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1 WAT IS POWTOON 

Met PowToon kan je eenvoudig animatie-video-

cartoons maken. Bijvoorbeeld voor het uitleggen 

of demonstreren van producten, diensten en 

werkwijzen. Beelden zeggen immers zoveel meer 

dan tekst alleen.  

PowToon heeft een galerie vol stijlen, 

afbeeldingen, figuren en animaties klaar voor 

gebruik.  

Je kan jouw PowToon-filmpje naar YouTube exporteren. 

Bekijk een video als demonstratie: https://www.youtube.com/watch?v=oR__WIK_yqk   

 

2 REGISTREREN / INLOGGEN  

Rechtsbovenaan kan je registreren (SIGN UP) of inloggen (LOGIN). Wij kiezen als “job 

title” voor “Education – student” en als plan “EDU”. 

 

 

3 STARTEN 

Er zijn 3 manieren om een 

animatievideo te starten: 

• Methode 1: from scratch (leeg) 

• Methode 2: Story in mind (je 

hebt al een idee en je kan 

scenes kiezen) 

• Methode 3: Gebruik een 

Template  

 

 

Noot:  We kiezen hier eerst methode 3 en gebruiken het sjabloon “Meet Jane". 

https://www.powtoon.com/
https://www.youtube.com/watch?v=oR__WIK_yqk
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4 HET VENSTER 

 

 

 

 

 

 

5 SLIDES 

Indien je kiest voor een template, krijg je voorgeprogrammeerde slides, maar natuurlijk kan 

je deze nog aanpassen via het slides-deelvenster.  

• slide selecteren: klik op de gewenste slide  

• slide verplaatsen: slepen 

• slide verwijderen: selecteer en klik op het prullenmand icoon  

 
• slide toevoegen:  

o klik op “add slide” (onderaan het deelvenster of in het slide-menu) om achter de 

geselecteerde slide een lege slide met diezelfde achtergrond in te voegen 

o OF klik op “dupliceren” in het slide-menu om een kopie van de geselecteerde slide in 

te voegen 

• overgangen tussen slides (transitions):  

o gebruik de knop “add transition”  om een overgang in te voegen, kies de 

gewenste overgang uit de lijst 

o gebruik de knop  om de overgang aan te passen  

SLIDES-

deelvenster 

MENU 

 
HELP 

 

EDIT, voor een 

geselecteerd 

object op slide 

 

UNDO / 

REDO 

TITEL, kan 

hier bewerkt 

worden 

SAVE = 

automatisch 

PREVIEW, kan 

ook met knoppen 

onderaan 

FORMAAT ZOOM 

PREVIEW  

per slide | alles 

TIJDSLIJN  

(voor effecten) 

GELUID 

sound control panel 

WERKBALK / 

deelvenster 

slide-menu 

inklappen 
uitklappen 

“LOOK” 

DUUR  

per slide | alles 

verwijderen 

dupliceren 

toevoegen 

STAGE  
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6 SCENES  

De voorgeprogrammeerde slides worden “scenes” 

genoemd. Deze bevatten reeds tekst, objecten, 

animaties, etc. 

LET OP een “scene” wordt steeds toegepast op een 

geselecteerde slide, de slide wordt dan vervangen 

door de “scene”, dus best eerst een slide toevoegen. 

• klik in de werkbalk op de knop “scenes”   

• kies eventueel een andere “look” 

• zoek een scene of kies een scene uit de zelf bewaarde 

scenes of de galerie 

 

 

 

 

 

 

 

7 ACHTERGROND  

Je kan de achtergrond van een slide aanpassen door te klikken op het tandwiel  

linksboven op de slide.  

• kies een andere achtergrond met 

de knop “swap”, dit opent het menu 

“achtergrond”  in de werkbalk. 

Upload hier een eigen achtergrond-

afbeelding, kies een 

achtergrondkleur of zoek een 

afbeelding of video in de galerie 

(wijzig eventueel de “look”). 

• spiegel de achtergrond met de knop 

“flip” 

• maak de achtergrond troebeler met 

de knop “blur” 

• kies een achtergrondkleur met de 

knop “color” (ipv afbeelding) 

• wijzig de doorzichtigheid met de 

knop “opacity” 

  

kies de “look” 

zoeken 

bewaar geselecteerde 

slide als “scene” 

kies eigen scene of 

scene uit galerie 

 
werkbalk / deelvenster
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8 TEKST  

Je kan tekst op een slide toevoegen en bewerken. 

