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Voorwoord

ijna iedereen houdt in zijn leven wel
eens een presentatie. Er zijn een aantal interpersoonlijke factoren waarmee je dan altijd
rekening moet houden: hoe kom ik over, hoe
verloopt de communicatie, wat zijn de verwachtingen van het publiek? Belangrijke vragen, maar in dit boek zul je daarop geen antwoord vinden. Dit boek gaat uitsluitend over
Keynote, de software waarmee je een presentatie kunt ondersteunen.
Maar je bent dus gewaarschuwd: door een
goede band met je publiek bereik je meer
dan met de meest gelikte sheets. Niet iedereen is van nature even bekwaam in de interactie met het publiek, maar goed is goed
genoeg. Bovendien zijn er cursussen en boeken om je bekwaamheid hierin te vergroten.
Persoonlijk kan ik zeer geboeid raken door
sprekers bij wie de presentatie 'vanzelf' lijkt
te gaan. Dat een uitgekiende voorbereiding
hier meestal aan voorafgaat, besef je pas goed
als je zelf een presentatie moet houden. Ik
behoor niet tot de gelukkigen met een aangeboren gave tot presenteren. Dat heeft me
niet weerhouden om met veel plezier en dank
van veel cursisten voor de klas te staan. Het
is ook een kwestie van vertrouwen. Het feit
dat je dit boek leest, bewijst dat je in je eigen
presentatie gelooft en dat je er nog beter in
wilt worden. Want al is de interactie met je
publiek het belangrijkst, een goede opbouw
en adequate vormgeving van je dia's zorgen
voor een vol punt extra.
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V oorwoord

Fraaie dia's mogen natuurlijk niet een gebrek
aan inhoud verdoezelen. Mooie en goede dia's
kunnen het publiek overtuigen van het commitment, de kennis en het enthousiasme van
de presentator. En niets is zo aanstekelijk als
kennis gepaard met enthousiasme.
Er zijn voor presentaties diverse hulpmiddelen als een microfoon en luidsprekers, een
schoolbord, whiteboard, flip-over of aanwijsstok. Daarnaast heb je notities of spiekbriefjes, een lessenaar, diaprojector, overheadprojector of beamer. De laatste jaren zie je steeds
meer een groot beeldscherm of een laserpen.
Als je bij zo'n presentatie gebruik maakt van

Voorwoord
een schoolbord, whiteboard of flip-over, is het
wenselijk dat je handschrift goed leesbaar is.
Met een aanwijsstok of laserpen kun je maar
beter een vaste hand hebben. Maar wil je in
zijn geheel een goede indruk bij het publiek
maken, dan kan een presentatie in Keynote
je echt helpen.
Overigens is Keynote ook bijzonder geschikt
voor het maken van animaties. Een voorbeeld
hiervan is het maken van prototypen voor
mobiele Apps. Hier concurreert Keynote met
software als Pixate, InVision, Proto.io, POP en
AppSeed. In dit boek gaan we daarom dieper
in op de animatiemogelijkheden van Keynote.
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V oorwoord

Met een programma als Final Cut Pro kunnen
de door Keynote gegenereerde filmpjes nog
verder worden bewerkt.
Dit boek is geen uitputtend naslagwerk van
alle mogelijkheden binnen Keynote. Het is
wel een hands-on cursusboek om het programma in bijzonder korte tijd (twee dagen)
op professioneel niveau te leren beheersen.
Het behandelt versie 6.5 van Keynote en zelfs
de nieuwste technische ontwikkeling buiten
Apple om: live-peilingen onder je publiek.

Angelo Spiler

Introductie

I

n deze introductie leer je hoe het ontwerp en

de bouw van een presentatie het best kan worden
gepland. Ook staan de interface en navigatie van
Keynote centraal. Hoe werkt Keynote? Wat zijn de
belangrijkste onderdelen? Waarvoor dienen de panelen en knoppenbalk? Hoe navigeer je van dia naar
dia? Hoe zoom je in en uit?
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I n t roduc t ie

De workflow
Het ontwerp en de bouw van een
presentatie doorloopt een aantal
fasen. Dit zijn achtereenvolgens:
het concept, de structuur, het schrijven en verzamelen van content, de
vormgeving van de presentatie als
geheel, de opmaak van afzonderlijke
dia's, het testen/repeteren en tenslotte het afspelen/publiceren. Het is
belangrijk dat deze fasen grondig
worden doordacht.

