6 Design tools
Canva

Canva is een uitgebreide tool om visuals te maken. Je kunt
hierin social media berichten, e-books en presentaties
maken. Ook een fijne tool om infographics of cadeaubonnen
te maken bijvoorbeeld. Het bevat veel afbeeldingen,
illustraties, en sjablonen voor layouts, maar je kunt ook een
eigen layout opzetten en eigen foto’s uploaden. Vervolgens
kun je het bestand als PNG, JPG of PDF downloaden.

PicMonkey
Een eenvoudige fotobewerkingstool. Je kunt uiteraard de
foto’s bijsnijden, roteren, verscherpen. Daarnaast kun je
ook filters kiezen die je foto mooier maken of ervoor kiezen
tanden witter te maken of make-up toe te voegen. En
natuurlijk kun je tekst toevoegen. Een handige optie is ook
nog dat je een foto kunt opslaan met een transparante
achtergrond. Ideaal voor je website of presentatie.

Pixlr
Een populair (gratis) online fotobewerkingsprogramma met
4 varianten: Pixlr Editor is de meest uitgebreide variant,
deze kun je ook in het nederlands zetten. Pixlr Express, een
wat eenvoudiger variant met minder opties, voor het even
snel bewerken van een foto. Pixlr Express Mobile zoals de
naam al zegt voor gebruik op je mobiel. En Pixlr Desktop
een betaalde versie met veel extra filters en opties.

Myecovermaker
Myecovermaker is makkelijk te gebruiken software dat je
helpt om een ebook cover te maken, zonder dat je dure en
ingewikkelde software als photoshop nodig hebt. Heeft
veel templates en lettertypes.

Skitch
Met Skitch kun je snel afbeeldingen en PDF's voorzien van commentaar.
Behalve tekst kun je ook pijlen, vormen en markering gebruiken om
feedback te geven op een document. Ook kun je heel makkelijk een
screenshot maken van je beeldscherm en voorzien van markeringen en
opmerkingen. (Deze tool is alleen voor iOS beschikbaar)

PDF Escape
.Een tool om PDF's te bewerken, je kunt o.a. afbeeldingen toevoegen,
tekst 'blurren' of weghalen, linkjes toevoegen en pdf's samenvoegen. Ook
kun je een PDF invulbaar maken en op die manier een digitale checklist of
een digitaal vragenformulier maken. Dus ook handig voor het werkboek van
je online leeromgeving.
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