeeld gebruikt worden voor aantekeningen die het 

publiek op de hand-out zelf kan maken. 

b. Keer terug naar de presentatie zelf. 

33. Als laatste wijzigt u het gebruikte lettertype van het thema. 

a. Ga naar het diamodel. 

a. Kies Diamodel > (Achtergrond) Lettertypen. Kies Century 

Schoolbook. 

b. Sluit de modelweergave. 

34. Bekijk de dia’s van de presentatie. Door de wijziging past de tekst op de eerste 

dia dit niet netjes in de titel. Zet een koppelteken tussen Informatie en 

bijeenkomst. 

35. Sla de presentatie op. 

36. In de laatste stappen maakt u een sjabloon van deze presentatie voor 

toekomstig gebruik. Sjablonen moeten op een voor PowerPoint bekende 

locatie staan om gebruikt te kunnen worden. Dat wordt eerst ingesteld. 

a. Kies Bestand > Opties. 

a. Kies links Opslaan. 
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b. Zet de cursor in het vak achter Standaardbestandslocatie voor 
persoonlijke sjablonen en typ daar 
C:\Users\<uw gebruikersnaam>\Documents\Aangepaste 

Office-sjablonen\ 

U kunt ook eerst een aparte map voor de sjablonen maken en die hier 

invullen. 

37. Omdat de opmaak van deze presentatie vaker gebruikt zal gaan worden, wordt 

er een sjabloon voor gemaakt. Deze presentatie is daar uitermate geschikt 

voor, want de modellen zijn allemaal in orde. 

a. Verwijder alle dia’s van deze presentatie op de volgende manier: kies 

links de eerste dia. Gebruik de sneltoets Ctrl+a om alle dia’s te 

selecteren. Druk op Delete. 

a. Er staat nu Klik om de eerste dia toe te voegen. 

b. Kies Bestand > Opslaan als > Computer > Bladeren. 

c. Kies in het dialoogvenster bij Opslaan als voor PowerPoint-sjabloon 

(*.potx). 
d. Geef als bestandsnaam: MexicoTravel. 

e. Kies Opslaan. 

f. Kies Bestand > Sluiten. 

38. Als nog een keer een presentatie gemaakt moet worden voor een 

informatiebijeenkomst, kan men direct beginnen met deze sjabloon. 

a. Kies Bestand > Nieuw. 

a. Kies onder de voorgestelde zoekopdrachten voor Aangepast. 

b. Kies MexicoTravel en kies Maken. 

 

Tekst van deze praktijkopdracht 

Hieronder staat de tekst van de presentatie Infobijeenkomst als u de presentatie 

helemaal zelf wilt maken. 

 

De titels van de dia’s zijn vet en cursief. Eronder de punten van de lijst. Alle dia’s 

hebben een dia-indeling Titel en object, behalve de eerste, dat is een Titeldia. 

Als een tekst is ingesprongen, betekent dit een niveau lager in de lijst. Voor elk 

punt handhaaft u het opsommingsteken dat ervoor wordt geplaatst. 

Kies een lege presentatie als basis. 

 

Informatiebijeenkomst 

Mexico-Travel 

 

Algemene gegevens 

Uw specialist in reizen naar Mexico (hier moet het opsomteken verwijderd 

worden) 
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• Mexico-Travel 

Postbus 1 

9170 AB HALFWEG 

•  011-1111111 

•  www.mexico-travel.xxxx 

•  info@mexico-travel.xxxx 

 

Soorten reizen 

• 65+ reizen 

• Themareizen 

• Met kinderen 

• Gezinnen 

• Eenoudergezinnen 

• Alleenstaanden 

 

65+reis 

• Nederlands of Engels sprekende reisleiding veelal van lokale afkomst 

• Programma afgestemd op de gemiddelde conditie van deze leeftijdsgroep 

• Veel mogelijkheden tot eigen invulling van het programma 

 

Themareis Oudheid 

• Architectuur 

• Speciale aandacht voor oude architectuur 

• Geschiedenis 

• Vooral bezoek aan de oudheidkundige gebouwen en musea 

 

Thema Culinair 

• Restaurants en hotels die bekend zijn om hun bijzondere maaltijden 

• Kookcursus 

• Bezoek aan bekende toeristische attracties 

 

