
 Een diavoorstelling opnemen
met gesproken tekst 
en tijdsinstellingen voor dia's

Gesproken tekst en tijdsinstellingen kunnen een automatische of internetdiavoorstelling verduidelijken. Als u 
beschikt over een geluidskaart, microfoon en luidsprekers, en een webcam (optioneel) kunt u uw PowerPoint-pre-

sentatie opnemen om zo gesproken tekst, tijdsinstellingen voor dia's, bewegingen met inkt vast te leggen.

Nadat de opname is voltooid, kan deze net als bij elke andere presentatie voor u of uw publiek in een diavoorstel-
ling worden afgespeeld of u kunt de presentatie als videobestand opslaan.

klik op het tabblad Bestand van het lint en 
vervolgens op Opties. Klik links in het 
dialoogvenster Opties op het tabblad Lint 
aanpassen. Schakel in het rechtervak met de 
beschikbare linttabbladen het selectievakje 
Opnemen in. Klik op OK.

Het tabblad Opnemen op het lint inschakelen

1 Opname voorbereiden

Als u wilt opnemen, selecteert u Diavoorstel-
ling opnemen op ofwel het tabblad Opnemen 
ofwel het tabblad Diavoorstelling van het lint.

• Door op de bovenste helft van de knop te  
 klikken begint u op de huidige dia.

• Door op de onderste helft van de knop te  
 klikken krijgt u de keuze om vanaf het  
 begin of vanaf de huidige dia te beginnen.

(Met de opdracht Wissen verwijdert u tekst of 
tijdsinstellingen, dus wees voorzichtig als u 
deze opdracht gebruikt. Wissen kunt u alleen 
kiezen als u eerder dia's hebt opgenomen.)

Opnemen

2 Diavoorstelling opnemen

De diavoorstelling wordt geopend in het venster 
Opname (dat lijkt op de Weergave voor presentator), 
met knoppen linksboven voor het starten, onderbre-
ken en stoppen van de opname. Klik op de ronde 
rode knop (of druk op de R op uw toetsenbord) 
wanneer u klaar bent om het opnemen te starten. Er 
wordt vervolgens drie seconden afgeteld en dan 
begint de opname.

• De huidige dia wordt weergegeven in het   
 hoofdvenster van het venster Opname.
• U kunt de opname op elk gewenst moment   
 stoppen door op S op het toetsenbord te   
 drukken.
• Met de navigatiepijlen aan beide kanten van de  
 huidige dia kunt u naar de vorige en volgende dia  
 gaan.
• PowerPoint voor Office 365 registreert automatisch  
 de tijd die u besteedt aan elke dia, inclusief  
 eventueletekst of objecten van animatie voorzien  
 stappen en het gebruik van triggers op elke dia.

• U kunt gesproken tekst of een video met   
 gesproken tekst opnemen terwijl u de presentatie  
 geeft. Via de knoppen in de rechterbenedenhoek  
 van het venster kunt u de microfoon, camera en de  
 weergave van een cameravoorbeeld in- of   
 uitschakelen:

 Als u de pen, markeerstift of gum gebruikt, worden  
 deze acties ook opgenomen door PowerPoint om  
 later te kunnen worden afgespeeld.

 Als u gesproken tekst opnieuw opneemt (inclusief  
 audio en inkt), wordt eerder opgenomen   
 gesproken tekst (inclusief audio en inkt) in  
 PowerPoint gewist voordat u de opname op  
 dezelfde dia opnieuw start.

 U kunt ook opnieuw opnemen door naar   
 Diavoorstelling > Diavoorstelling opnemen te  
 gaan.

Opnemen

U kunt een aanwijzer (pen, gum of markeer-
stift) kiezen uit de hulpmiddelen die worden 
weergegeven onder de huidige dia. Ook zijn 
er kleurselectievakken waarmee u de kleur 
van de inkt kunt wijzigen. (De optie Gum kunt 
u alleen kiezen als u eerder inkt hebt 
toegevoegd aan een of meer dia’s.)

Aanwijzer gebruiken

Als u de opname wilt stoppen, selecteert u de 
vierkante knop Stoppen (of drukt u op S op het 
toetsenbord).

Als u klaar bent met het opnemen van de gesproken 
tekst, verschijnt er een kleine afbeelding in de 
rechterbenedenhoek van de opgenomen dia's. De 
afbeelding is een audiopictogram of, 
als de webcam tijdens de opname 
was ingeschakeld, een statische 
afbeelding van de webcam.

De opgenomen tijdsinstellingen van de diavoorstel-
ling worden automatisch opgeslagen. (In de 
Diasorteerder-weergave, worden de tijdsinstellin-
gen onder elke dia weergegeven.)

Opname stoppen

Wat u gedurende dit proces opneemt, wordt in elke 
dia ingesloten en de opname kan in Diavoorstelling 
worden afgespeeld. Er wordt tijdens deze 
opnameprocedure geen videobestand gemaakt. 
Mocht u er echter een nodig hebben, dan kunt u de 
presentatie in een aantal extra stappen opslaan als 
een video.

Opname afspelen

3 Opname stoppen/afspelen

uick



Klik op het tabblad Diavoorstelling op Vanaf 
begin of Vanaf huidige dia.

De animaties, inktbewerkingen, audio en 
video worden gesynchroniseerd afgespeeld.

Opgenomen diavoorstelling voorbeeld bekijken

In het venster Opname kunt u met de 
driehoekige knop Afspelen in de linkerboven-
hoek een voorbeeld beluisteren van de 
opname van de dia die op dat moment de 
focus in dat venster heeft.