A
B
startdia 1

dia 2

dia 6

dia 3

dia 7

dia 4

dia 8

dia 5

einddia 9
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D e workflow 

1 Het concept
Jammer genoeg komen in de praktijk
de meeste presentaties niet conceptueel, maar al doende (lees: al bouwende)
tot stand. De oorzaken daarvan zijn
eenvoudig ongeduld en tijdgebrek.
Toch is het veel beter, voordat men
Keynote überhaupt opent, na te denken over het concept. Voordat met het
ontwerp kan worden begonnen, moeten o.a. de doelstelling, de doelgroep
(het publiek), de duur en de functionaliteit van de presentatie helder zijn.
2 De structuur
Wellicht ga je ervan uit dat elke presentatie lineair is, beginnend bij dia 1 en
eindigend bij de laatste dia. Toch kun
je presentaties ook als een boomstructuur (met vertakkingen) opzetten. Zo
kun je bijvoorbeeld aan het begin van
de presentatie (bij dia 1) het publiek
de vraag voorleggen of ze meer willen horen over A of B. Kiest men voor
A, dan zullen bijvoorbeeld alleen de
dia's 2 tot en met 5 worden getoond
en in het geval van B alleen de dia's 6
tot en met 8. Beide vertakkingen kunnen weer samenkomen in de einddia 9.
Ook als je een zelfstandige, interactieve presentatie maakt voor kiosken
of showrooms, is een vertakte presentatie eerder regel dan uitzondering. De
bezoeker bepaalt dan via een touch
screen welke onderdelen van de presentatie hij of zij wil zien.
3 Schrijven en verzamelen
van content
Het is algemeen bekend dat presentaties niet al teveel tekst mogen bevat-

Intermezzo

Presentatietips
Hier volgt een tiental tips volgens
Garr Reynolds om je presentatie
tot grotere hoogten te brengen.
Hij is een communicatie-expert en
auteur van o.a. 'Presentation Zen'.
1. Laat je passie zien
Geloof in je onderwerp. Maak contact met je publiek op een eerlijke
en inspirerende manier. Heb vertrouwen en toon je passie voor je
onderwerp aan het publiek.
2. Begin sterk
Een eerste indruk is belangrijk.
Handel er naar. De eerste 2-3 minuten van een presentatie zijn het
belangrijkst.
3. Houd het kort
Mensen hebben een korte aandachtsboog als het aankomt op
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luisteren naar een spreker. De aandacht is het sterkst aan het begin
en aan het eind. Houd het kort,
want het is beter dat het publiek
meer had wil horen dan dat ze
meer hoorden dan hen lief was.

scherm op zwart. Dit is nuttig als
je de aandacht op jou gericht wilt
hebben in plaats van op het
beamerscherm. Als je weer wilt
doorgaan met je presentatie toets
je nogmaals 'B'.

4. Ga weg van het podium
Het podium is een barrière tussen
jou en het publiek. Dus stap in de
richting van je publiek of ga er tussenin staan.

7. Maak oogcontact
Kijk in de ogen van personen in
plaats van vaag naar een punt
ergens in de groep. Kijk niet om
naar het beamerscherm, maar naar
de computer vóór je. Een glimlach
op je gezicht doet ook wonderen.

5. Gebruik de afstands
bediening
Gebruik een kleine afstandsbediening om je presentatie te vervolgen.
Dan kun je je ook vlak voor of tussen het publiek begeven. Dit
vergroot het contact en is een
absolute must.
6. Onthoud de toets 'B'
Door de 'B' in te toetsen, gaat het

10. Wees altijd elegant,
hoffelijk en professioneel
Wees hoffelijk bij vragen of commentaar, zelfs van een lastig pu
bliek. Dank het publiek voor de
input. De professionele presentator is rustig en 'in control'.
Meer tips van Garr Reynolds.

ten. Korte opsommingen en quotes doen het
over het algemeen goed tijdens presentaties.
Beeldmateriaal is gewoonlijk niet een must
maar ongetwijfeld een pre.

Als je geen huisstijl hoeft te volgen, kun je je
qua vormgeving laten leiden door thema's,
die in Keynote zijn meegeleverd of door derden op de markt zijn gebracht.

4 Vormgeving van de presentatie
Pas in deze fase kun je aan de slag met
Keynote. Als je bedrijfsmatig een presentatie houdt, zal waarschijnlijk de huisstijl moeten worden geïmplementeerd. Denk aan
het kleurenpalet, de lettertypen, de positie
en grootte van het logo, kop- en voettekst,
pay-off etc. Omdat deze elementen op meerdere dia's te zien zijn, plaats je ze op zogenaamde basisdia's.

