
1 - Een formaat kiezen
 
Canva laat je kiezen uit verschillende formaten naargelang je behoeften. Klik op het formaat van jouw keuze, en 
Canva maakt een gepersonaliseerde workspace voor je aan. Indien het gewenste formaat niet in de lijst staat, 
kun je de optie “een ontwerp maken” kiezen.

2 - Het dashboard
 

De ontwerptools Het werkblad

Canva Pro

Er is ook een betalende pro-versie van Canva. 
Voor verenigingen zonder winstoogmerk 
is deze echter ook gratis. 

Met de pro-versie kun je je creaties naar 
eender welk formaat omzetten, animaties 
en GIF's creëren, heb je toegang tot een 
snelle klantenservice en beschik je over 
talrijke letter types voor je creaties.
 

Instagram-postAff iche Facebook-post Presentatie En nog veel meer

Content aanmaken Niveau: gemiddeld

Canva, een tool voor graphic design
Canva is een online tool voor graphic design die je tal van features biedt. Of je nu aan de lay-out van je pagina wilt 
werken of elementen wilt ontwerpen voor social media, Canva is een zeer uitgebreide, intuïtieve en gratis tool. Je 
kan Canva gebruiken om visuals te creëren voor Facebook, Instagram of Twitter, of om f lyers te maken. In deze 
f iche leer je hoe je dit programma kunt gebruiken naargelang je behoeften.
 



Sjablonen 
Canva biedt kant-en-klare sjablonen aan zodat je enkel de tekst en 
eventueel de kleuren hoeft aan te passen. 

Elementen
Op dit tabblad kun je je graf ische pagina zelf organiseren en alle 
elementen rangschikken zoals je zelf wilt. Daarna hoef je enkel 
nog je visuals te slepen en neer te zetten. De elementen zullen 
niet van plaats veranderen. Je vindt er ook verschillende graf ische 
elementen die je helpen een mooi resultaat te bekomen.

Achtergrond  
Wanneer je een motief of een kleur kiest, verander t de achtergrond 
automatisch op je werkblad.
 
 
 
 

4 - Exporteren
 

3 - De graphic designtools van Canva 

Het dashboard bestaat uit ontwerptools aan de linkerkant, en een werkblad aan de rechterkant waar je 
vorm kan geven aan je infographic. 

Foto's    
Canva is verbonden met een fotobibliotheek. Daar kun je rechtstreeks een visual 
selecteren en toevoegen. Indien je een eigen visual wilt toevoegen, hoef je die enkel 
naar je werkblad te slepen en daar neer te zetten. 

Andere functies: 

- Tekst: hiermee kun je tekst toevoegen aan je ontwerp.
- Downloaden: met deze optie kun je je eigen foto's en video's impor teren.
- Mappen: deze functie dient om je bestanden in mappen te klasseren. Deze functie 
is vooral nuttig wanneer je veel graf ische content te verwerken hebt.
Bewerkingsopties die beschikbaar zijn op Canva: 

Video's 
Canva is ook gekoppeld aan een videobibliotheek met video's die je kan toevoegen 
aan je creaties. Je hoeft enkel te klikken op de video die je wilt toevoegen om deze 
toe te voegen aan je creatie, op je werkblad. 

Wanneer je klaar bent, klik je op “downloaden” onder “bestand”. Indien 
je het bestand gewoon wilt opslaan om later verder te werken, klik je op 
“opslaan”. In de tab “mappen” kun je je bestanden opslaan in een map om 
een beter overzicht te hebben van je projecten.