Klik in de weergave Normaal op het 
geluidspictogram of op de afbeelding in de 
rechterbenedenhoek van de dia en klik 
vervolgens op Afspelen. (Wanneer u een 
voorbeeld van afzonderlijke audio op deze 
manier beluistert, ziet u geen opgenomen 
animatie of aangebrachte inkt.)

U kunt het afspelen onderbreken tijdens het 
beluisteren van de audio.

Opgenomen geluid voorbeeld beluisteren

4 Voorbeeld bekijken

In PowerPoint voor Office 365 wordt automa-
tisch de tijdsinstelling van de dia's opgeno-
men wanneer u gesproken tekst toevoegt. 
Ook kunt u de tijdsinstellingen van de dia's 
handmatig instellen.

1. Klik in de weergave Normaal op de dia  
 waarvoor u de tijdsinstelling wilt opgeven.

2. Schakel op het tabblad Overgangen in de  
 groep Tijdsinstellingen onder Volgende dia  
 het selectievakje Na in en voer vervolgens  
 het aantal seconden in dat de dia op het  
 scherm moet verschijnen. Herhaal dit  
 proces voor elke dia waarvoor u de tijd wilt  
 instellen.

 Als u wilt dat de volgende dia verschijnt  
 wanneer u met de muis klikt of automatisch  
 na het aantal seconden dat u hebt   
 ingevoerd,  afhankelijk van wat zich het  
 eerste voordoet, schakelt u de   
 selectievakjes Bij muisklik en Na in.

 U kunt handmatige tijdsinstellingen aan  
 het knippunt aan het einde van een   
 opgenomen diasegment toevoegen. Als  
 bijvoorbeeld het einde van een diasegment  
 wordt afgesloten met een overbodig geluid  
 van twee seconden, stelt u de   
 tijdsinstelling gewoon zo in dat er met de  
 volgende dia wordt verdergegaan voordat  
 het onnodige geluid te horen is. U hoeft  
 dan de geluidsopname voor die dia niet  
 opnieuw op te nemen. 

Tijdsinstellingen voor dia's handmatig instellen

5 Tijdsinstellingen

Met de opdracht Wissen kunt u tijdsinstellingen en 
gesproken tekst die u niet wilt hebben of die u wilt 
vervangen uit uw opname verwijderen.

In het venster Opname kunt u met de opdracht 
Wissen in de bovenmarge van het venster het 
volgende doen:

• Opnamen op de huidige dia wissen
• Opnamen op alle dia's wissen

In de weergave Normaal zijn er vier verschillende 
wisopdrachten waarmee u het volgende kunt doen:

• De tijdsinstellingen op de momenteel   
 geselecteerde dia verwijderen
• De tijdsinstellingen op alle dia's in één keer  
 verwijderen
• De gesproken tekst op de momenteel   
 geselecteerde dia verwijderen
• De gesproken tekst op alle dia's in één keer  
 verwijderen

 1. Als u niet alle tijdsinstellingen of gesproken  
  tekst in uw presentatie wilt verwijderen, opent u  
  een specifieke dia met een tijdsinstelling of  
  gesproken tekst die u wilt verwijderen.

 2. Klik in het tabblad Opnemen van het lint van  
  PowerPoint voor Office 365 op de knop   
  Diavoorstelling opnemen en vervolgens op de  
  pijl-omlaag. Wijs Wissen aan, en kies   
  vervolgens de wisopdracht die het meest  
  geschikt is voor uw situatie.

Tijdsinstellingen of gesproken tekst verwijderen

Nadat u uw PowerPoint voor Office 365-presentatie 
hebt opgenomen, worden al uw tijdsinstellingen, 
bewegingen en audio op de afzonderlijke dia's 
opgeslagen. Maar u kunt al deze onderdelen 
uitschakelen als u de diavoorstelling zonder deze 
elementen wilt weergeven:
• Opgenomen tijdsinstellingen voor dia's   
 uitschakelen: Schakel op het tabblad   
 Diavoorstelling het selectievakje   
 Tijdsinstellingen gebruiken uit.
• Opgenomen gesproken tekst en inkt   
 uitschakelen: Schakel op het tabblad   
 Diavoorstelling het selectievakje   
 Gesproken tekst afspelen uit.

In- of uitschakelen

Als u de opname naar voorkeur hebt bewerkt, kunt u 
deze voor anderen beschikbaar maken door deze te 
exporteren en publiceren op Kaltura.

Klik onder het tabblad opnemen op Exporteren naar 
video. Kies voor HD (720p), dit is zeker voldoende.

Klik op Video maken en kies de juiste locatie 
waar powerpoint de video moet opslaan.

Ga naar Toledo, klik op Tools 
en kies voor Kaltura - Mijn media.

Klik op nieuwe toevoegen > Media-upload
en kies de video van de powerpoint die je
wil toevoegen. Geef deze video een titel 
en omschrijving.

Voor verdere informatie kan je de 
studentenhandleiding van Kaltura bekijken.

Opname publiceren die u wilt delen

6 Publiceren
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en tijdsinstellingen voor dia's

Gesproken tekst en tijdsinstellingen kunnen een automatische of internetdiavoorstelling verduidelijken. Als u 
beschikt over een geluidskaart, microfoon en luidsprekers, en een webcam (optioneel) kunt u uw PowerPoint-pre-

sentatie opnemen om zo gesproken tekst, tijdsinstellingen voor dia's, bewegingen met inkt vast te leggen.

Nadat de opname is voltooid, kan deze net als bij elke andere presentatie voor u of uw publiek in een diavoorstel-
ling worden afgespeeld of u kunt de presentatie als videobestand opslaan. uick