5 De opmaak van de dia's
In deze fase kun je teruggrijpen op alles wat
je hebt verzameld en geschreven in fase 3.
Dat materiaal (teksten, afbeeldingen etc.)
kopieer of importeer je naar de dia's. We noemen dit de opmaak en niet de vormgeving.
De vormgeving is immers al in stap 4 vastgelegd in een thema en de bijbehorende basisdia's. De opmaak is de toepassing van de vormgeving op het tekst- en beeldmateriaal.
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D e workflow 

6 Het testen en repeteren
Het is zeer aan te bevelen elke presentatie
voordat je 'live' gaat te checken op: duur, volgorde, overgangen, animaties etc. Controleer
eveneens de spelling en grammatica.
Daarnaast zal een presentatie gemakkelijker
verlopen als je hebt gerepeteerd. Gelukkig
biedt Keynote je hierbij uitstekende hulp in
de vorm van presentatornotities, een 'oefen
modus' en het 'presentatorscherm' (met klok
en preview van de komende dia etc.). Bij
belangrijke presentaties kan een generale
repetitie voor live-publiek uitkomst bieden.
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7 Het afspelen en publiceren
Keynote-presentaties worden gewoonlijk
vanuit het programma zelf afgespeeld. Je
hebt dus in principe een Apple-computer en
Keynote nodig. Toch is het verstandig een
alternatief achter de hand te hebben, bijvoorbeeld dezelfde presentatie op je smartphone
of tablet. Zelfs een iCloud-versie kan in nood
helpen. Je speelt de presentatie dan af vanuit
een browser (werkt ook Windows-computers).
Hier zijn wel enige beperkingen aan.
Het is ook mogelijk je presentatie in de vorm
van een filmbestand op te slaan of in PDFformaat. Je publiek zal het op prijs stellen
als de presentatie na afloop in dit formaat
beschikbaar is.

De interface

Als je Keynote voor het eerst opent,
zie je een startscherm. Door op het
startscherm een thema te kiezen,
kom je in de eigenlijke interface
van Keynote terecht, waarvan de
belangrijkste onderdelen hier wor
den besproken.

De interface is de 'look & feel' van
een programma. Waar staat welk
onderdeel en wat kun je er mee?
De belangrijkste onderdelen van de
Keynote-interface zijn: het documentvenster, de menu- en knoppenbalk,
de panelen, de linialen en de hulplijnen.
De navigatiebalk
met alle dia's van
een presentatie

De menubalk met
commando's en
subcommando's

Linialen

11
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Hulplijnen

De naam van het
Keynote-document

Grijs werkgebied

D e in t erface 

Het documentvenster
Dit is het venster waarin de afzonderlijke dia's van de presentatie groot
worden weergegeven en bewerkt. Je
kunt objecten op de dia plaatsen en je
kunt ze in het documentvenster bewerken. Het is de centrale werkplek binnen Keynote.

De naar eigen wens
aan te passen knoppenbalk

De paneelknoppen
'Opmaak', 'Animatie'
en 'Document'

Het documentvenster

De tabs van de drie
panelen met talloze
instelmogelijkheden

Een zwevend paneel

De menubalk
De menubalk bevat –net als ieder ander softwareprogramma– alle commando's en subcommando's. Alle commando's zijn gegroepeerd in menu's (Keynote, Archief, Wijzig,
Voeg in etc.). Elke menu geeft in meer of mindere mate aan wat voor soort commando's
onder dat menu te vinden zijn.

Een deel van de menubalk

De knoppenbalk
De knoppenbalk bevat knoppen om veelvoorkomende handelingen snel door te voeren.
Zo zijn er knoppen om vormen te maken,
media te plaatsen of de presentatie af te spelen. Deze knoppenbalk kan naar eigen wens
worden aangepast.

Een deel van de knoppenbalk

Panelen (ook wel infovensters)
Links van het documentvenster zie
je standaard het navigatiepaneel
met alle dia's van de presentatie.
Zo kun je snel van de ene dia naar
de andere gaan.
Rechts van het documentvenster zie
je drie panelen 'Opmaak', 'Animatie'
en 'Document'. Eigenlijk zie je om
ruimte te besparen altijd maar één
van de drie: dat is degene waarvan
de knop donker wordt weergegeven in de knoppenbalk. Elk paneel
kan –afhankelijk van een selectie–
onderverdeeld zijn in tabs: zo wordt
het paneel 'Animatie' (bij selectie
Het navigatiepaneel

12
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Het paneel 'Animatie' is hier verdeeld in tabs.
Het tabblad 'Animatie in' is actief (blauwe kleur).

