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Het eerste deel van deze checklist omvat het maken van een Powerpoint video. Bij het tweede deel 

voegt u een voice over toe. 

 

1. Stappen voor maken van PPT video 

 

1.1 Schrijf de voice over tekst 

1.2 Laat controleren op taalgebruik, vakjargon 

1.3 Is tekst in te korten?  

1.4 Laat nogmaals lezen door ander – is tekst te volgen?  

1.5 Kies de ppt die aanspreekt 

1.6 Ga de ppt vullen conform huisstijl regels of het format, dus gebruik de standaarden zodat je 

zeker weet dat je de juiste letterfonts en groottes hebt (check wel dat alles minimaal 24 als 

grootte heeft). Plak de voice over tekst die hoort bij de slide die je maakt onder de slide (in 

notities). Dit is makkelijk voor de persoon die evt het werk reviewt.  

1.7 Gebruik maar één type overgang in de presentatie 

1.8 Spreek per slide je tekst in (kies in lint voor Invoegen – Audio – Audio opnemen). 

1.9 Maak je diavoorstelling (kies in lint voor Diavoorstelling - Diavoorstelling opnemen  (zet 

vinkje op Opgenomen Gesproken Tekst Afspelen, evenals de twee andere opties) – start bij 

begin van diavoorstelling. Als je klaar bent sla je de presentatie op.  

1.10 Maak van het bestand een MP4 video (Bestand – Exporteren – Video maken – kies 

HD 720 (is ruim voldoende voor online gebruik) – kies Opgenomen tijdsinstellingen en 

gesproken tekst gebruiken). Je moet het bestand nu een naam en plek op je computer geven 

zodat hij goed kan worden opgeslagen. Je ziet nu in de onderste balk in de PPT dat de video 

gemaakt wordt. Dit gaat redelijk snel. Je vindt het bestand terug op de plek en onder de 

naam die je er aan gegeven hebt.  

1.11 De video is te gebruiken.  
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2. Stappen voor maken van PPT video met professionele voice over 

De eerste 7 stappen zijn zoals bij maken van de PPT video  

 

2.1 Schrijf de voice over tekst 

2.2 Laat controleren op taalgebruik, vakjargon 

2.3 Is tekst in te korten?  

2.4 Laat nogmaals lezen door ander – is tekst te volgen?  

2.5 Kies de ppt die aanspreekt 

2.6 Ga de ppt vullen conform huisstijl regels of het format, dus gebruik de standaarden zodat je 

zeker weet dat je de juiste letterfonts en groottes hebt (check wel dat alles minimaal 24 als 

grootte heeft). Plak de voice over tekst die hoort bij de slide die je maakt onder de slide (in 

notities).  

2.7 Gebruik maar één type overgang in de presentatie 

2.8 Laadt de voice over in het video-editing programma in. En luister hem goed door en klik mee 

in de PPT met de tekst. Daarmee test je of de bullets netjes invliegen en of ze kloppen met 

de voice over tekst.  

2.9 Kies in lint voor Diavoorstelling - Diavoorstelling opnemen  (zet vinkje op Opgenomen 

Gesproken Tekst Afspelen, evenals de twee anderen) – start bij begin van diavoorstelling. Als 

je klaar bent sla je de presentatie op. De stem is leidend bij het timen van de opnames. 

Daarbij is het de bedoeling dat je de stem hoort en je meeleest op je scherm met wat er 

gezegd word. Je leest de kern als het ware mee met de stemacteur. Als dit niet mogelijk is, 

zorg dan dat de bullets invliegen direct nadat de stem de kern uitgesproken heeft. Als je 

klaar bent sla je de presentatie op. 

2.10 Maak van het bestand een MP4 video (Bestand – Exporteren – Video maken – kies HD 720 

(is ruim voldoende voor online gebruik) – kies Opgenomen tijdsinstellingen en gesproken 

tekst gebruiken). Je moet het bestand nu een naam en plek op je computer geven zodat hij 

goed kan worden opgeslagen. Je ziet nu in de onderste balk in de PPT dat de video gemaakt 

wordt. Dit gaat redelijk snel. Je vindt het bestand terug op de plek en onder de naam die je 

er aan gegeven hebt.  

2.11 Lees het videobestand in in je video-editing programma. Als je de voice over tegelijk laat 

starten, zie je dat de opnames bij elkaar passen. Je kunt het nu exporteren. 

2.12 De video is klaar. 

 


