
Creatieve apps



Wat gaan 

we doen?

Even voorstellen

Verschillende methoden voor ontwerpen

Verschillende versies van Canva

Extra materiaal

Kleuren

Afdrukken

Aan de slag...



Wie ben ik:

 Peije van Klooster

 Getrouwd

 2 kinderen

 Lesgever:

 Fotografie

 ICT



Wat is internet?

 Wereldwijd netwerk van computers en 

netwerken



Beschermheilige: 
Isidorus van 
Sevilla



 1969 onstaan ARPANET

 1974 Definitie protocol 
TCP IP

 1991 Eerste WWW Pagina

 1994 Pizzahut maakt 
online bestellen mogelijk

 2002 Eerste Weblog/Blog

 2005 Opkomst Web 2.0

 2006 Twitter beschikbaar 
voor iedereen

 2008 Opkomst sociale 
netwerk sites



Opkomst Web 2.0

 Web 2.0 is de meer interactieve manier 
van internet

 Gebruikers bepalen voor een gedeelte de 
inhoud:

 Bijvoorbeeld: Wikipedia, Facebook, Blogs 
en fora



Gebruik enkel de veilige



Apps

 Kleine programma’s 

 Afkorting van 

Application

 Miljoenen beschikbaar



Gratis en 
betalende apps

 Gratis:

 Vaak met reclame

 Beperkt in gebruik

 Gebruik is betalend

 Betalend soms beter...



Hoe 
betalen?

 Kredietkaarten

 Visa

 Mastercard

 Prepaid kaarten

 Te koop in de 

supermarkt



Wat heb je 
nodig

 Account bij 

Google/Apple/Microso

ft

 Wie heeft recht op de 

apps

 Wie heeft er betaald

 Verzamelen van 

gegevens

 Internetverbinding



Verschil tablet en smartphone?

 Grootte van het scherm

 Kunnen bellen

 Keuze van apps 

 Sommige zaken werken beter op groter scherm



Ontwerpen 

voor….

Welke doelgroep

•Jongeren

•Ouderen

Welk medium

•Vluchtig ?

•Blijvend ?



Doelgroep



Soorten afbeeldingen
Pixels of vector



Voor kleine afbeeldingen niet relevant



Voor kleine afbeeldingen niet relevant



Documenttype

met pixels 
Jpg

• Zoals uit een camera komt

PNG

• Delen kunnen transparant zijn

Met vectoren
SVG

• Niet altijd beschikbaar

Andere formaten worden niet 
ondersteund:

• EPS

• AI



Aantal pixels 
altijd relevant ?

 Nee

 Alleen als het ontwerp 

wordt dat 

gedrukt/geprint wordt

 Voor website en social 

media niet relevant



Aantal 

pixels

Hoeveel heb 
je nodig?

We gaan eens 
kijken….



Apps installeren



Canva 

gebruiken



Wat kost Canva

 Veel gratis mogelijk

 Veel uitbreidingen 

kosten geld



Onderdelen 
toevoegen



Kaart versturen:
Bpost mobile postcard



Text On 
Photos -
Photo 
Editor



Picsart 
Collage- & 
foto-editor

7 dagen gratis proberen



Adobe 
Capture: een 
Photoshop, 
Illustrator-tool



Prisma 
Art Effect 
Photo 
Editor



Deep Art 
Effects: 
Foto filter 
en 
kunstfilter



Snapseed



NeonArt 
Photo Editor: 
Foto Editor, 
Fotocollage



Fraksl



Fotomix - dubbel 
belichtingseffect



Dream 
by 
WOMBO



Wombo: 
Make your 
selfies sing



Face 

Morph



KineMaster 

- Video 

Editor


