
POWERPOINT SJABLOON



STAP 1 - POWERPOINT SJABLOON DOWNLOADEN

Via de Amslod huisstijl pagina, amslod.nl/huisstijl kan het powerpoint 
sjabloon gedownload worden.

STAP 2 - POWERPOINT SJABLOON OPSLAAN

Om het sjabloon op de juiste manier te gebruiken en op latere momenten 
te herbruiken moet deze op de juiste plek opgeslagen worden.

-  Open het sjabloon in powerpoint.

- “Zodra het sjabloon geopend is, kan er een melding tevoorschijn  
 komen met ‘bewerken inschakelen’. Klik hier op de knop ‘Inhoud  
 inschakelen’. “

- Klik op de knop bestand. Deze knop staat boven Plakken en links  
 naast Start. ( Zie afbeelding 1)

- Vanuit Start druk je op Opslaan als, dit staat aan de linker zijde.

Door op Bestand te klikken kom je op het scherm Start ( Zie afbeelding 2)
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( Zie afbeelding 3)



Wanneer je op “Opslaan als” klikt, kom je op het tabblad om bestanden op 
te slaan. ( Zie afbeelding 4)

Wanneer je op Bladeren hebt geklikt, komt het scherm Documenten, van 
afbeelding 6 te voorschijn. Vanuit het scherm documenten, dubbelklik je op 
de map “Aangepaste Office-sjablonen”( Zie afbeelding 7).
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In dit tablad klik je op Bladeren. ( Zie afbeelding 5)



In deze map komen alle aangepaste/zelfgemaakte sjablonen van Office 
terecht. ( Zie afbeelding 8)
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- Sla het sjabloon op als Amslod Powerpoint Basis.potx. In het   
 dropdown menu bij ‘Opslaan als’ selecteer je ‘PowerPoint-sjabloon  
  (*.potx) ( Zie afbeelding 9 en afbeelding 10)

POWERPOINT SJABLOON TOEPASSEN

Wanneer het sjabloon correct is opgeslagen, sluit je Powerpoint volledig en 
open je Powerpoint opnieuw.

Als Powerpoint geopend is, krijg je het scherm te zien als op afbeelding 11.
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Mocht het niet zo zijn dat de powerpoint er tussen staat, dan kan je op de 
tab Privé klikken om het sjabloon hiertussen te vinden. ( Zie afbeelding 13)

Als je op het sjabloon klikt, komt er een pop-up scherm met daarin het 
gekozen sjabloon. Om het sjabloon te gebruiken, druk je op de knop 
maken. ( Zie afbeelding 14)

Klik op “nieuw” om een nieuwe powerpoint te starten en het Amslod 
sjabloon staat tussen de lijst van Powerpoint sjablonen. ( Zie afbeelding 12)

Afbeelding 13

Afbeelding 14

Afbeelding 12



POWERPOINT SJABLOON KOPIËREN

Om een dia-stijl opnieuw te gebruiken, klik je met de rechter muisknop op 
de dia en klik je op Dia dupliceren. Zo neem je de volledige dia over met de 
juiste achtergrond. ( Zie afbeelding 15)
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