van een object) onderverdeeld in de tabs
'Animatie in', 'Taak' en 'Animatie uit'.
Zwevende panelen
Naast de hierboven genoemde (vaste) panelen, biedt Keynote een aantal zwevende (losse)
panelen (of vensters) als 'Kleuren', 'Orden' en
'Animatievolgorde'. Deze panelen worden
gewoonlijk minder gebruikt en zijn daarom
weer te sluiten. Via het menu weergave kun je
deze zwevende panelen gemakkelijk vinden.
Linialen en hulplijnen
Links en boven het documentvenster kun je
linialen tonen. Deze kunnen handig zijn om
afmetingen van objecten te bepalen of ze
op bepaalde posities van de dia te plaatsen.
Ook kun je vanuit de linialen hulplijnen trekken om als visuele steun te dienen bij het
ontwerp.
Grijs werkgebied
Als je een dia uitzoomt, zie je een grijs werkgebied rond de dia. In dit gebied kun je objecten buiten de dia plaatsen, zodat ze tijdens de
presentatie niet zichtbaar zijn. Ook aflopende
foto's staan gedeeltelijk in het werkgebied.
Verder kan een object tijdens een animatie
vanuit het werkgebied de dia binnentreden.
Andere onderdelen
Verder kent Keynote veel andere onderdelen als presentatornotities, opmerkingen en
toetscombinaties. In het vervolg van dit boek
komen al deze onderdelen aan bod.

De weergave
Laten we de interface van Keynote en
met name het menu 'Weergave' verder
onder de loep nemen: In het menu
'Weergave' kun je checken wat zichtbaar is en wat niet. Ook vind je hier
de zoomcommando's. Maar een
enigszins geoefend gebruiker zal eerder toetscombinaties gebruiken om

Vier weergaven
In het menu 'Weergave' kun je kiezen
uit vier weergaven: 'Navigatiepaneel'
(de standaard), 'Alleen dia', 'Lichttafel'
en 'Overzicht'.
Navigatiepaneel: dit is de normale en
meest-gebruikte weergave met links
in het navigatiepaneel thumbnails van
alle dia's. In dit paneel kun je dia's aanmaken, herschikken, verwijderen en
overslaan. Rechts daarvan werk je in
het documentvenster en met andere
panelen. Dit is dezelfde weergave als
bij de afbeelding op pagina 11.

in en uit te zoomen.

De weergave 'Navigatiepaneel'

Alleen dia: in deze weergave is het
navigatie-paneel verborgen. Dit kan
handig zijn bij het werken aan een presentatie op een klein beeldscherm.

De weergave 'Alleen dia'

13
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D e weergave 

Overigens kun je ook de rechter panelen verbergen via het commando Weergave ▶
Infovenster ▶ Verberg infovenster ⌥ ⌘ I .
Lichttafel: deze thumbnail-weergave is handig als de presentatie veel dia's bevat. Je kunt
bepaalde dia's dan gemakkelijk herschikken,
dupliceren, verwijderen of overslaan. Dia's die
je overslaat worden in lichtgrijs weergegeven.
Je kunt aaneengesloten dia's (bijvoorbeeld
de dia's 6 tot en met 9) selecteren met behulp
van de Hoofdlettertoets ⇧ . Niet aaneengesloten dia's (bijvoorbeeld de dia's 3, 7 en 11)
kun je selecteren met behulp van de
Commando-toets ⌘ .
Een ander kenmerk van deze weergave is dat
je niet kunt werken aan de objecten zelf van
de afzonderlijke dia's. Je werkt in de 'Lichttafel'
dus alleen op dia-niveau en niet op
object-niveau.

De weergave 'Overzicht'

Opmerking: Je kunt het navigatiepaneel breder of smaller maken door aan de witte rand
ervan te slepen.
Schermvullende weergave
Apple-programma's als Keynote kun je tegenwoordig schermvullend maken. Dit kan via
het commando Weergave ▶ Schakel scherm
vullende weergave in Ctrl ⌘ F . De menubalk
verdwijnt in dat geval, maar is wel bereikbaar
door de muis bovenaan het scherm te
plaatsen.
Je kunt ook op de groene
knop linksboven in de knoppenbalk klikken. Heb je liever de menubalk
continu in beeld, maar wil je het programma
toch schermbreed maken, houdt dan de Optietoets ⌥ ingedrukt terwijl je op de groene
knop klikt.