Themareis Cultuur 

• Overnachtingen in bijzondere hotels 

      -  oude tempel 

      -  Monumentaal hotel in Mexico-City 

• Bezoek musea 

      -  Nationaal paleis met fantastische muurschilderingen 

      -  Atelier van Diego Rivera met collectie reuzen van papier-maché 
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      -  Nationaal Antropologisch Museum met vele kunstschatten 

 

Reizen met kinderen 

• Niet te veel en te lange reistijd 

• Afwisseling in vervoer (trein, boot, bus, jeeps) 

• Extra aandacht voor attracties die passen bij de leeftijd van de groep 

• Voetbalwedstrijd met de plaatselijke bevolking 

 

Alleenstaanden 

• Bezoek aan bekende toeristische attracties 

• Bezoek aan huis van Frida Kahlo 

• Museo de las Momias in provincie Guanajuato 

• Bijzondere discotheken 

 

Hoofdstuk 6.  

Praktijkopdracht Informatiedia’s 

Mexico-Travel heeft informatie verzameld over Mexico. Die bewaren ze onder 

andere in verschillende dia’s, zodat ze dat in presentatie kunnen gebruiken als dat 

nodig is. Daarin staan ook enkele schema’s. Die dia’s maakt in deze 

praktijkopdracht.  

 

1. Begin een nieuwe lege presentatie.  

2. Geef als titel: Mexico en als ondertitel: Wetenswaardigheden.  

3. Maak er een presentatie van in de standaardbreedte.  

4. Maak een nieuwe dia met de indeling Alleen titel. Typ als titel: Naam 

Mexico.  

5. Maak de dia van de figuur hieronder29 helemaal zelf of gebruik de tips die 

eronder staan. 
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Figuur 6.1 De eerste dia 

a. Titel  

Tekst: centreren  

Opvulling: kleurovergang.  

Gebruik Vormen bewerken om van de rechthoek de basisvorm wolk te 

maken.  

a. Vraagteken  

Dit is een tekstvak met een vraagteken. Het vraagteken is vervolgens rood 

en heel groot gemaakt en met uitlijnen midden op de dia gezet.  

b. Pijlen  

Teken de pijlen en gebruik dupliceren. Typ de tekst erin en gebruik 

draaien om ze naar het vraagteken te laten wijzen. De pijl rechtsonder 

moest iets dikker vanwege de hoeveelheid tekst.  

6. Sla de presentatie alvast op onder de naam Algemene info Mexico.  

7. Maak een tweede dia met de dia-indeling Alleen titel. Geef als titel 

Economie. Maak de dia als in onderstaande figuur.  
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Figuur 6.2 De tweede dia  

Hieronder weer enkele tips.  

a. Maak de eerste wolk en het omgevouwen blaadje (beide basisvormen).  

a. Typ de teksten erin en maak die zwart.  

b. Deze vormen hebben dezelfde kleur, maar het blaadje heeft een 

doorzichtigheid van 50%. Dat kunt u instellen via het taakvenster Vorm 
opmaken.  

c. De wolk moet bovenop de rechthoek liggen. 

d. Selecteer de twee vormen en gebruik de knop Uitlijning Centreren om 

ze goed onder elkaar te krijgen.  

e. Kopieer of dupliceer de overige vormen en pas daarna de opmaak aan en 

de teksten (zie paragraaf 6.2.7 in het boek). 

f. Gebruik groeperen om van de drie tekeningen inderdaad drie objecten te 

maken (zie paragraaf 6.4.3). 

8. Sla de presentatie tussentijds op.  

9. Voeg een volgende dia toe met alleen een titel. Deze luidt: Sport. Deze dia 

moet worden als onderstaande figuur. 
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Figuur 6.3 De derde dia  

a. Gebruik eventueel Tekenmodus vergrendelen om de drie ‘oorkondes’ 

te tekenen (zie paragraaf 6.2.1). Typ de teksten erin.  

a. Gebruik Uitlijnen om ze op gelijke hoogte te krijgen en met eenzelfde 

tussenruimte. Breng de kleuren aan en wijzig de tekstkleur.  

b. Maak de rechthoeken met de afgeronde hoeken en zet de teksten erin. Zet 

ze op gelijke hoogte en dezelfde afstand van elkaar.  

c. Gebruik de vorm Pijl uit de categorie Lijnen. Verbind de pijlen aan de 

vormen (zie figuur 6.3 in het boek). Maak de pijlen op door ze dikker te 

maken en de kleur aan te passen.  

