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Canva is een tool waarmee op een zeer eenvoudige, snelle en gebruiksvriendelijke wijze zeer

fraaie DESIGNS gemaakt kunnen worden. Deze designs kunnen gevuld worden met o.a.

achtergronden, vormen, lijnen, banners, teksten, tekstwolken, buttons, icoontjes, pijlen, foto's,

infographics enz..

Bij Canva kun je hiervoor putten uit een eindeloos grote bibliotheek. Ook is het mogelijk om

eigen foto's op je design te plaatsen. Een zelf ontworpen design krijgt een eigen internetadres

waarmee hij met anderen kan worden gedeeld. Designs kunnen ook gedownload worden naar

de eigen pc en vervolgens worden geprint. 

De bibliotheek van Canva bevat duizenden prachtige foto's. Een deel ervan is gratis te

gebruiken. De gratis foto's staan bij Elements onder 'Free Photos'. De bibliotheek bevat ook

afbeeldingen waarvoor betaald moet worden. Bij deze foto staat "$ 1".  Klik op "Search"om

extra foto's te zoeken (opgelet Engelstalige zoekwoorden gebruiken!).

Wie gratis gebruik wil maken van Canva en toch een foto op zijn design plaatst waarvoor

betaald moet worden krijgt daarvan melding zodra je je design wil delen of opslaan. Je kan

dan terugkeren naar je design en de betreffende foto verwijderen en/of vervangen door een

andere foto. Mocht er toch iets misgaan dan is er nog geen probleem : een betaling wordt pas

effectief wanneer er een kredietkaart nummer, een valideringsdatum en een CVC-code is

ingevoerd.

Om van Canva gebruik te kunnen maken moet er eerst een account worden aangevraagd.

Hoe dat in zijn werk gaat en hoe de werking is van Canva staat verder stap voor stap

beschreven.

Succes met je eerste design! 

Kristel Peeters 



Zo begin je met het maken van een design.

- Surf naar https://www.canva.com/ en log in.

- Klik op het icoontje met de tekst "Create a design" en je komt terecht op de pagina waar je

verschillende afmetingen kan kiezen.

- Wil je je eigen afmetingen, kies dan voor 'Choose custom dimensions'

Alle wijzigingen die je vanaf nu aanbrengt op je design worden automatisch opgeslagen.

Aan de linkerzijde van het scherm staat de bibliotheek van Canva. Die bibliotheek is in de

volgende categorieën onderverdeeld.

1. SEARCH:  duizenden foto's, lijnen, banners, pijlen en vormen. 

2. LAYOUTS: kant en klare templates die je naar wens kunt aanpassen.

3. ELEMENTS : foto's, lijnen, banners, pijlen, illustraties en vormen. 

4. TEXT: honderden tekstvakken die je met tekst kunt vullen.

5. BKGROUND: achtergronden kiezen.

6. UPLOADS: eigen afbeeldingen  plaatsen.

Zo plaats je een FREE FOTO op een design en bewerk je die.

- Klik links boven op "ELEMENTS" en dan "FREE FOTO" om een foto te zoeken. Scroll naar

beneden om het complete aanbod te zien. Klik nogmaals op het icoontje om de map weer te

sluiten.

- Klik op een foto en hij wordt op de design geplaatst, je kan de foto ook slepen naar je design.

Is de foto  geplaatst dan is hij geselecteerd, verschijnt er een werkbalk en kan hij meteen

bewerkt worden. Wil je een andere foto bewerken klik dan op die foto en er verschijnt bij

die foto een werkbalk.

- Versleep de foto met ingedrukte linkermuisknop naar de gewenste plaats.

- Vergroot of verklein de foto door één van de hoekpunten met ingedrukte linkermuisknop

te verslepen.



- Draai de foto door het gebogen pijltje onder de foto met ingedrukte linkermuisknop

te verslepen of klik op "FLIP" in de werkbalk bovenaan.

- Wil je slechts een deel van een foto gebruiken dan klik je in de werkbalk op "CROP", je

selecteert dan het deel van de foto dat je wil gebruiken en klikt vervolgens bovenaan op het

vinkje.

- Wil je een foto kopiëren klik dan in de werkbalk op "Copy" en er verschijnt een kopie.

- Wil je de foto meer of minder transparant maken, klik dan in de werkbalk op het geblokte

vierkantje,  "Transparancy" verschijnt,  versleep het bolletje naar het gewenste percentage.

- Wil je een foto voorzien van een hyperlink, zodat er later wordt doorgelinkt

naar een website als er op de illustratie wordt geklikt, klik dan in de werkbalk op het linkje, voer

het internetadres in van de site waar naar toe gelinkt moet worden en druk op "Enter".

- Heb je meerdere foto's op het design staan en wil je de geselecteerde foto vóór of

achter andere foto plaatsen klik dan in de werkbalk op "Forward" of "Back".

- Wil je een foto weer verwijderen klik dan op het icoontje van de prullenbak.

Zo vervang je de tekst op een element uit de categorie TEXT door een eigen tekst.

- Plaats een element uit de categorie “TEXT” op de poster.