De weergave 'Lichttafel'

Overzicht: deze weergave is handig voor presentaties met veel tekst. In het linker paneel
kun je je nu op de teksten concentreren en
deze snel aanpassen. Je kunt daar dus tekst
typen en wissen.
Opmerking: De vier weergaven zijn ook instelbaar via de knoppenbalk.

14
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Zoomen
Het menu Weergave heeft ook enkele zoomcommando's. In de praktijk kun je voor in- en
uitzoomen beter toetscombinaties gebruiken. Voor inzoomen is dat ⇧ ⌘ < en voor uitzoomen ⇧ ⌘ > .
De werkelijke grootte van een presentatie is
vanzelfsprekend ook belangrijk. Gebruik daarvoor de toetscombinatie ⌘ 0 . Tot slot is ook

het zoomcommando 'Maak Passend in Venster'
of 'Passend' handig. Hierdoor krijg je altijd
de hele dia in het documentvenster te zien.
Hiervoor bestaat helaas geen toetscombinatie, maar 'Passend' is wel bereikbaar via de
'Zoom'-knop in de knoppenbalk. Daar kun je
ook kiezen voor de volgende weergave-percentages: 25%, 50%, 75%, 100%, 125%, 150%,
200%, 300% en 400%.

15
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Dia's, basisdia's
en thema's

K

eynote-presentaties zijn opgebouwd uit dia's.

In dit hoofdstuk leer je hoe deze dia's zijn afgeleid
van zogenaamde basisdia's en hoe een set basisdia's
tezamen qua vormgeving een 'thema' vormt.
Vanaf dit hoofdstuk heb je de aangeleverde bestanden nodig. Kijk op pagina 4 voor de downloadpagina
en het wachtwoord.
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D ia ' s , basisdia ' s en t hema ' s 

De opbouw
van presentaties
Een Keynote-presentatie begint met
de keuze van een thema, waarna
eventueel de basispagina's worden

Thema's
Elke presentatie die je in Keynote
maakt, begint met de keuze van een
bepaald 'thema'.Elk thema heeft een
eigen vormgevingsstijl of 'look'. Ze
kunnen gebaseerd zijn op een zakelijk onderwerp of hobby, maar ook op
een bekende vormgeving als van een
fotoboek of portfolio.

aangepast en tot slot de definitieve
presentatiedia's worden aangemaakt.

Het standaard thema 'Geborsteld doek'

Apple levert met Keynote veel thema's
mee, in een standaard of breed formaat. Je kunt deze thema's volledig
aanpassen en ze vervolgens als eigen
thema bewaren. Ook zijn thema's van
derden online te koop. Door de keuze
van je thema bepaal je de algemene
vormgeving van je presentatie, al kun
je ook in een latere fase van thema
veranderen.
Basisdia's
Elk thema bestaat uit een aantal basisdia's die de bron vormen voor de uiteindelijke presentatiedia's. Basisdia's
van één thema hebben een uniforme
'look' maar ook unieke kenmerken.
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D e opbouw van presen t a t ies 

Elk thema bestaat uit een aantal basisdia's. Die hebben een uniforme 'look' maar ook unieke kenmerken.
De basisdia's op hun beurt zijn de bron van de presentatiedia's.

Je zou de opbouw van een presentatie kunnen vergelijken met de opbouw van een klein
vissersdorp als Marken: een bepaald thema
(geborsteld doek) staat dan op het niveau van
dat vissersdorp Marken; de enigszins op elkaar
lijkende basisdia's zijn dan de vissersfamilies
die in Marken wonen (met allerlei beroepen
in de visvangst en min of meer dezelfde tongval). Maar waar het uiteindelijk om draait zijn
hun kinderen (de presentatiedia's).
Presentatiedia's
Presentatiedia's (of kortweg dia's) zijn afgeleid
van basisdia's. Op dia's worden de dummy-

18
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afbeeldingen en dummyteksten die je op
basisdia's ziet, vervangen door eigen content. Je zou kunnen zeggen dat in de basisdia's de vormgeving is vastgelegd en dat in
de presentatiedia's deze vormgeving wordt
toegepast op eigen tekst- en beeldmateriaal.
Ook worden aan deze dia's overgangen, animaties en interactiviteit toegevoegd, waarna
de presentatie kan worden afgespeeld.
Zoals een diaprojector achtereenvolgens dia's
projecteert, zo speelt Keynote standaard een
presentatie af van dia 1 tot en met de laatste, maar zoals je al weet, hoeft een Keynote
presentatie niet lineair te zijn.

