
TRAINING
VORMGEVEN
IN CANVA

DE BASIS



WELKOM 
DIGICOACHES

FIJN DAT
JULLIE ER ZIJN





• Saskia, aangenaam!

• Junior adviesbureau in Utrecht

• Publieke en semi-publieke sector

• Ruim 45 academische denkers én doeners

• 4 dagen per week bij de opdrachtgever

• 1 dag in de week bij Jonge Honden

• Trainingen over creatieve werkvormen, zakelijk 
communiceren, presenteren, solliciteren, design 
thinking, scrum, kernwaarden, ondernemen en ga 
zo maar door...

WIE BEN IK



• Twee stellingen

• Rondvraag

WIE BEN JIJ



STELLING 1

Ik heb Canva al eens gebruikt
Geef je reactie door middel van één van onderstaande emoticons

✋ = ja
Geen handje = nee



STELLING 2

Ik wil Canva gebruiken voor...
Geef je reactie door middel van één van onderstaande emoticons

👍 = een presentatie
❤ = een handleiding of instructie
👏 = een visual voor social media

😃 = een uitnodiging
✋ = weet ik nog niet / alle bovenstaande / iets anders, namelijk...



RONDVRAAG

Wat is jouw leerdoel voor deze training?
Geef je reactie in de chat



1. Beelden zeggen meer dan 1000 woorden

2. Het is gebruiksvriendelijk

3. Het is (grotendeels) gratis

4. De mogelijkheden zijn eindeloos

5. Je kunt samenwerken in een team

5 REDENEN OM CANVA TE GEBRUIKEN



1. Ga naar canva.com

2. Login met je eigen inloggegevens

3. Open een leeg canvas

4. Ga aan de slag met je eigen kleurenpalet, 
experimenteer met vormen, fonts en afbeeldingen

5. Succes en vooral veel plezier!

AAN DE SLAG



1. Ga terug naar de basis (basisvormen)

2. Zorg voor een consistente stijl (kleuren, lijnen, 
vlakken)

3. Wees niet bang voor 'lege' ruimte (rust voor het 
oog)

4. Vraag feedback aan collega's (samen weet je meer)

TIPS



✅ Gebruik een kleurenpalet met max. 3 kleuren
- Basiskleur (blauw)
- Signaalkleur (wit)
- Structuur- of verbindingskleur (grijstinten)

WRAP-UP
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✅ Gebruik een kleurenpalet met max. 3 kleuren
- Basiskleur
- Signaalkleur
- Structuur- of verbindingskleur

✅ Experimenteer met standaard sjablonen

✅ Gebruik elementen of upload je eigen afbeeldingen

✅ Deel je ontwerpen en werk samen

WRAP-UP



DANK VOOR
JE DEELNAME

MEER WETEN?
SASKIA@JONGEHONDEN.COM


