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uit geometrische elementen, zoals 
lijnen, cirkels en polygonen. Het 
enorme voordeel van vectorafbeel-
dingen is dat je ze kunt schalen zon-
der kwaliteitsverlies. Draw wisselt 
de afbeeldingen makkelijk uit met 
de rest van de LibreOffice-suite. Je 
kunt ook met tekeningen werken in 
Writer of Impress, die je dan aanpast 
met een subset van hulpmiddelen in 
Draw. En wanneer je een pdf-docu-
ment wil bewerken in LibreOffice, 
zal het pakket het pdf-bestand 
openen in Draw.

11. LAGEN
Je maakt en bewerkt de tekening op 
de grote werkruimte in het midden. 
Op dit werkvlak plaats je vormen, 
tekstvakken en afbeeldingen. Een 
tekening kun je ook over verschillen-
de pagina’s verdelen. In dat geval is 
het paneel Pagina’s erg handig om in 
beeld te zeten. Bovendien kan Draw 
elementen op verschillende lagen 
manipuleren. Met behulp van lagen 
organiseer je complexe onderwerpen 
in logische groepen. Onderaan het 
werkvlak zie je uit hoeveel lagen de 

tekening bestaat en van iedere laag 
kun je de transparantie instellen.

12. AFBEELDINGSSTIJLEN
De zijbalk in Draw heeft vier 
panelen, waarvan maar één paneel 
tegelijk geopend kan zijn. Ook hier is 
het eerste paneel de Eigenschappen, 
waarmee je de positie, het letterty-
pe en de schaduwen instelt. In het 
paneel Galerij zit een collectie objec-
ten, vormen, pijlen, 3D-objecten en 
elementen stroomdiagrammen te 
maken. Net zoals je tekststijlen kunt 
vastleggen, is het in Draw mogelijk 
om afbeeldingsstijlen op objecten 
toe te passen via de sectie Opmaak-
profielen. Op die manier kun je het 
uiterlijk van alle elementen die zijn 
opgemaakt met een bepaald profiel, 
tegelijk wijzigen door hun opmaak-
profiel aan te passen. Ten slotte 
zit in de zijbalk ook de Navigator, 
waarmee je snel tussen de pagina’s 
in de tekening navigeert. Standaard 
slaat Draw de afbeeldingen op in het 
open document formaat .odg, maar 
je kunt via de functie Exporteren
het project ook wegschrijven naar 

de bitmap-formaten .bmp, .gif, .jpg, 
.png, .tiff en naar de vectorformaten 
.eps, .svg.

IMPRESS
13. DIA’S SCHIKKEN
De PowerPoint van LibreOffice heet 
Impress. In versie 6 is de stan-
daardgrootte van een dia 16:9, wat 
overeenkomt met de verhouding 
van recente schermen en projectors. 
De dia’s die je maakt, zullen veelal 
verschillende elementen bevatten: 
tekst, lijsten met opsommingste-
kens, tabellen, grafieken, foto’s 
en tekeningen. Het hoofdvenster 
bestaat uit het deelvenster Dia’s, 
de werkruimte en de zijbalk. De 
gemeenschappelijke functies van 
alle LibreOffice-applicaties hebben 
een samenhangende gebruikersin-
terface, zodat je ook hier snel de 
knoppen herkent om de dia’s op 
te maken. Het paneel Dia’s bevat 

alle onderdelen van de presenta-
tie in de juiste volgorde. Om die 
volgorde aan te passen of om snel 
een aantal dia’s te verwijderen, 
open je de Diasorteerder via het 
menu Beeld. Wanneer je denkt dat 
een dia tijdelijk overbodig is maar 
hem niet direct wilt verwijderen, 
dan kun je hem verbergen via het 
rechtermuisknopmenu.

14. INHOUD
Net zoals in PowerPoint bepaal je 
bij iedere nieuwe dia welke lay-out 
je wilt hebben. Die indeling bevat de 
plaatsaanduidingen voor de inhoud. 
Wanneer je zo’n tekstvak vult, zal 
die automatisch de opmaak aanne-
men van de geselecteerde diastijl. 
Op die manier blijft je presentaties-
tijl consistent. Uiteraard kun je met 
de knop Tekstvak zelf tekstvakken 
toevoegen. Ook tabellen, grafieken, 
tekeningen en ontwerpen uit Draw 
plaats je op de dia via de opdracht 
Invoegen. Hier vind je ook direct 

  10. In de module Draw beschik je over een uitgebreide set vormen.

  11. Iedere laag geef je een naam zodat je de opbouw niet uit het oog verliest.   13. Impress heeft diverse nette sjablonen voor presentaties.

  12. Net zoals je opmaakprofielen toepast op tekst, kun je ook opmaakprofielen toepas-
sen op objecten.
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