
Stappenplan Collage maken 

WAT IS COLLAGE.NL? 
Met de online fotocollagetool kun je heel simpel en snel een eigen collage maken die je daarna kunt 
bewaren en delen. Je kunt kiezen uit standaard collage templates of je kunt je eigen collage maken.

EEN ACCOUNT AANMAKEN 

1. Ga naar www.collage.nl.

2. Je hoeft geen account aan te maken om 
gebruik te maken van collage.nl.

https://www.collage.nl/
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EEN NIEUWE COLLAGE MAKEN 

1. Klik op op Voeg foto’s toe om
afbeeldingen toe te voegen aan je
collage.

2. Wanneer je op de afbeelding klikt,
verschijnt er een venster met optie.

3. Verplaats de afbeelding naar links,
rechts, boven of onder. Je kunt de
afbeelding ook verplaatsen door
met je muis te klikken en te slepen.

4. Roteer de afbeelding naar links of
rechts. Dit is ook mogelijk met je
muis via het vierkantje boven de
afbeelding.

5. Verplaats de afbeelding naar voren
of achteren op het werkveld.

6. Verwijder afbeelding.

7. Onder de knop Meer zitten enkele
extra opties.

A. Onder de button Vorm & grootte
kun je de vorm van je afbeelding
aanpassen. Ook kun je de
randdikte en de kleur aanpassen.
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B. Onder Zoomen/pannen kun je
de afbeelding inzoomen.

C. Onder de button Filters kun je
de kleurfilters vinden, ook de
helderheid (brightness), ruis
(noise) en pixelvorming
(pixelate).

D. Klik op Transparantie om de
transparantie aan te passen.

E. Onder de knop Spiegel
horizontaal en Spiegel verticaal
kun je de afbeeldingen
horizontaal en verticaal
spiegelen.

F. Door op Kloon object te klikken
kun je de afbeelding kopiëren.

G. Door op Reset te klikken maak
je de aanpassingen ongedaan.
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TEKST TOEVOEGEN 

RESOLUTIE & SJABLONEN 

1. Klik op Voeg tekst toe om tekst aan
je collage toe te voegen. Je kunt
de stijl van de tekst aanpassen in
het venster.

1. Onder het venster Collage kun je
grootte van je collage aanpassen.

2. Onder Kies achtergrond verschijnt
een venster met verschillende
achtergrondkleuren. Ook is er de
mogelijkheid om een eigen
afbeelding te gebruiken.

3. Onder de knop Sjabloon kun je een
standaard sjabloon selecteren.

4. Met de Wissel knop kun je twee
afbeeldingen selecteren en de
positie wisselen.
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OPSLAAN, PRINTEN EN VERSTUREN 

1. Klik op Bestand om de collage op te
slaan.

2. Klik op Bewaar/Deel online voor de
HTML-code van de collage of om de
afbeelding te delen via social
media.

3. Onder de knop Collage kun je de
optie verstuur via e-mail vinden.