10. Sla de presentatie tussentijds op.  

11. Maak de laatste dia volgens onderstaande figuur. 
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Figuur 6.4 De laatste dia  

a. Maak een pijl en kopieer die. Gebruik uitlijnen om ze netjes te 

plaatsen. 

b. Maak één object op en kopieer die opmaak naar de andere objecten 

met Opmaak kopiëren/plakken.  

c. De kleuren van de vlaggen en ovalen zijn gemaakt met de opvulling 

kleurovergang.  

12. Sla de presentatie op en sluit deze. 

 

Hoofdstuk 7.  

Praktijkopdracht Standaardschema’s maken 

Mexico-Travel verzamelt allerlei schema’s die ze eventueel zouden kunnen 

gebruiken in een soort PowerPoint-bibliotheek. Met kopiëren en plakken kunnen 

die dia’s dan in andere presentaties gebruikt worden.  

Deze schema’s maakt u in deze opdracht. 

 

1. Begin met een nieuwe presentatie met een lege sjabloon. Sla deze vast op 

onder de naam Bibliotheekpresentatie.  

2. Wijzig de dia-indeling van de eerste dia in een Titel en object.  
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3. Geef als titel Organisatie. 

Op deze dia komt een organigram van het bedrijf.  

4. Kies voor de SmartArt Organigram uit de categorie Hiërarchie.  

5. Neem het schema over uit onderstaande figuur. 

 

Figuur 7.1 Het organigram van Mexico-Travel  

6. Pas dit organigram vervolgens aan, zodat het wordt als in Figuur 7.2. 

Hieronder enkele aanwijzingen.  

a. Wijzig de indeling in Organigram met namen en titels. 

a. De teksten in de vakjes er schuin onder kunnen niet in het tekstvenster 

worden getypt, maar moeten in de vorm zelf getypt worden. Verzin zelf 

wat namen.  

b. Maak de nieuwe vakken onder Inkoop (Nederland en Mexico), Mexico-

contact (Noord en Zuid) en Reisleiders (Cultuur, Culinair en Oudheid). 

Verzin zelf namen.  

c. Maak het object van de SmartArt groter en kijk of de knop Grotere 

tekengrootte gebruikt kan worden om de teksten allemaal wat groter te 

maken.  

d. De afdeling PR bestaat uit één persoon met een assistent. Maak deze knop 

met bijbehorende teksten.  

e. Gebruik de knop Indeling om de indeling van de afdelingen te wijzigen 

in Links (zie paragraaf 7.5.2).  

f. Gebruik Kleur wijzigen om de kleuren aan te passen.  

g. Geef daarna de assistentvakken eenzelfde kleur.  
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h. Zorg dat de hele SmartArt is geselecteerd (en niet een onderdeel) en 

gebruik Opvullen van vorm om de kleuren van de Mexicaanse vlag als 

achtergrond te gebruiken (Kleurovergang).  

i. De titel verdwijnt nu, omdat het SmartArt-object er bovenop ligt. Wijzig 

de volgorde, zodat de titel weer zichtbaar is (zie paragraaf 6.4.1). 

 

Figuur 7.2 De aangepaste versie van het organigram  

7. Maak een nieuwe dia Titel en object met de titel: Politieke partijen. 

8. Neem het schema over uit onderstaande figuur. De SmartArt-afbeelding is 

Verticale lijst met opsommingstekens. 

Bekijk eens welke andere indelingen voor deze dia ook geschikt zouden zijn. 
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Figuur 7.3 Voorbeelddia Politieke partijen  

9. Maak een volgende dia Inhoud van twee met als titel Feestdagen*. 

Enkele tips voor het maken van deze SmartArt.  

a. Kies een SmartArt-afbeelding Verticaal vak-lijst uit de categorie Lijst.  

a. Neem de schema’s over uit Figuur 7.4. 

b. Achter de titel van de dia staat een soort voetnoot. In het tekstvak onder 

de SmartArts staat de voetnoottekst. Lijn dit tekstvak keurig uit tegen de 

onderkant en in het midden.  

c. Het is het mooiste als beide SmartArts dezelfde lettergrootte hebben. 