D e opbouw van presen t a t ies 

Je eerste Keynote-
presentatie

Open Keynote via de Apple Dock
beneden in de Finder. Als je Keynote
regelmatig gebruikt is het handig om
het vanuit de Dock te openen.
1

In deze stap-voor-stap-oefening leer
je enkele basisvaardigheden om aan
de slag te kunnen met Keynote. Na
deze stappen heb je al een eerste,
eenvoudige presentatie gemaakt.

De Keynote-app beneden in de Dock

Er verschijnt een openingsvenster.
Klik 'Nieuw document' (links beneden)
zodat de themakiezer verschijnt. Kies
een aansprekend thema en klik op 'Kies'.
2

Oefening 1A

Het documentvenster van Keynote zal
openen. In het navigatiepaneel links
zie je dat een nieuw document altijd
met slechts één dia begint.
Na het kiezen van een thema werk
je verder in het Keynote document. Je
ziet aan de bovenzijde dat het nieuwe
document nog niet is opgeslagen en
dus naamloos is. Bewaar het nu via het
menucommando Archief ▶ Bewaar....
Navigeer naar de map: 'Cursus Keynote |
Oefeningen | 1A' en typ als naam 1A.key.
Klik op 'Bewaar'.
3
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J e eers t e K e y no t e - presen t a t ie 

Voeg een nieuwe tekstdia toe door boven in
de knoppenbalk op
te klikken en een dia
met dummytekst te kiezen uit de bestaande
basisdia's.
4

Dubbelklik op een 'plaatsaanduiding' voor
tekst (herkenbaar aan de tekst: 'Wijzigen: klik
2×'). Plaatsaanduidingen geven aan waar bijvoorbeeld een titel komt of een opsomming.
Typ een paar woorden tekst. Experimenteer
in het paneel 'Opmaak' (aan de rechterzijde)
en het tabblad 'Tekst' met de lettergrootte,
lettertype, kleur, uitlijning etc. om de tekst
aan je wensen aan te passen.
5

6 Voeg een derde dia toe met een 'plaatsaanduiding' voor afbeeldingen (herkenbaar aan
het icoon
). Maak het Keynote-venster zo
nodig kleiner door met de muis ingedrukt
aan de rechter benedenhoek van dit venster
te slepen of verschuif het een stuk, zodat je
ook de Finder kunt zien. Open in de Finder
de map: 'Cursus Keynote | Oefeningen | 1A'
en sleep een van de brugafbeeldingen naar
de 'plaatsaanduiding' voor de afbeelding in
Keynote.

Maak het Keynote-venster weer schermbreed door met de muis ingedrukt in de
rechter benedenhoek te slepen. Klik in het
Navigatiepaneel op dia 1. Deze is nu geselecteerd met een blauwe achtergrond. Activeer
rechtsboven in de knoppenbalk het paneel
'Animatie'. Voeg via de grote blauwe knop
een effect (dia-overgang) toe. Als je met de
muis over de naam van een effect gaat staan
7
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(maar nog niet klikt), zie je rechts het woord
'Toon'. Door op dit woord te klikken, kun je
overgangen bekijken voordat je ze toepast. Als
je op de naam van het effect zelf klikt, wordt
deze voor de geselecteerde dia ingesteld.
Maak zelf een keuze uit de beschikbare effecten. Als je klaar bent met de overgang voor
dia 1, klik je op dia 2 en kies je ook hier een
effect. Doe dit nogmaals voor de laatste dia.
8 Klik op dia 1 om naar het begin van de
presentatie te gaan. Klik dan op de knop
'Speel af'
in de knoppenbalk. Gebruik de
muis of spatiebalk om van dia naar dia te gaan.
Bewaar de presentatie via Archief ▶ Bewaar
en sluit het via Archief ▶ Sluit. Gefeliciteerd,
je eerste Keynote presentatie is een feit.

J e eers t e K e y no t e - presen t a t ie 

Een eigen thema
In deze oefening pas je een bestaand
thema en de daarbij behorende
basisdia's aan. Vervolgens bewaar je
het gewijzigde thema onder een eigen

1 Open zo nodig Keynote via de Apple
Dock beneden in de Finder. Kies Archief
▶ Nieuw... (of klik in het openingsvenster linksonder op 'Nieuw document').
De themakiezer verschijnt. Klik op het
thema 'Wit' en rechtsonder op de knop
'Kies'. (Je kunt ook dubbelklikken op
het thema 'Wit').

naam zodat je het snel voor toekomstige presentaties kunt gebruiken.

