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Over mijzelf
• Vanaf 2000 actief met 

e-learning
• KPN – AvICT - Fources

• Sinds 1-8-2006 zelfstandig:
• Ontwikkelaar
• Opleider
• Adviseur

• Kinderen en leerkrachten 
moeten leren programmeren.

• www.codekids.nl



We hebben nog 39 minuten

Zijn er vragen waarop je 
antwoord hoopt te krijgen?
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We hebben het over:

Masterslides

Layouts Placeholders

Themes Theme Fonts

Templates

Voor:
• Base Layers
• Feedback Layers

Background styles

Theme Colors



Masterslides en layouts



Fonts
Kan ik ook de lettergrootte voor een heel project 

aanpassen?

O ja, teksten in webfonts en ‘eigen’ fonts zie je niet (altijd) als 
je werkt met variabelen.



Wat is een thema en wat zit er in?
Een thema is een vastgelegde set:

• Kleuren

• Lettertypen

• Layouts

Bij een thema hoort één master (en andersom)

PowerPoint thema’s worden gekopieerd

Thema’s zorgen voor eenduidige vormgeving

➢Rust voor cursist

➢Betere leerresultaten



Thema’s toepassen
Groepen:
1. This Project
2. Custom
3. Built-In



Themakleuren
Text/Background -

Dark 1

Standaardkleur voor teksten op een lichte slide 

background en voor teksten in een 

lichtgekleurde shape (gekozen vanuit Styles op 

de werkbalk). 
Text/Background -

Light 1

Standaardkleur voor teksten op een donkere 

slide background en voor teksten in een 

donkere shape (gekozen vanuit Styles op de 

werkbalk). 
Text/Background -

Dark 2

Extra kleur die wordt getoond bij Background 

Styles (zie p19).

Text/Background -

Light 2
Accent 1 Fill color voor:

• shapes;

• captions;

• check box (styles 1 en 2);

• radio button (styles 1 en 2).
Accents 2-6 Kleuren die je zelf kan toewijzen.
Hyperlink Kleur van hyperlinks.
Control 1 Kleur die je ziet als je met de muis over een 

button gaat (hover) en opties bij 

meerkeuzevragen.
Custom 1 Fill color voor buttons. Dit is ook de negende 

kleur die je ziet bij de stijlen.
Custom 2 Standaardkleur voor:

• check box (styles 3 en 4);

• radio button (styles 3 en 4);

• hover kleur voor sleep-items, drop-down 

vragen en Likert schaal vragen.
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Theme fonts



Waar worden thema’s en kleuren 
opgeslagen?

C:\Users\Chris Dorna\AppData\Roaming\Articulate\Storyline\Themes

file:///C:/Users/Chris Dorna/AppData/Roaming/Articulate/Storyline/Themes


Workflow nieuwe projecten

Module 1

Module 2

Module 3

Module 1
NIEUW

Module 1

Thema
NIEUW

Module 2
Module 2

NIEUW

Module 0

Thema
OUD



Slides kopiëren

• Geen probleem zolang afmetingen hetzelfde zijn

• Bij verschillende afmetingen worden objecten en 
font size geschaald

• Er ontstaan meerdere masterslides (die je niet 
zomaar kan verwijderen)



O ja, templates...

• .story = .storytemplate



Afsluiting

• Feature request
https://articulate.com/support/contact/feature-request

• info@dorna.nl
www.dorna.nl
06 – 50 41 05 41

• Dank voor je aandacht!

https://articulate.com/support/contact/feature-request
mailto:info@dorna.nl
http://www.dorna.nl/