Selecteer hiervoor een SmartArt helemaal en stel een lettergrootte in. Doet 

hetzelfde voor de andere.  

d. Kijk eventueel of er nog andere SmartArt-indelingen geschikt zijn voor 

deze gegevens. 
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Figuur 7.4 De dia met de feestdagen  

10. Maak een volgende dia Titel en object met als titel Flora en Fauna, 

bekende soorten.  

a. Kies voor een SmartArt Gesegmenteerde cyclus en maak onderstaande 

figuur. 

 

Figuur 7.5 De dia met de flora en fauna  
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a. Als u de SmartArt goed bekijkt, ziet u dat er een soort pijl van het ene 

segment naar het andere loopt. Dat is eigenlijk niet van toepassing op de 

inhoud.  

b. Wijzig de indeling in Afbeeldingen, blokken om en om (categorie 

Afbeeldingen).  

c. Zet afbeeldingen via de verschillende soorten in de vakjes. Maak gebruik 

van de gedownloade jpg-afbeeldingen: 

Reptiel=Gilamonster 

Zoogdier=Mexicaanse beer 

Amfibie=Axolotl 

Flora=Mexicaanse flora. 

 
Figuur 7.6 Eindresultaat van de SmartArt flora en fauna  

11. Sla de presentatie op onder de naam Standaardschema’s.  

12. Kijk eens wat er gebeurt als u op de (normale) tab Ontwerpen een ander 

thema kiest. 

 

Hoofdstuk 8.  

Praktijkopdracht Standaardgrafieken maken 

Voor de reizigers heeft Mexico-Travel enkele gegevens over Mexico verzameld 

die wellicht interessant of handig kunnen zijn. Deze gegevens kunnen soms in 

grafieken meer zeggen dan in woorden. Vandaar dat er een aantal grafieken zijn 

gemaakt, die zo opgenomen kunnen worden in presentaties. Voor deze 

praktijkopdracht hebt u oefenbestanden nodig die u moet hebben gedownload. 
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1. Begin met een nieuwe lege presentatie.  

2. Typ in de titeldia als titel: Grafieken en als subtitel Mexico.  

3. Maak een nieuwe dia Titel en object.  

4. Geef als titel: Mexicaanse griep.  

5. Maak een grafiek zoals in onderstaande figuur. 

Probeer de grafiek zelf te maken (gebruik eventueel de tips eronder). 

 

Figuur 8.1 De eerste grafiek van deze praktijkopdracht 

a. Maak een kolomgrafiek van het eerste type.  

b. Zet boven de grafiek de titel Informatie van de rijksoverheid.  

c. Verwijder de legenda.  

d. Selecteer de reeks en kies in het snelmenu voor Gegevensreeks 

opmaken, zodat het taakvenster verschijnt.  

e. Kies het pictogram voor de opvulling en selecteer de instelling Kleuren 
variëren per punt.  

f. Kies het pictogram Opties voor reeks en maak de Breedte 
tussenruimte 34%.  

6. Sla tussentijds de presentatie op onder de naam Standaardgrafieken 

Mexico.  
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7. Maak een tweede grafiek met als titel Etnische groepen. De gegevens 

staan in de figuur hieronder. 

Eronder weer enkele tips voor het maken. 

 

Figuur 8.2 De tweede grafiek van de praktijkopdracht 

a. Kies voor een 3D-cirkelgrafiek.  

a. Zet gegevenslabels met percentages bij de segmenten.  

b. Roep het snelmenu op bij de reeks en kies 3D-draaiing. Wijzig de 

draaiing in het taakvenster zodat de cirkel wat meer rechtop komt te staan 

(Y-rotatie). 

c. Zet de legenda rechts van de grafiek. 

d. Maak een tekstvak op de dia met een verklaring van het begrip Mesties. 
Mesties: afstammeling van een blanke vader en een 

indiaanse moeder of omgekeerd. 

e. Klik één keer in de cirkel op het grootste segment (Mesties). De hele reeks 

is geselecteerd. Klik nu nog een keer op hetzelfde segment: alleen dit 

segment is geselecteerd. Controleer dit eventueel op het tabblad Indeling. 

