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1 Inleiding

Dit is de handleiding horende bij de LATEX-cursus van A–Eskwadraat. Kijk allereerst deze hand-
leiding door. Het is slim om meteen de broncode van deze handleiding erbij te houden, zodat je
een idee krijgt hoe een LATEX-code eruit ziet. Ga vervolgens aan de slag met de opdrachten van
het werkblad. Het is de bedoeling dat je bij het maken van deze opdrachten gaat zoeken in de
broncode van de handleiding en eventueel op internet. Verder zul je waarschijnlijk een aantal
keer iets fout doen, omdat je ergens in je code iets net verkeerd doet. Dit is bewust de opzet van
deze workshop, omdat je later bij het gebruik van LATEX hier gegarandeerd mee te maken gaat
krijgen en het dus belangrijk is om dit op te kunnen lossen. Onthoud verder ook dat er meestal
meerdere manieren zijn om iets weer te geven, met telkens net een iets andere lay-out. Het is
vaak een kwestie van keuze wat je fijner vindt.

2 Vector Graphics

LaTeX ondersteund vector graphics. Vector graphics zijn plaatsjes die niet zozeer met behulp
van pixels maar met vectoren worden gemaakt. De precieze manier hoe dit gebeurt is niet van
belang, het resultaat is dat je op deze plaatjes kunt inzoomen terwijl ze scherp blijven. Als je
een vector graphic als PDF hebt opgeslagen en aan LaTeX geeft, bijvoorbeeld een plotje uit
Mathematica, dan zal LaTeX dit automatisch voor je doen.

3 Externe packages

Om extra functionaliteit aan LaTeX toe te voegen moet je soms wat packages inladen. Dit
hebben we al eerder gezien bij graphicx. Je kunt dit gewoon doen door \usepackage{} in je
preamble te plaatsen en daarin het package gooien dat je wilt. Als je meerder packages wilt
dan kun je meerdere keren usepackage aanroepen of je kunt in een usepackage, de packages door
komma’s scheiden.

4 Beamer presentaties

Net als met Microsoft PowerPoint kun je in LaTeX presentaties maken. Dit doe je door je do-
cumentclass op beamer te zetten. Dan kun je daarna beginnen door een frame te maken met
\begin{frame} en \end{frame}. De frame kun je dan nog een titel geven met \frametitle{je titel}.
Voor de rest kun je gewoon werken zoals je dat met een article al hebt gedaan.

Animaties

Je kunt ook simpel animaties toevoegen. Dit doe je vooral bij een itemize. Het simpelste wat
je kunt doen is < +− > achter \begin{itemize} te zetten. Hierdoor komt er per slide telkens
een item bij. Als je het anders wilt dan kun je achter een item aangeven op welke slides je dat
item wilt zien. Dus bijvoorbeeld \item<n-m>. Dit item komt dus te voorschijn op de n-de slide
en verdwijnt weer op de m-de.
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Als je animaties wilt toevoegen tussen andere onderdelen van je slides dan kun je daarvoor het
commando \pause gebruiken. Hierdoor wordt de slide in twee delen opgesplitst, een voor de
\pause en een erna.
Je kunt de delen van je slides die op het moment nog niet zichtbaar zijn doorzichtig of helemaal on-
zichtbaar maken. Hiervoor gebruik je het commando \setbeamercovered. \setbeamercovered{dynamic}
maakt het doorzichtig en \setbeamercovered{invisible} maakt het onzichtbaar. Dit com-
mando zet je gewoon in de preamble.

Handouts

Je kunt van je presentatie ook een handout maken door dit als optie mee te geven aan je do-
cumentclass. Dus \documentclass[handout]{beamer}. Alle animaties zullen nu worden gene-
geerd zodat je je sides kunt printen.

Extra opmaak

Net als met een article kun je in je beamer gewoon sections e.d. invoeren. Deze komen dan mooi
bovenaan de slide te staan zodat je een overzicht hebt van wat er gaat komen. Je kunt ook van
een frame een titelframe maken. Dit doe je door \frametitle{Je titel} bovenaan je slide te
zetten. Dit doe je simpelweg door op een frame enkel het commando \titlepage te zetten. Ook
de inhoudsopgave werkt hetzelfde, gewoon op een frame enkel \tableofcontents zetten.

Blokjes

Als extra opmaak kun je ook gebruik maken van blokjes om text en formules in te zetten. Dit
doe je met \begin{block}{Titel} en \end{block}}. Vergeet de titel niet anders gebeuren er
rare dingen. Je kunt leuk met de kleurtjes varieren door in plaats van block, exampleblock of
alertblock te gebruiken.

Kolommen

Je kunt ook je lay-out horizontaal doen. Dit doe je met de environments \begin{columns}

en \begin{column}. Je begint met een columns enviroment waarin je dan een aantal keer een
\begin{column} plaatst. Je kunt dan nog wat spelen met de alignment door dit als optie achter
een kolom te zetten, voor centraal bijvoorbeeld \begin{column}[c]. De lengte kun je handmatig
opgeven door bijvoorbeeld \begin{column}[c]{10cm}.

5 A-eskwadraat packages

A-Eskwadraat heeft ook een aantal eigen packages. Deze kun je vinden op https://www.

a-eskwadraat.nl/Vereniging/Commissies/hektex/. Hier staat ook een uitleg hoe je ze moet
installeren en hoe ze werken.
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6 Subbigures

Soms wil je een aantal plaatjes die wat met elkaar te maken hebben op een bepaalde manier
gerangschikt hebben. Hiervoor kun je subfigures gebruiken. Het principe is simpel, je begint
gewoon een figure environment en hierin plaats je dan een \begin{subfigure}. Je kunt dan
weer hetzelfde doen als bij gewone plaatjes. Wil je je subfigures afzonderlijke captions geven dan
kan dat ook, moet je wel even het package subcaption inladen. Je moet nu voor de verandering
wel even op je witruimte in je code passen. Doe je een enter tussen de verschillende subfigures
dan komen ze onder elkaar, doe je dan niet dan staan ze naast elkaar. Zoals altijd voor meer
voorbeelden zie WikiBooks: http://en.wikibooks.org/wiki/LaTeX/Floats,_Figures_and_

Captions
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