
Tel samen af naar Kerstmis! Met een digitale adventskalender kun je jouw medewerkers of relaties dagelijks een nieuw 
‘cadeautje’ laten openen. Van een mooie boodschap tot een onweerstaanbaar kerstrecept, je kunt de adventskalender 
helemaal zelf vormgeven!
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How to: een digitale adventskalender

Design elementen 

Kleuren

#1F6266

#E94B5E #E3485C #DFDFDF

#469697 #94C3C4

Beelden 

Allereerst zet je de structuur voor de adventskalender op. Deze structuur bestaat uit 31 
dagen, waarachter je een tekst of boodschap ‘verbergt’. Je kunt natuurlijk ook kiezen 
voor een kortere kalender met minder dagen.

Wij gebruiken hier de sprekerspagina van Momice, waar je op ieder afzonderlijk 
onderdeel kunt klikken om zo de tekst of boodschap van die dag te openen. Ga hiervoor 
naar stap 3 in de Website module en activeer de sprekerspagina.

Zet de structuur op

Het is tijd om de adventskalender te vullen. Begin met het aanmaken van de dagen. Dit 
doe je gemakkelijk door onderaan op ‘spreker toevoegen’ te klikken, waarna er een 
pop-up in beeld komt.

Per ‘spreker’ kun je nu de naam veranderen (bijvoorbeeld naar ‘1 december’) en het 
tekstvlak met een opdracht, quiz of de absolute top 3 van kerstrecepten vullen. Waar 
normaal gesproken de foto’s van de sprekers staan, plaats je straks een afbeelding of 
illustratie met het nummer van de bijbehorende dag.

Sluit de pop-up en je ziet het onderdeel vervolgens in de lijst staan. Met een klik op het 
potloodje kun je de details op een later moment weer aanpassen.

Vul de adventskalender

Op een adventskalender mogen de genummerde luikjes natuurlijk niet ontbreken! Aan 
alle 31 onderdelen van de adventskalender kun je een eigen luikje toevoegen. Deze kun 
je geheel zelf ontwerpen, met een tool als Microsoft Powerpoint of Canva. 

Stel de grootte van je dia of werkblad in op 600 px bij 600 px, dat is 212 mm bij 212 mm. 
Voeg vervolgens een achtergrondkleur, afbeelding of illustratie en cijfer toe. Sla 
vervolgens je ontwerpen op als PNG afbeelding.

Voeg nu bij ieder onderdeel een afbeelding toe. Tot slot kun je bovenaan de 
sprekerspagina bepalen of deze afbeeldingen in cirkelvorm of als vierkant worden 
weergegeven. Jouw digitale adventskalender is nu klaar om te schitteren!

Ontwerp spetterende luikjes

Fonts

S u b t i t e l
Merriweather Sans Bold | 19 PX 

Titel
Merriweather Bold  | 120 PX

Download fonts

Download illustraties

Vind inspiratie

https://fonts.google.com/?query=merriweather
https://www.momice.com/hubfs/MAIN%20-%20Momice%20Downloadables/DOWNLOADABLES%20-%20Happy%20Holidays/Momice_Happy_Holidays_Illustraties.zip
https://unsplash.com/collections/778914/christmas-traditions