Wijzig de kleur van dit segment in een kleurovergang van de kleuren bij 

Indiaans en Blank.  

8. Sla de presentatie tussentijds op.  
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9. De gegevens voor de derde grafiek staan in een Excel-bestand Klimaatdata 
Mexico.xlsx.  

Maak daarna de volgende grafieken. 

 

Figuur 8.3De laatste grafieken van deze praktijkopdracht  

Temperatuurgrafiek  

a. Maak een dia-indeling met alleen een titel: Klimaatgegevens.  

a. Kies Invoegen > (Illustraties) Grafiek en kies een gegroepeerde 

kolomgrafiek.  

b. Start Excel en open het bestand met de klimaatdata. Kopieer hier de 

gegevens van de eerste twee kolommen. Sluit dan het bestand weer.  

c. Verwijder uit het werkblad in PowerPoint alle gegevens. Plak dan de 

gekopieerde gegevens in cel A1. Pas de kaders aan, zodat alle maanden in 

de grafiek weergegeven worden en sluit het werkblad (zie paragraaf 

6.2.3).  

d. Verwijder de legenda.  

e. Gebruik de knop Stijl naast de grafiek om een stijl te kiezen met alleen de 

contouren van de kolommen (Stijl11). 

f. Kies (Hulpmiddelen voor grafieken) Ontwerpen > 

(Grafiekindelingen) Snelle indeling. Kies de indeling waarbij de 

kolommen tegen elkaar aan staan (Indeling8).  

g. Verwijder de astitels.  

h. Door de lange maandnamen past het niet zo goed. Wijzig de maandnamen 

in het werkblad zodat het korte namen worden (alleen de eerste letter).  

i. Maak het grafiekobject wat smaller en verplaats het naar links.  
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Zonurengrafiek  

a. Kopieer het grafiekobject van de temperatuur en plak die ernaast.  

j. Wijzig de gegevens in het werkblad in de B-kolom. Kopieer de gegevens 

uit de zonurenkolom van het Excel-bestand.  

k. Geef de contouren van de kolommen een passende contourkleur.  

 

Neerslaggrafiek  

a. Kopieer het grafiekobject van de zonuren en plak die ernaast.  

l. Pas de data weer aan via het Excel-bestand.  

m. Geef de kolommen een bitmappatroon met regendruppels en een blauwe 

contourrand.  

n. Selecteer de drie grafiekobjecten allemaal. Maak ze allemaal even hoog 

en breed (Opmaak > (Grootte) Hoogte/Breedte).  

o. Gebruik Opmaak > (Schikken) Objecten uitlijnen om de grafieken op 

gelijke hoogte te krijgen en de tussenruimte gelijk te maken.  

10. Sla de presentatie op onder de dezelfde naam en sluit de presentatie. 

 

Hoofdstuk 9.  

Praktijkopdracht Multimediapresentatie 

Tijdens een vakantiebeurs wil Mexico-Travel zich presenteren. Hier willen ze een 

presentatie laten zien die een beeld geeft Mexico-Travel en hun reizen. U gaat nu 

voor deze presentatie enkele dia’s maken. Daarbij wordt gebruikgemaakt van 

enkele foto’s en video’s die door klanten zijn gemaakt. U hebt de enkele 

oefenbestanden nodig. 

 

1. Begin met een nieuwe presentatie gebaseerd op de sjabloon MexicoTravel. 
Deze sjabloon hebt u eerder zelf gemaakt of kunt u downloaden vanaf de 

website. Als u de sjabloon niet op de ‘echte’ plaats van de sjablonen wilt of 

kunt zetten, kunt u het bestand ook bij de andere bestanden zetten. Het 

beginnen met een nieuwe presentatie verloopt dan iets anders:  

a. Start Windows Verkenner (bijvoorbeeld met de sneltoets 

Windows-toets+e).  

a. Zoek en selecteer MexicoTravel.potx.  

b. Dubbelklik op dit bestand (of rechtsklik en kies Nieuw).  

