
template indeling
titeldia #1

AFBEELDING INVOEGEN

Klik met de rechter muis-knop op 
de afbeelding en selecteer 
’Afbeelding vervangen’

Kies de gewenste afbeelding en 
schaal deze naar de juiste grote. 
Dit is aangegeven met de pijlen.

1

2

Bij een overlappende afbeelding, 
klik met de rechter muis-knop op 
de afbeelding en selecteer 
‘Afbeelding bijsnijden’

3

Afbeeldingsopties…

Afbeelding vervangen

Afbeeldingsopties

Afbeelding bijsnijden

sturen op geluk
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voorstel slide 2

Bijsnijde
n

AFBEELDING INVOEGEN

Klik op het icoon om een afbeelding
in te voegen

Selecteer de afbeelding die u wilt 
invoegen en klik op ‘Invoegen’

1

2

Als u de afbeelding wilt schalen of 
verslepen, ga naar 
‘Hulpmiddelen voor afbeeldingen’ 
en klik op ‘Bijsnijden’ 

3

Invoegen

TEKST NIVEAUS

leestekst (18 pt.)

1

2

3

4

• bullet (18 pt.)

• sub-bullet (18 pt.)

kopje grijs (18 pt.)

niveau omhoog

niveau omlaag

5 kopje oranje (18 pt.)
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https://www.youtube.com/watch?v=STQmGFC7yrU
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AFBEELDING INVOEGEN

Klik op het icoon om een afbeelding
in te voegen

Selecteer de afbeelding die u wilt 
invoegen en klik op ‘Invoegen’

1

2

Klik met de rechter muis-knop op de 
miniatuurweergave van de dia en kies 
‘Dia herstellen’

3

Indeling

Dia herstellen

Invoegen

 incentro cultuur
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AFBEELDING INVOEGEN

Klik met de rechter muis-knop op 
de afbeelding en selecteer 
’Afbeelding vervangen’

Kies de gewenste afbeelding en 
schaal deze naar de juiste grote. 
Dit is aangegeven met de pijlen.
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Bij een overlappende afbeelding, 
klik met de rechter muis-knop op 
de afbeelding en selecteer 
‘Afbeelding bijsnijden’
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Afbeeldingsopties…

Afbeelding vervangen

Afbeeldingsopties

Afbeelding bijsnijden
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TEKST NIVEAUS

leestekst (18 pt.)
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• bullet (18 pt.)

• sub-bullet (18 pt.)

kopje grijs (18 pt.)

niveau omhoog

niveau omlaag

5 kopje oranje (18 pt.)

Bijsnijden

AFBEELDING INVOEGEN

Klik op het icoon om een afbeelding
in te voegen

Selecteer de afbeelding die u wilt invoegen en klik 
op ‘Invoegen’
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Als u de afbeelding wilt schalen of verslepen, ga 
naar 
‘Hulpmiddelen voor afbeeldingen’ 
en klik op ‘Bijsnijden’ 

3

Invoegen

voorstel slide 1
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Bijsnijden

AFBEELDING INVOEGEN

Klik op het icoon om een afbeelding
in te voegen

Selecteer de afbeelding die u wilt 
invoegen en klik op ‘Invoegen’
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Als u de afbeelding wilt schalen of 
verslepen, ga naar 
‘Hulpmiddelen voor afbeeldingen’ 
en klik op ‘Bijsnijden’ 

3

Invoegen

financieel gezond
 

iedereen = gelukkig
 