• voeg tekst toe met de knop “tekst”  in de 

werkbalk. Voeg een titel, subtitel of “body” tekst 

in of zoek een tekstelement in de galerie (wijzig 

eventueel de “look”). 

• selecteer een tekstvak 

door te klikken 

• wijzig de tekstkleur  

• wijzig de lettergrootte 

• verplaats een geselecteerd tekstvak door te 

verslepen (je ziet dit symbool ) 

• versmal/verbreed een geselecteerd tekstvak door 

de bollen aan weerskanten te verslepen 

• draai een geselecteerd tekstvak door de pijl rond 

één van de hoeken te verslepen 

• bewerk de tekst door te dubbelklikken of met de 

knop “settings” , de bewerkingsopties zijn: 

 

 

 

lettertype 

lettergrootte 

vet / italic / onderlijnd 

uitlijning / regelafstand / opsomming 

tekskleur / doorzichtigheid 

kies inkomend effect (ENTER) en uitgaand effect 

(EXIT) in de galerie, meer over effecten later 

laat de tekst bewegen van A naar B: sleep A en 

B naar juiste positie (draai en bewerk eventueel), 

gebruik  om te wisselen tussen A en B, 

gebruik  om beweeg-effect te verwijderen 

tekst naar voor- of achtergrond brengen 
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9 KARAKTERS  

Powtoon biedt een galerie vol karakters die reeds 

voorgeprogrammeerde bewegingen of expressies 

kunnen bezitten. 

• voeg karakter(s) toe met de knop “karakter”  

in de werkbalk, kies in de galerie (de gratis opties 

zijn beperkt) 

• selecteer een karakter door te klikken 

 

 

• wijzig een karakter met de 

knop “swap”  en kies een 

andere uit de galerie 

• wijzig de animatie 

(beweging/expressie) met de 

knop “pose”  

• spiegel een karakter met de knop “flip”  

• verplaats een karakter door te verslepen (je ziet dit symbool ) 

• vergroot/verklein een karakter door de bollen rondom te verslepen 

• draai een karakter door een pijl rondom te verslepen 

• bewerk een karakter door te dubbelklikken of met de knop “settings” , de 

bewerkingsopties zijn: 

 

animatie spiegel 

animatie: aantal herhalingen of “loop” 

swap 

voor andere opties: zie “tekst” 
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10 PROPS (OBJECTEN)  

Powtoon biedt een galerie vol props (objecten), 

sommige bevatten ook een ingebouwde animatie (vb. 

bewegend wereldbol, lopende klok, etc). 

• voeg een prop toe met de knop “props”  in 

de werkbalk, kies in de galerie (de gratis opties zijn 

beperkt) 

• selecteer een prop door te klikken 

 

 

• wijzig een prop met de knop “swap”  en kies 

een andere uit de galerie 

• spiegel een prop met de knop “flip”  

• verplaats een prop door te verslepen (je ziet dit symbool ) 

• vergroot/verklein de prop door de bollen rondom te verslepen 

• draai een prop door een pijl rondom te verslepen 

• bewerk een prop door te dubbelklikken of met de knop “settings” , de 

bewerkingsopties zijn: 

 

 

spiegel 

animatie: aantal herhalingen of “loop” 

swap 

voor andere opties: zie “tekst” 

varaitie: bij sommige objecten heb je keuze 

tussen verschillende variaties 
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11 SHAPES (VORMEN)  

Je kan ook vormen invoegen. Dit zijn niet alleen 

geometrische vormen, maar ook “sparkles & 

swooshes”, grafieken, pijlen, lijnen, banners en 

“badges”.  

Werken met “shapes” 

gebeurt op dezelfde 

manier dan het werken 

met “props”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

12 SOUND (GELUID)  

Je kan muziek of een “voice-over” (stem, geluid, muziek) 

aan je Powtoon toevoegen. Muziek wordt telkens aan de 

volledig Powtoon toegevoegd, maar een voice-over kan 

ook per slide toegevoegd worden. 

TIP: indien je met een voice-over werkt, wordt er 

aangeraden om eerst de voice-over te uploaden en dan 

de slides te maken, dat is gemakkelijker dan andersom. 

• voeg geluid toe met de knop “sound”  in de 

werkbalk 

o kies muziek in de galerie of upload een eigen 

mp3-bestand (bij “my music” kan je de uploads 

hergebruiken of verwijderen) 

o EN/OF upload of record 

een voice-over, duid met 

de schakelaar aan of dit 

voor de hele Powtoon is of 

enkel voor de geselecteerde 

slide (max 20 seconden) 

(bij “my voiceovers” kan je 

de voiceovers hergebruiken 

of verwijderen) 
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SOUND CONTROL PANEL  

Om het geluid bij de Powtoon en/of de geselecteerde slide te bekijken, klik je onderaan 

rechts op de knop “Sound”  om het “sound control panel” te openen. 

