
Stappenplan Animatie maken 

WAT IS POWTOON? 
Met Powtoon kun je eenvoudig animaties maken. Je begint met een blanco scherm of een 
bestaande template die je aanpast. Hierbij kun je gebruikmaken van een uitgebreide bibliotheek met 
scènes, achtergronden, karakters en geluiden.

EEN ACCOUNT AANMAKEN 

1. Ga naar www.powtoon.com.

2. Klik op start now.

3. Voer een gebruikersnaam, e-mailadres 
en wachtwoord in en klik op Sign me up. 
Of kies ervoor om je te registreren met 
behulp van je Google+-, Facebook- of 
LinkedIn-account.

4. Om je account te verifiëren open je de e-
mail die je hebt ontvangen van Powtoon.
Vervolgens klik je op  confirm and
continue.

5. Powtoon vraagt of je wekelijks e-mails
wil ontvangen met tips en tricks. Klik op
No thanks als je dit niet wilt.

https://www.powtoon.com/home/?
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EEN NIEUW BORD AANMAKEN 

7. Geef hier aan waar je Powtoon voor wilt
gebruiken. Of klik op Skip and remind
me later.

1. Klik op Blank Powtoon om te starten
met een blanco werkveld of klik op
templates om te starten met een
bestaand sjabloon.

2. In dit geval klikken we op templates.
Selecteer een categorie.

3. Kies vervolgens een template. Klik op
Use om de template te selecteren en
te gebruiken. Klik op preview om de
template te bekijken.

6. Vervolgens kom je op een pagina waar
je eventueel nog notificaties aan wilt
zetten. Klik op Continue als je dat niet
wilt.
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SLIDES 

WERKVELD 

4. Links kun je het aantal slides vinden. Klik
op Add slide om een slide toe te voegen
aan de animatie.

5. Klik op het venster om een overgang te
maken tussen twee slides.

6. Grid aan-/uitzetten

7. In- en uitzoomen
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BEWERKEN 

8. Scène afspelen

9. Gehele video afspelen

10. Formaat aanpassen voor social media

11. Pas de scène aan en geef het een
andere template.

12. Verander de achtergrond.

1. Upload je eigen afbeelding.
2. Kies een achtergrondkleur.
3. Kies een achtergrond uit de

Powtoon-bibliotheek.
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13. Voeg tekst toe.

14. Selecteer de tekst in het werkveld en
klik op het wiel voor diverse tekst- 
opties.

1. Verander het lettertype.

2. Leesbaarheid lettertype
aanpassen.

3. Vet, cursief en onderstrepen.

4. Uitlijnen, regelafstand en
opsommingstekens.

5. Tekstkleur aanpassen.

6. Transparantie aanpassen.

7. Voeg een effect/animatie toe.

8. Verander de locatie van de tekst
door middel van een animatie.

9. Plaats de afbeelding naar de voor- 
of achtergrond.

10. Voeg een URL toe aan de tekst.

15. Voeg karakters toe.
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16. Selecteer het karakter en klik op het
wiel.

17. Verander de houding van het figuur.

18. Verander de duur van de animatie.

19. Kies een ander karakter.

20. Spiegel de afbeelding.

21. Transparantie aanpassen.

22. Voeg een effect toe.

23. Animeer de locatie van het karakter.

24. Plaats de afbeelding naar de voor- of
achtergrond.

25. Voeg een URL toe aan het karakter.

26. Voeg props toe.

27. Selecteer de prop en klik wederom op
het wiel voor bewerkingsopties.
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28. Voeg vormen en lijnen toe.

29. Voeg muziek toe.

30. Kies een soundtrack uit de bibliotheek
of upload eigen muziek.

31. Klik op Add voiceover om zelf geluid op
te nemen.

32. Klik op Record.

33. Zorg ervoor dat de microfoon

aangesloten is en klik op start record.

34. Upload eigen afbeeldingen.

35. Voeg extra afbeeldingen toe uit de
bibliotheek in Kerst, Pasen en andere
feestelijke thema’s.
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36. Klik op preview om de animatie te
bekijken.

37. Klik op export om de animatie te
exporteren.

38. Upload de animatie naar YouTube of
Facebook.

39. Sla de PowerPoint-animatie op als PPT
of PDF.

40. Deel de link via sociale media of e-mail.




