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JEZELF  EN WORD JE  E IGEN 

C A N V A

D E S I G N E R



Canva

WAT KUN JE
ERMEE?
Leuk dat je hebt deelgenomen aan de

creatieve (basis)cursus Canva bij Het

BLOGbureau.

 

Wat je met Canva kunt? Wat niet

eigenlijk. Beeld voor bij je blog, een

aansprekende facebookpost, mooi beeld

voorzien van een quote, header voor je

facebookpagina. En de gevorderde

canva-gebruiker maakt zo een e-book,

een werkboek of knutselt een

presentatie in elkaar.

 

Ook al ben je geen professionele

designer, met Canva kun je heel veel

zelf ontwerpen!
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Gebruik sowieso beeld maar zorg dat je 

ALTIJD rechtenvrij beeld gebruikt.

 

Wat is rechtenvrij?

Dat de maker van het beeld vooraf toestemming

heeft gegeven om zijn/haar werk (online) te

gebruiken. 

 

Op de website van Creative Commons

(https://creativecommons.nl/uitleg/)

 wordt uitgebreid uitleg gegeven. Blijf alert

bij het gebruik van beeldmateriaal. 

 

Bij sommige websites moet je de auteur

vermelden, bij andere sites ben je geheel vrij om

ook de foto aan te passen. Kortom check de

voorwaarden!

DAN DUIZEND
WOORDEN

Beeld zegt meer
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Waar vind je

RECHTENVRIJ
BEELD?

Pixabay

Pexels

Flickr Creative Commons

Freeimages

Wikimedia Commons

En nog 50 andere…
 

Nog beter om eigen beeld te maken!

 

Gaandeweg ontdek je op welke foto-site

je het makkelijkst de voor jou relevante

beelden vindt.
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Een ‘inhaker’ is een gebeurtenis, evenement of

feestdag waar je op een creatieve manier een

link kunt leggen tussen de actualiteit en jouw

product of dienst. 

 

Het is hoofdzakelijk grappig bedoeld

en heeft verder als doel je naamsbekendheid

te vergroten. De ‘like-and-sharefactor’ schiet

omhoog en je wordt bij een groter publiek

zichtbaar.

 

Een paar voorbeelden

12 t/m 16 maart: week van het geld

7 april:  Wereld Gezondheidsdag

7 juni: Dag van de Coach

13 september: Wereld Chocoladedag

1 t/m 6 oktober: Nationale Onderwijsweek

25 september: Nationale Vitaliteitsdag

29 september: Nationale Koffiedag

13 t/m 16 november: Week van de Werkstress

17 november: Dag van de Student

 

DE DAG VAN
Waar vind je handige overzichten? 

•       www.inhaakkalender.com

•       www.inhaakkalender.nu

•       www.fijnedagvan.nl

•       www.issuekalender.nl

•       www.dag-van-de.nl/overzicht-alle-dagen
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Kijk voor de meest recente en dus juiste

afbeeldingsformaten op Frankwatching

Quotes vind je door simpelweg te googelen;

quotes lifestyle, quotes nature en quotes van

Loesje natuurlijk ;-)

Je post is opgebouwd uit meerdere lagen

(afbeelding, tekstvakken, vorm). Deze kun je

‘rangschikken’ door gebruik te maken van de

knop positie.

Eerst selecteer je het te bewerken item (door

er met de muis op te klikken) en vervolgens

krijg je ook de tools te zien die je kunt

gebruiken bij dat item.

Een beschrijfbare pdf maak je door je ontwerp

op te slaan als pdf, deze weer te uploaden met

pdfescape.com. Daarin bewerk je de

tekstvakken en sla je vervolgens weer op. Je

cursisten kunnen nu de pdf online invullen en

- ingevuld - weer naar je terugsturen,

om zelf de juiste kleur te bepalen installeer je

de eyedropper (te vinden in de chrome

webstore)

TIPS

Je vorige handeling ongedaan maken: ctrl z

Opslaan: ctrl s (of klik bij bestand, en dan

opslaan)

Een ‘verkeerde’ foto gebruikt? Selecteren en del

(=delete)

Als je in het beginscherm van Canva een bepaald

item wilt opzoeken gebruik je ctrl f (Geef iedere

post dus een duidelijke bestandsnaam).

Nog wat handige

SNELTOETSEN
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1.Verdiep je in het gebruik van RECHTENVRIJ beeld (op de website van Creative Commons)

2.Bekijk de tutorials in Canva zelf. Via deze link: https://designschool.canva.com/tutorials/

3.Ga gewoon lekker uitproberen. Niets is fout, het is jouw CREATIVITEIT!!

Wat nu te doen?


