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Pdf-documenten interactief maken met 
pdf-escape 

 
 

Wat is pdf-escape 
Pdf-escape is een gratis onlinedienst waarmee u 
pdf-bestanden kunt bewerken, aantekeningen in 
dat bestand kan maken, nieuwe pdf's kunt maken, 

pdf-formulieren kunt invullen, pdf-documenten 
kunt delen en pdf's met een wachtwoord kunt beveiligen. Hiervoor hoeft u dus geen 
software te installeren. 

In tegenstelling tot sommige andere pdf-tools wordt bij pdf-escape geen watermerk 
aan het document toegevoegd. 
U hoeft in principe geen account aan te maken om van deze dienst gebruik te 

maken, maar door een account aan te maken kunt u pdf's ook online opslaan en 

delen met anderen. 

Didactische voordelen  
Pdf-escape is zeer handig om in de les te gebruiken. Het is een zeer goede 

vervanger voor een papieren werkbundel. Een vereiste is natuurlijk wel dat de 
leerlingen beschikken over een computer. Via deze tool kunt u een volledige 
werkbundel maken die de leerlingen kunnen maken. De werkbundel kan voor 

meerdere didactische doeleinden worden ingezet zoals bijvoorbeeld een taak of een 
oefeningenbundel. Aangezien pdf-bestanden op ieder device er hetzelfde uitzien kan 
dit ook perfect via Smartschool worden doorgestuurd naar de leerkracht die dit dan 

kan verbeteren en terug kan sturen naar de leerlingen.  
Bovendien spreekt een werkbundel of taak die op de computer gemaakt kan worden, 
de leerlingen ook veel meer aan dan een papieren versie. 
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Hoe werkt het? 
Pdf-escape is te bereiken via je webbrowser op https://www.pdfescape.com/open/  
 
 

Voor als je werkt zonder account 
 

1 

Beslis of je een bestaand pdf 
wil gebruiken of een nieuw 

document aanmaken. 
 

 
2 

Kies tussen de tabbladen 
Insert, Annotate en Page. 
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Het tabblad ‘Insert’ 
Via dit tabblad kan je allerlei 

dingen toevoegen aan je 

document 

 

Text  

Toevoegen van tekst, deze kan je niet meer 
veranderen na het downloaden 
 

Image  
Een foto van je pc invoegen 
 

Link 
Een URL of paginaverwijzing invoegen  
 

Line/rectangle/circle  
Een lijn, rechthoek of cirkel invoegen  
 

Arrow  
Een pijn invoegen  
 

Whiteout 

Een witte rechthoek invoegen die je bijvoorbeeld op 
de oplossingen van je document zet waardoor je 
leerlingen deze nooit te zien krijgen. Naderhand voeg 
je hier een tekstveld in waarin ze kunnen typen 
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Freehand  
Tekenen/schrijven 
 
Form field 
Het vormen van een veld. Hierin zijn vele opties die 
ervoor zorgen dat het bestand interactief wordt. Deze 
velden moet de leerkracht dus niet invullen, enkel 
aanmaken. Als het document klaar en opgeslagen is, 
kunnen de leerlingen hier nog veranderingen 
aanbrengen (tekst invoegen/vinkjes zetten/uit de 
keuzelijst een woord selecteren/…) 

 
 

• Text  
Een korte tekst die de leerlingen moeten invullen 

• Text paragraph 

Een lange tekst die de leerlingen moeten invullen 
(maximum kan ingesteld worden bij instellingen) 

• Checkbox 

Vakjes om af te vinken voorzien voor de leerlingen. 
(Standaard vierkant, kan ook rond, ruit, …. -> zie 
instellingen) 

• Radio 
Hetzelfde als checkbox, alleen kan je hier aanduiden 
bij de instellingen dat de leerlingen verplicht zijn dat 
vakje aan te duiden. (standaard rond) 
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• Dropdown  

Keuzelijst die verschijnt als de leerlingen op het pijltje 
naar beneden klikken. (mogelijkheid om de leerlingen 
zelf een antwoord toe te laten voegen) 

 
 

• Listbox  

Een lijst waar de leerlingen uit kiezen (meerder 
antwoorden mogelijk) 
 

 
 

• Reset button 
Alle ingevulde elementen in het document 

worden gewist. 
 

• Submit button  

Werkt alleen als je een login hebt (premium -> 
betalend!) 
 
 

4 
Het tabblad ‘Annotate’ 
Opmerkingen toevoegen 

 

Bij Annotate vind je alles over opmerkingen plaatsen. 
Alles wat je hier toevoegt (tekst tussenvoegen, 
onderlijnen, markeren, opmerkingen, omkaderen…) 
kan door dubbelklikken omgevormd worden tot een 
opmerking.  
Bij instellingen (rechtermuisknop) kan je de auteur 
aanpassen. Zeer handig bij het online verbeteren van 
huiswerk en dergelijke. 
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5 
Het tabblad ‘Page’ 
Tabblad voor pagina 

instellingen 

 

• Append  
een bestand hieraan toevoegen  

• Deskew 
een pagina rechtzetten  

• Move 
Pagina’s verplaatsen  

• Crop 
bijsnijden van de pagina  

• Restore all 
Alle pagina-veranderingen ongedaan maken 
 

 