Oefening 1B

De presentatie die je nu ziet, start met
een enkele dia. Je gaat in deze opdracht
(nog) geen presentatie maken, maar
wel de basisdia's aanpassen aan een
bestaande huisstijl en onder een eigen
thema-naam opslaan.
Opmerking: Om een eigen thema te
maken, moet je uitgaan van een al bestaand
thema en dit aanpassen, in dit geval het
thema 'Wit'. Het is niet mogelijk een nieuw
thema vanuit het niets te ontwerpen.
2 Om de basisdia van de huidige dia
in het documentvenster weer te geven,
klik je in de knoppenbalk (geheel links)
op de menuknop 'Weergave' en kies je
'Wijzig basisdia's'. Je kunt ook het menu
commando Weergave ▶ Wijzig basis
dia's of de shortcut ⌥ ⌘ E kiezen.
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Selecteer de basisdia 'Titel en subtitel'.
Plaats via het menucommando Voeg in ▶ Kies...
of ⇧ ⌘ V het logo 'Creative_sweet_logo.png'
(uit de map: 'Cursus Keynote | Oefeningen | 1B')
op de dia. Verplaats het logo naar de linker
bovenhoek, positie X = 30 pt en Y = 15 pt. De
positie kun je exact instellen in het tabblad
'Orden' van het paneel 'Opmaak'.
4

De basisdia 'Titel en subtitel' groot in het documentvenster. In het navigatiepaneel links zie je alle basisdia's

In het navigatiepaneel aan de linkerzijde zie
je alle basisdia's voor het huidige thema. Voor
onze huisstijl (ons nieuw te maken thema) zijn
slecht een paar basisdia's nodig. Wis daarom
om te beginnen de basisdia 'Foto - horizontaal' door er in het navigatiepaneel op te klikken en vervolgens het menucommando Wijzig
▶ Verwijder uit te voeren. Herhaal deze handelingen voor de basisdia's 'Titel - midden',
'Titel - boven', 'Titel, opsomming en foto',
'Opsommingstekens', 'Foto - driemaal', 'Citaat',
'Foto' en 'Leeg'. Er blijven nu drie basisdia's
over, namelijk 'Titel en subtitel', 'Foto - verticaal' en 'Titel en opsomming'.

Opmerking: Let er bij het verplaatsen op dat je
de muis op een zwart of rood gedeelte van het
logo plaatst. De reden hiervoor is de transparantie van het logo in het overige gedeelte.

3

5 Omdat het logo op alle dia's (en dus basisdia's) moet komen te staan, kopieer je het
met ⌘ C en activeer je de basisdia 'Foto - verticaal'. Plak het logo met ⌘ V . Herhaal deze
handeling voor de basisdia 'Titel en opsomming'.

Opmerking: Door een bugje in Keynote kan het
zijn dat je eerst in het documentvenster van een
basisdia moet klikken voordat je kunt plakken.

Opmerking: Het is in Keynote (nog) niet mogelijk
om meerdere basisdia's tegelijk te selecteren. Dat
kan wel met de 'echte' dia's van een presentatie.
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6 Onze huisstijl wordt gekenmerkt door het
lettertype Avenir en dat ga je in de volgende
stappen toepassen op alle teksten. Activeer
de basisdia 'Titel en subtitel' en dubbelklik op
'Titeltekst'. In het paneel 'Opmaak', tabblad
'Tekst', zie je dat het lettertype 'Helvetica'
is ingesteld. Verander dit in het lettertype

E en eigen t hema 

Ook op de basisdia 'Titel en opsomming'
pas je de titeltekst aan naar 'Avenir' in de
tekststijl 'Zwaar' in felrode kleur en rechtslijnende tekst. Het kader voor de titeltekst staat
op deze dia te hoog. Verplaats dit kader naar
beneden tot een y-hoogte van 100 pt. Versleep
ook de horizontale, gele hulplijn naar het
midden van het tekstkader (y: 384 pt, ± 50%).
Dit doe je door de muis op de gele hulplijn te
plaatsen (cursor
) en vervolgens te slepen.
8

Pas nu naar eigen inzicht de vormgeving
van 'Hoofdtekst - niveau één t/m vijf' op alle
dia's aan.
9

Het lettertype Avenir Zwaar en de felrode kleurchip

10 In onze huisstijl lopen foto's altijd tot de
rand. Activeer de basisdia 'Foto-verticaal'
en zoom tot 75% via de knop 'Zoom' in de
knoppenbalk. Selecteer de plaatsaanduidingsfoto en sleep de rechter benedenhoek ervan
naar de diarand. Doe dit ook met de rechter
bovenhoek.