- Klik op de tekst die je wilt vervangen en de tekst wordt geselecteerd.

- Voer een eigen tekst in.

Zo voorzie je een design van een achtergrond.

- Klik links boven op "BKGround".

- Wil je het design voorzien van een achtergrond met een effen kleur klik dan links boven op

het vierkanje met de kleur van je keuze.

- Wil je een andere achtergrond, klik dan op een van de getoonde achtergronden en hij wordt

geplaatst.

Let op: Voor de meeste achtergronden moet betaald worden.



Zo voorzie je een design van een mooie Layout.

- Klik links boven op “LAYOUT”.

- Klik op de layout van je keuze en hij wordt op je design geplaatst.

Zo voeg je eigen foto's toe aan een design.

- Klik aan de linkerzijde op "UPLOADS".

- Klik daarna op de groene knop "Upload your own images".

- Zoek op je pc naar de gewenste foto, klik erop en klik op "Openen".

Na het uploaden wordt de illustratie onder het icoontje “Uploads” toegevoegd aan

de bibliotheek.

- Klik op de foto en hij wordt op het design geplaatst.

NB. Wil je een eigen foto weer uit de bibliotheek verwijderen ga met je

muiswijzer naar die foto, klik op de letter "i" die verschijnt en klik daarna op

"Trash".

Zo kun je een pagina toevoegen, dupliceren, verwijderen en verplaatsen.

Een pagina toevoegen.

- Wil je een tweede pagina toevoegen aan een design, klik dan onder het design op de

tekst "Add a new page".

Een pagina dupliceren.

- Wil je een pagina dupliceren klik dan rechts van die pagina op het icoontje met de

twee rechthoekjes.

Een pagina verwijderen.

- Bestaat een design uit meerdere pagina’s dan kunnen die pagina’s, met uitzondering van

de eerste, verwijderd worden met een klik op het icoontje van de prullenbak rechts

van de pagina.

Een pagina verplaatsen.

- Bestaat een design uit meerdere pagina's dan kan je met de pijltje boven en onder aan de

rechterkant je pagina verplaatsen. 

Opgelet : in de gratis versie van CANVA kan je max. 30 pagina's maken, heb je meer pagina's

dan maak je 2 designs die je nadien kan samenvoegen. 



Zo kun je een design bij Canva volledig verwijderen, copiëren.

- Ga met je muiswijzer naar het design dat je wilt verwijderen en er verschijnt een

zwart driehoekje in een wit vak rechts boven. Klik op “Move to trash”.

- Ga met je muiswijzer naar het design dat je wilt copiëren en er verschijnt een

zwart driehoekje in een wit vak rechts boven. Klik op “Make a copy”.

Zo kun je een design publiceren.

- Klik rechts bovenaan op de knop “Make public” en er verschijnt een schermpje “Public”.

Het design is nu gepubliceerd en kan bekeken worden door iedereen die over het

internetadres van je design beschikt en naar dat adres surft.

Zo kun je een design delen met anderen.

- Klik rechts boven op de knop "Share".

Facebook 

- Klik op het icoontje Post en zet je design op je FB

Twitter

- Klik op Tweet en stuur door 

Email 

- Vul het emailadres (of meerdere) van de bestemmeling in, je kan je design doorsturen ter

correctie bv of om te laten aanvullen door anderen door 'Can Edit' aan te vinken, 'Can View'

wanneer er geen wijzigingen kunnen worden aangepast.  

Link 

- Bovenaan het schermpje dat zich opent bevindt

zich achter het woord “Link” het

internetadres van je design.

- Klik op dit adres en het wordt geselecteerd.

- Geef een rechtermuisklik in het adres en

klik op “Kopiëren”.

- Wie naar dit adres surft kan je design bekijken.

!Zorg dat je design gemarkeerd staat als "Public".

Embed

Creëer code die je dan bv rechtstreeks in je website kan plannen



Zo kun je een design downloaden naar je eigen PC, opslaan en printen.

- Klik op het design dat je wilt downloaden.

- Klik rechts bovenaan op de knop "Download".

- Klik op één van de 4 knoppen naar wens,

je design wordt opgeslagen op je PC

Image for web : JPG

Image : high quality (PNG)

PDF : standaard (voor digitaal gebruik)

PDF: for print (voor drukwerk)

All pages : alles selecteren

Pages in ranges : selecteren naar wens

Publish with crop marks en bleeds 

- wil je geen witte snijranden aan de buitenkanten

van je pagina zorg er dan voor dat je foto of andere

illustratie groter is dan de pagina zelf (afloop). 

Vink dit vakje aan vooraleer je je pdf laat

drukken, je zal merken in de pdf dat de snijlijnen

verschijnen waar de pagina afloop is. 

Zo geef je je design een naam.

- Klik rechts bovenaan op de knop "Design Title".

- Er verschijnt een vakje, vul hier de gewenste

naam van je design in. 



SMART MOVES bvba
NIEUWSTRAAT 28

3360 KORBEEK-LO

T. 016 22 00 87
kristel@smartmoves.be        www.smartmoves.be

"Creativity is intelligence having fun"

A. Einstein


