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PowerPoint in de klas:  

Naar spannende en uitdagende lessen 
 

Alle leerkrachten en docenten maken wel aanvullingen op lesmethodes. 

Daarin zit de uitdaging om een onderwerp net even wat beter te 

verduidelijken of leerlingen net even wat extra mee te geven. PowerPoint 

kan dan een krachtige ondersteuning zijn van uw les. 

Wanneer PowerPoint goed wordt ingezet, kan dit de leercurve van 

leerlingen verkorten. Maar uw presentatie moet wel spannend, attractief 

en ook nog eens didactisch verantwoord zijn.  

Na deze training bent u instaat om PowerPoint óók op professionele wijze in te zetten op 

contactavonden met ouders. Uw boodschap komt sneller over, u krijgt betere inhoudelijke 

discussies en eventuele weerstanden zijn sneller overwonnen. Ook uw presentaties in 

team en bestuur winnen aan kracht! Laat uw publiek ervaren dat u het programma onder 

controle hebt! 

PowerPoint voor Leerlingen 

Leerlingen die uitstromen naar vervolgonderwijs, zullen regelmatig presentaties moeten 

maken. U kunt uw leerlingen een betere start geven, wanneer ook zij deze workshops 

hebben gevolgd. Wanneer zij de techniek van PowerPoint goed onder de knie hebben, 

kunnen ze zich volledig op de inhoud concentreren. 
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Inhoud van de workshop  

PowerPoint in het onderwijs (PO-PP-01) 

 

De Basispresentatie 

Het opzetten van een presentatie 

Tekst toevoegen, wijzigen en opmaken 

Opsomtekens gebruiken 

Simpel & Snel inhoud en dia's verplaatsen 

 

Een visueel aantrekkelijke presentatie 

Kies de juiste dia-indeling 

Kiezen uit ontwerpdia's en thema's 

Vorm- en tekenobjecten gebruiken 

Foto's, illustraties, SmartArt en Grafieken 

 

Le moment suprême: het presenteren 

Overgangen tussen dia's instellen 

Notitiepagina's gebruiken 

Dia's verbergen 

Uw presentatie testen 

Interactief te presenteren: starten en 

onderbreken van de presentatie. Inspelen 

op vragen. Soepel navigeren. 

PowerPoint Plus 

Eenvoudig dia's uit andere presentaties 

toevoegen 

Dia-overgangen & Animaties gebruiken 

Navigeren met (onzichtbare) hyperlinks  

YouTube filmpjes invoegen 

Presentator-weergave gebruiken 

 

De kracht van het Diamodel 

Presentatie met de timerfunctie 

 

Afdrukken 

Afdrukvoorbeeld gebruiken 

Handouts & Notitiepagina's afdrukken 

 

Extra's 

Objecten uit Word of Excel invoegen 

Een fotoalbum maken 

Een quiz maken 

Zelf een model ontwerpen 

 
 

 Doelgroep 

Directie, leerkrachten, administratieve 

ondersteuning en ICT-coördinatoren. 

 

 Datum & Locatie 

Datum en tijd worden onderling 

afgesproken. De locatie zal één van uw 

scholen zijn.  

 

 Duur van workshop PO-PP 

2 dagdelen. 

http://www.computer-college.nl/
mailto:info@computer-college.nl