'Avenir' en de tekststijl 'Zwaar' (of 'Heavy').
Als kleur voor deze titeltekst kies je de felrode kleurchip. Tot slot lijn je de tekst rechts
uit. Zie de afbeeldingen boven.
Op basisdia 'Foto - verticaal' staat ook
titeltekst. Pas ook deze aan naar 'Avenir' in
de tekststijl 'Zwaar'. Kies weer voor de felrode kleur en rechtslijnende tekst.
7

De foto loopt door tot aan de diarand

Activeer de basisdia 'Titel en subtitel'. In
het paneel 'Opmaak' kun je zien dat als achtergrond een (witte) 'Vulkleur' is ingesteld. Wijzig
dit in 'Afbeeldingsvulling'. Klik op 'Kies...' en
navigeer naar het bestand 'Achtergrond_a.png'
in de map: 'Cursus Keynote | Oefeningen | 1B'.
11
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Tips

Klik op de knop 'Open'. De witte vulkeur is
nu vervangen door de huisstijl-achtergrond.
12 Pas de breedte van de twee tekstkaders
voor 'Titeltekst' en 'Hoofdtekst' aan tot 575 pt,
zodat alle teksten in het witte gedeelte staan.

• Je kunt een presentatie later van thema wisselen. De vormgeving van de hele presentatie
wijzigt daardoor.
• Elke basisdia kan naar eigen wensen worden
aangepast. Achtergronden, logo's e.d. kunnen
het best op basisdia's worden geplaatst.
• Presentatiedia's die op zo'n aangepaste basisdia zijn gebaseerd, veranderen dan eveneens
van vormgeving.
• Het is niet nodig om alle basisdia's als bron
voor presentatiedia's toe te passen. Ze kunnen
'kinderloos' blijven. Andere basisdia's dienen
juist herhaaldelijk als bron van presentatiedia's. Deze hebben dus meer dan één 'kind'.
• Elke presentatiedia afzonderlijk kan grotendeels naar eigen wensen worden aangepast.
De objecten op zo'n presentatiedia, die afkomstig zijn van een basisdia, kunnen standaard
niet op de presentatiedia zelf worden aangepast (met uitzondering van de dummy-teksten
en -afbeeldingen).

13 Activeer basisdia 'Foto - verticaal' en kies hier
als achtergrond het bestand 'Achtergrond_b.
png'. Kies voor basisdia 'Titel en opsomming'
als achtergrond het bestand 'Achtergrond_c.png'.
14 Nu de bewerkingen van de basisdia's zijn
voltooid en de huisstijl is geïmplementeerd,
klik je beneden in de blauwe balk op 'Gereed'.
Je keert dan terug naar de 'echte' dia's. Om
het gewijzigde thema te bewaren, kies je het
menucommando Archief ▶ Bewaar thema....
Klik op 'Voeg toe aan themakiezer' en geef
het thema de naam: 'Creative Sweet'. Vanaf
nu kun je in het tabblad 'Mijn thema's' van de
themakiezer kiezen voor dit nieuwe thema.
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Tekst

D

e tekstinstellingen in Keynote zijn omvang-

rijk en divers, maar soms ook lastig te vinden. Dit
hoofdstuk behandelt alle opties en laat ook zien hoe
je tekst door alinea-, teken- en lijststijlen efficiënt en
consequent kunt vormgeven.
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Tekstinstellingen
en -stijlen
Je kunt tekst in Keynote op professioneel niveau vormgeven, maar het is
niet eenvoudig om alle typografische
instellingen te vinden. Soms zitten ze
verstopt in een onverwachte hoek.
Oefening 2A
Hier kies je een alineastijl of definieer je er een.
De tabbladen 'Stijl' en 'Lay-out' bieden samen
alle instelmogelijkheden voor tekst. De termen
'Stijl' en 'Lay-out' zijn in dit geval niet erg toepasselijk en onderscheidend.
Een menuutje voor geavanceerde instellings
opties als letterspatiëring (tekenafstand), kapitalen (hoofdletters), ligaturen en tekstschaduw.
Hier kies je een tekenstijl of definieer je er een.
Instellingen voor horizontale en verticale uitlijning. Inspringen en verticale uitlijning kunnen
niet in een alineastijl worden opgenomen.
Enigszins verwarrende instellingen voor interlinie (regelafstand). Ook kan ruimte voor of na
een alinea worden opgegeven. Klik op de pijl
om in dit paneel ruimte te besparen.
Hier kies je een lijststijl of definieer je er een. Je
kunt daarvoor gebruik maken van opsommingstekens en automatisch genummerde lijsten.
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