
Je geeft wekelijks presentaties aan je cliënten of aan ma-
nagementteams. Maar je presentaties op het scherm spat-
ten er niet echt vanaf. Collega's vinden je powerpoint pre-
sentaties jaren '90 stijl en je bericht komt niet op de juiste 
manier over. Wat ga je doen?! Deelnemen aan de cursus 
Keynote, waarbij je een professionele presentatie leert 
maken die wel overtuigd.

In de ééndaagse cursus keynote leer je de belangrijkste vaar-
digheden die je nodig hebt voor het maken van professionele 
presentaties in Apple's Keynote.

Zo kom je te weten hoe je audio en video kunt integreren in je 
presentaties en hoe je je eigen template kunt bouwen, zodat 
je presentaties altijd dezelfde heldere indeling hebben. Daar-
naast wordt er tijdens de cursus gekeken naar Keynote op de 
iPad, omdat deze steeds vaker op de werkvloer te vinden zijn.

Keynote
Professionele presentaties  

'Maak in no-time  
professionele presentaties  

die je publiek verbluffen'
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Doelgroep
De cursus is bedoeld voor iedereen die professionele presen-
taties wilt maken om zijn of haar verhaal overtuigend over 
te brengen. Ook gebruikers die al bekend zijn met Keynote 
kunnen tijdens deze cursus hun kennis verder uitbreiden om 
mooiere, efficiëntere en effectievere presentaties te maken.

Benodigde voorkennis
Om deel te nemen aan deze cursus dient de cursist enige 
kennis te hebben van het gebruik van een Mac computer, 
maar het is geen vereiste. Het is aan te raden om de cursus  
Mac Basics gevolgd te hebben.

De voertaal tijdens de cursus is Nederlands

Lesmateriaal
Bij de training krijg je het boek "iWork Basisboek.

Cursusduur:  1 dag

Lestijden:  10.00 -17.00 uur 
 (incl. koffie-en lunchpauze)

Lesmateriaal: Reader en boek.

Kosten:  Zie de CMM cursussen prijslijst 

Keynote 
Omschrijving cursus 

Lesoverzicht en onderwerpen

Les 1. Wegwijs worden met Keynote

Les 2. Werken vanuit bestaande thema's

Les 3. Vormen, teksten, afbeeldingen en grafieken

Les 4. De lay-out bepalen

Les 5. Eigen thema's maken

Les 6. Overgangen en animaties

Les 7. Presenteren met keynote

Les 8. Je iPad en Keynote
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