
Canva
How to





Ga naar www.canva.com en klik op 

registreren om een account aan te 

maken



Vul onderstaande gegevens in om een 

account aan te maken 



Hier kan je tal van sjablonen en ontwerpen vinden door in te 

typen wat je wil ontwerpen, bijvoorbeeld: CV, uitnodiging, 

poster, … 

Hier vind je je ontwerpen terug die je in 

het verleden hebt gemaakt

Dit is de homepagina die je krijgt zodra je aanmeldt





Zodra je iets opzoekt, krijg je deze pagina. Hier kan je 

tal van voorgemaakte ontwerpen vinden die je zelf 

nog kan aanpassen
Dit is de homepagina die je krijgt zodra 

je aanmeldt



Hier kan je de naam van je 

ontwerp aanpassen
Hier kan je je pagina 

kopiëren of een nieuwe 

pagina toevoegen

Hier kan je je ontwerp 

vergroten of verkleinen

Hier krijg je nog andere 

sjablonen te zien indien je toch 

no wil veranderen

Dit is de pagina die je krijgt zodra je een ontwerp aanklikt dat je graag zou willen gebruiken. 



Je kan niet alle foto’s gratis gebruiken. 

Hiervoor heb je Canva Pro nodig en zal je 

moeten betalen. Dit geldt eveneens voor 

elementen of lettertypes (zie volgende 

pagina’s)

Hier kan je tal van foto’s 

zoeken die je kan gebruiken 



Hier kan je tal symbolen en 

prentjes vinden om te 

gebruiken in je ontwerpen.



Ook kan je hier vormen 

vinden om foto’s of 

afbeeldingen in te 

plaatsen. 

In dit sjabloon hebben ze 

bijvoorbeeld een cirkel 

gekozen om een foto in te 

zetten.



Hier kan tekstvakken toevoegen en 

lettertype, -grootte en -kleur 

aanpassen.



Hier kan je video’s opzoeken om in je 

ontwerp te steken. Je kan immers ook 

bewegende ontwerpen downloaden. 



Hier vind je nog tal van 

achtergronden die gebruikt kunnen 

worden voor je ontwerp.



Hier kan je eigen foto’s, logo’s of 

afbeeldingen uploaden en gebruiken. 

Zo kan je hier bijvoorbeeld een foto 

voor je cv uploaden.



Hier kan je je ontwerp downloaden. Je kan kiezen in welk 

formaat je je ontwerp download, maar we raden aan om dit in 

pdf te doen zodat niemand jouw ontwerp kan aanpassen 

wanneer je deze doorstuurt. 



Meer hulp nodig? Via deze knop kan je nog meer 

informatie vinden over Canva. Ook op YouTube 

bestaan er handige filmpjes. 
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Bedankt