2. Typ als titel voor de nieuwe presentatie Mexico-Travel en geef de volgende 

subtitel (gebruik handmatige regeleinden (Shift+Enter) om op een nieuwe 

regel te beginnen. 
Een reisorganisatie  

voor jong en oud,  

voor gezinnen en alleenstaanden.  

3. Voeg twee afbeeldingen toe aan weerszijden van de titel die u kunt 

downloaden van de website. Het gaat om afbeeldingen van postzegels 
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Postzegel Mexico1.jpg en Postzegel Mexico2.jpg. Maak ze even groot en 

zet ze op dezelfde hoogte.  

4. Sla de presentatie op onder de naam Beurspresentatie.  

5. Maak een nieuwe dia met de dia-indeling Inhoud van twee.  

6. Geef als titel op Specialist in Mexico-reizen.  

7. Gebruik beide objecten om een afbeelding te zoeken over Mexico. Maak beide 

afbeeldingen even groot en verdeel ze netjes over de dia.  

8. Sla de presentatie op onder de naam Vakantiebeurs.. 

9. Maak een nieuwe dia met de dia-indeling Titel en object. De titel luidt: Onze 

thema-specials.  

10. Maak een SmartArt zoals in de figuur hieronder. Voeg zelf passende 

afbeeldingen toe. Hieronder volgen wat tips voor het maken van deze dia. 

 

Figuur 9.1 De derde dia van deze praktijkopdracht  

a. Kies als SmartArt Cluster met zeshoeken in de categorie Afbeelding.  

a. Zoek de afbeeldingen op Office.com met twee trefwoorden, bijvoorbeeld 

Mexico cultuur ((zie paragraaf 9.2.1). 

b. Kies een SmartArt-stijl en wijzig de SmartArt-kleuren.  

11. Sla tussentijds op.  

12. Maak de volgende dia van de presentatie volgens de figuur hierna. 

Dit is een dia met alleen een titel en daaronder zijn in eerste instantie vier 
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afbeeldingen gezet. Die zijn achteraf omgezet naar een SmartArt. Eronder 

weer tips om de dia te maken. 

 

Figuur 9.2 De vierde dia van deze praktijkopdracht  

a. Zoek online alleen plaatjes (dus geen foto’s) passend bij de verschillende 

groepen.  

a. Selecteer de afbeeldingen allemaal en gebruik Opmaak > 
(Afbeeldingsstijlen) Afbeeldingsindeling om ze om te zetten naar een 

SmartArt. Let op dat de afbeeldingen nog goed uitkomen! 

b. Zet er daarna de teksten bij.  

13. Sla de presentatie tussentijds op.  

14. Selecteer de eerste dia. We gaan een afbeelding van de vlag van Mexico 

gebruiken als achtergrond van deze dia.  
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Figuur 9.3De gewijzigde titeldia  

a. Zoek online een afbeelding van de vlag van Mexico en voeg die in.  

a. Controleer bij Ontwerpen > (Aanpassen) Diagrootte welk diagrootte 

er gebruikt is. Dit moet 4:3 zijn. Wijzig dit eventueel.  

b. Selecteer de vlag en gebruik Opmaak > (Grootte) Bijsnijden > 

Hoogte-breedteverhouding > Liggend 4:3. Klik daarna buiten de 

afbeelding.  

c. Maak de afbeelding even groot als de dia zelf.  

d. Gebruik de knop Kleur om de vlag te vervagen (Wassen).  

e. Zet de afbeelding naar de achtergrond, zodat de aanwezige objecten 

bovenop de vlag komen.  

15. Vergeet niet tussentijds op te slaan!  

16. Maak een nieuwe lege dia.  

a. Zoek online een afbeelding die met Mexico te maken heeft, maar het mag 

geen foto zijn. Deze afbeelding gaat u bewerken. 
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Figuur 9.4 Links de ingevoegde afbeelding. In het midden is de groep opgeheven en bestaat 

de afbeelding uit allemaal losse objecten. Rechts zijn objecten verwijderd en opgemaakt en 

zijn de objecten weer opnieuw gegroepeerd  

a. Klik met de rechtermuisknop en kies Groeperen > Groep opheffen. 