 

1. In de sectie “entire powtoon” zie je het geluid dat werd gebruikt (indien er één is), dat 

kan een voice-over EN een muziek-bestand zijn 

2. De blauwe muzieknoot toont of er muziek gebruikt werd. 

3. De naam van het gebruikte geluid (klik op “play” om te luisteren) 

4. Verwijder met “clear” het gebruikte geluid (blijft wel in de galerie beschikbaar) 

5. Kies met de volume-schakelaar het volume van het geluid 

6. In de sectie “current slide” zie je de voice-over die werd gebruikt (indien er één is), 

merk op: een slide kan enkel een voice-over bevatten en geen muziek 

7. De roze microfoon toont of er een voice-over gebruikt werd. 

8. De naam van de gebruikte voiceover (klik op “play” om te luisteren) 

9. Verwijder met “clear” de gebruikte voice-over (blijft wel in de galerie beschikbaar) 

10. Kies met de volume-schakelaar het volume van de voiceover 

11. Speel de geluiden tegelijk om de volumes te kunnen testen 

 

13 MEDIA  

Je kan ook andere media (aanvulling op props, 

karakters, etc) invoegen. Zo kan je bijvoorbeeld eigen 

afbeeldingen of een logo invoegen, maar je kan ook 

kiezen uit gratis online afbeeldingen (Flickr), video’s of 

kaders. 

Werken met “media” 

gebeurt op dezelfde 

manier dan het werken 

met “props”. 
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14 TIJDSLIJN 

Op de tijdslijn worden alle objecten (props, karakters, voice-over, etc) van de 

geselecteerde slide weergegeven en kan je ze manipuleren. 

• de tijdslijn kan aan- en uitgezet worden met de schuifknop onder de slide 

• met de playhead kan je de slide op een specifiek moment bekijken of een object op een 

specifiek moment toevoegen (je kan de playhead verslepen) 

 

• de tijdsduur van een slide aanpassen kan met de + en – knoppen achteraan 

(seconden toevoegen/verwijderen), standaard is een slide 10 seconden, de maximumduur 

is 20 seconden 

• een object wordt op de tijdslijn weergegeven met een blauwe balk, versleep de randen 

om de tijdsduur te wijzigen, een schuine start-of eindlijn wijst op een inkomend of 

uitgaand effect (deze kan je ook hier wijzigen met het potlood symbool) 

 

• meerdere objecten worden onder de tijdslijn als een icoon weergegeven, klik op dit 

icoon om de blauwe balk van dit specifiek object te zien te krijgen 

• je kan ook meerdere objecten tegelijk selecteren (CTRL-toets) en deze tegelijk 

bewerken (duur en effect), de tijdslijn toont in de blauwe balk een getal (aantal objecten) 
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15 PREVIEW 

Ben je klaar met de Powtoon? Bekijk dan eerste de preview, dat kan als slideshow of als 

“movie” (gebruik schakelaar onderaan). 

 

 

16 EXPORT 

Gebruik één van de mogelijkheden om je Powtoon te tonen. 
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17 MY POWTOONS 

Op de hoofdpagina (klik op Powtoon logo of kies “my Powtoons” in het menu) zie je een 

overzicht van je reeds gemaakte Powtoons. Hier kan je de powtoons bekijken, bewerken 

of exporteren. 

 

 

 

 

18 PROBEER HET ZELF 

Maak een Powtoon waarin je jezelf voorstelt. De Powtoon moet voldoen aan de volgende 

voorwaarden: 

• slide 1: identificatie: voornaam (enkel voornaam, want de Powtoon zal publiek zijn), 

leeftijd, etc) 

slide 2: karakter (ik ben …) (met afbeeldingen of props) 

slide 3: hobbies (met afbeeldingen of props) 

slide 4: weetje 1 (bijzondere ervaring) (met afbeeldingen of props) 

slide 5: weetje 2 (met afbeeldingen of props) 

• geen schrijffouten 

• verzorgde indruk, goed leesbaar 

• muziek voor de volledige Powtoon 

• mimimum 2 verschillende overgangen 

• minimum 2 verschillende inkomende effecten 

• exporteer in een eigen Powtoon pagina 

 

 

 

BRONNEN: 

• https://support.powtoon.com  

https://support.powtoon.com/