Als groeperen grijs is, gebruik dan een andere afbeelding. Kies Ja als er 

een waarschuwing komt.  

b. Ziet u nog steeds alleen de formaatgrepen, kies dan nog eens Groep 

opheffen.  

c. U ziet nu een heleboel objecten, die allemaal geselecteerd zijn. Klik 

buiten de afbeelding.  

d. Selecteer één of meer objecten en verplaats die.  

e. Selecteer een object en geef dit een andere kleur. 

f. Verwijder enkele objecten.  

g. Trek een kader rondom de overgebleven objecten en groepeer ze opnieuw.  

17. Maak een nieuwe dia Titel en object met als titel Vakantie-uitje. 

Voeg hier de videofilm BigSwing.wmv (oefenbestand) en bekijk wat de 

auteur van dit boek tijdens haar vakantie heeft gedaan. Zorg dat de video 

automatisch wordt gestart en in een mooi ‘lijstje‘ komt.  

a. Gebruik het pictogram van het object om de video in te voegen.  

a. Als de video is ingevoegd, gebruik dan Opmaak > (Grootte) Bijsnijden 

om de zwarte randen te verwijderen.  

b. Gebruik een van de videostijlen om er bijvoorbeeld een rand met schaduw 

omheen te zetten.  

c. Zorg dat de video automatisch start bij een diavoorstelling (zie paragraaf 

9.4.6).  

18. Maak een nieuwe dia met titel en object en geef als titel: Reisimpressie.  

a. Zoek online een video over Mexico.  

a. Bekijk de video en voeg hem in.  

19. Linksonder staat de tekst Bijeenkomst. Dit is een onderdeel van de voettekst 

en moet aangepast worden.  

a. Kies Invoegen > (Tekst) Koptekst en voettekst.  
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a. Wijzig Bijeenkomst in Vakantiebeurs.  

b. Kies Overal toepassen.  

20. Sla tussentijds op.  

21. Zoek een passend geluidsbestand en zorg dat die gedurende de hele 

diavoorstelling afgespeeld wordt.  

a. Selecteer de eerste dia.  

a. Voeg een geluidsbestand in.  

b. Zorg dat het pictogram niet wordt weergegeven tijdens een 

diavoorstelling.  

c. Kies ervoor dit automatisch te laten starten en door te laten spelen tijdens 

de dia’s (zie paragraaf 9.3.5).  

d. Als het geluid niet lang genoeg duurt moet het herhaald worden.  

22. Bekijk een diavoorstelling.  

23. Sla de presentatie op en sluit hem. 

 

 

Hoofdstuk 10.  

Praktijkopdracht Automatische diavoorstelling 

Op de vakantiebeurs wil Mexico-Travel een doorlopende diavoorstelling laten 

lopen op de balie. De dia’s voor deze presentatie hebt u al gemaakt in de eerdere 

oefeningen en opdrachten in dit boek. U kunt dus de dia’s uit verschillende 

bestaande presentaties in een nieuwe presentatie opnemen. Daarover gaan de eerste 

stappen van deze praktijkopdracht. 

U kunt ook direct het oefenbestand H10-Vakantiebeurs2012 gebruiken: begin 

dan bij stap 6. 

 

Presentatie samenstellen uit andere presentaties  

U hebt de volgende presentaties nodig van de oefenbestanden:  

• H4.pptx 

• H5.pptx 
• H6.pptx 
• H7.pptx 
• H8.pptx 
• H9.pptx 

• eventueel H10.pptx.  

 

1. Begin een nieuwe presentatie gebaseerd op de sjabloon Mexico-Travel. 
potx. Hebt u deze sjabloon niet, maak dan een nieuw presentatie gebaseerd op 

het bestand H10.  
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2. Maak de eerste dia met als titel Mexico-Travel en ondertitel Uw MEXICO-

specialist.  

3. Eerst gaat u dia’s uit andere presentaties invoegen in deze presentatie.  

a. Kies Start > (Dia’s) Nieuwe dia > Dia’s opnieuw gebruiken.  

a. Rechts verschijnt het taakvenster Dia’s opnieuw gebruiken. Kies 

Bladeren > Door bestand bladeren. Zoek het bestand H4 en open dit 

bestand. 
   

 

De optie Door diatheek bladeren kunt u alleen gebruiken als uw 

computer is aangesloten op een Share Point Server. 

 

b. In het taakvenster ziet u de dia’s van deze presentatie staan. Selecteer de 

dia Onze reisspecials. Deze dia staat nu in de huidige presentatie.  

c. Gebruik ook de volgende dia’s van deze presentatie: Reizen voor 
ouderen, Themareizen, Met kinderen, Alleenstaanden.  

4. Selecteer uit de volgende presentaties de genoemde dia’s op dezelfde manier.  

a. H5: Algemene gegevens  

a. H6: Naam Mexico, Sport, Dia 5.  

b. H7: Feestdagen, Flora en fauna bekende soorten.  

c. H8: Klimaatgegevens  

d. H9: Onze themaspecials, Onze groepsspecials.  

5. Sla de nieuwe presentatie op onder de naam Vakantiebeurs2013.  

 

Noodzakelijke aanpassingen  

6. Omdat u dia’s uit andere presentatie hebt gehaald en ze nu zijn aangepast aan 

het ontwerp van de huidige presentatie past niet alle tekst meer. Doorloop de 

dia’s en breng de nodige wijzigingen aan (dia 5, dia 9, dia 10).  

 

Volgorde aanpassen  

7. De volgorde van de dia’s is niet correct en sommige dia’s moeten alsnog 

verwijderd worden. Gebruik hiervoor de Diasorteerder.  

a. Zorg dat de volgende dia’s overblijven in de aangegeven volgorde.  
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Figuur 10.1 De dia’s in de juiste volgorde 

De automatische voorstelling maken  

8. Controleer bij Ontwerpen > (Aanpassen) Diagrootte > Aangepaste 
grootte of het inderdaad Diavoorstelling (4:3) is, de nummering begint met 

1 en dat de dia’s liggend worden weergegeven. Zo nee, wijzig dit dan.  

9. Diaovergangen instellen.  

a. Kies Overgangen > (Overgang naar deze dia) en kies zelf een 

diaovergang.  

a. Wijzig eventueel de effectopties is.  

b. Schakel (Tijdsinstellingen) Bij klikken uit en zorg dat de dia 5 seconden 

getoond wordt.  

c. Kies Toepassen op alle dia’s.  

10. Achteraf gezien zijn die 5 seconden wellicht niet handig: de ene dia moet 

langer, de andere korter.  

11. Gebruik Try-out voor tijdsinstellingen om al kijkend te bepalen hoe lang 

een dia in beeld moet blijven en die tijd in te stellen (zie de informatietip in 

paragraaf 10.2.1). 

12. Sla de presentatie tussentijds op.  

13. Gebruik de knop Diavoorstelling instellen om te zorgen voor een zich 

herhalende diavoorstelling.  

14. Start een diavoorstelling vanaf de eerste dia om te kijken hoe het is geworden.  

15. Sla de presentatie op.  

16. Oefen eventueel nog wat met animatie op verschillende dia’s. Houd er 

rekening mee dat het een automatische voorstelling is. De animaties kunnen 

dus niet werken ‘op muisklik’! 
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Hoofdstuk 11.  

Praktijkopdracht Hand-out maken 

Voor de presentatie van de open dag moeten ook hand-outs worden gemaakt.  

 

1. Open de presentatie van de vakantiebeurs (deze hebt u in de vorige 

praktijkopdracht gemaakt). Open als alternatief H11 – Praktijkopdracht.  

2. Kies ervoor een hand-out te maken met 6 dia’s en bekijk de hand-out eerst in 

het afdrukvoorbeeld.  

3. Waar komen de twee postzegels vandaan die op de hand-out staan? Verplaats 

de postzegels naar de onderkant van de hand-out.  

Als u het niet meer weet: de postzegels komen uit het hand-outmodel (zie 

paragraaf 5.2.2 van het boek)  

4. Maak een koptekst Mexico-Travel.  

Als u het niet meer weet: kies Invoegen > (Tekst) Koptekst en voettekst. 

Selecteer in het dialoogvenster het tabblad Notities en hand-outs. Wijzig de 

tekst bij Koptekst.  

5. Druk eventueel de hand-out echt af. 

 

 


