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1. Collage Creator 
 

 

      
 
Een collage is een kunstwerk van foto’s, plaatjes en letters.  
Wil jij een collage maken met je leukste foto’s? Gebruik dan het programma Collage 
Creator. Je kiest zelf de foto’s die je wilt gebruiken. Deze foto’s kun je daarna 
verschuiven en uitknippen. 
 
Je kunt ook kiezen uit een heleboel plaatjes. Verder kun je zelf een tekening op de 
computer maken. Hiermee kun je de collage nog mooier maken. Je kunt ook letters 
aan je collage toevoegen.  
 
In dit hoofdstuk leer je hoe je dit allemaal moet doen. Daarna kun je met je eigen 
foto’s een prachtige collage maken. 
 
In dit hoofdstuk leer je: 
 
• Collage Creator op je computer zetten (dit heet installeren); 
• Collage Creator openen; 
• foto’s uitkiezen; 
• foto’s verschuiven en bijsnijden; 
• de volgorde van foto’s veranderen; 
• plaatjes uitkiezen en toevoegen; 
• tekeningen maken en toevoegen; 
• letters toevoegen; 
• je collage opslaan en printen. 
 

 Let op!                                                                                                    
Bij het boek hoort een cd-rom. Je gaat oefenen met de foto’s die op de cd-rom 
staan. Deze foto’s moet je eerst op je computer zetten. Op bladzijde 8 kun je lezen 
hoe dit moet. 
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1.2 Openen van Collage Creator 
 

 Dubbelklik op 

 
 

 

 Klik op  
 

 Klik op  
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Je ziet hier vijf knoppen: 
 

 

 

 

 

 
 

 Tip                                                                                             
Collage Creator sluiten 
Wil je Collage Creator sluiten? Dat gaat zo: 
 

 Klik op  

 

Je begint met Stukken toevoegen . Deze knop staat al aan. 
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1.3 Foto’s toevoegen 
 
Je gaat nu oefenen met de foto’s van de cd-rom. Deze foto’s moeten op je computer 
staan. Heb je dat nog niet gedaan? Op bladzijde 8 kun je lezen hoe het moet. 
 

 Klik op  
 

 
 Sleep het schuifblok 

helemaal omhoog 
 
 

 

 HELP! Ik weet niet hoe ik moet slepen                               

 Zet de aanwijzer  op het schuifblok  
 

 Houd de linkermuisknop ingedrukt 
 

 Sleep  naar boven 
 

 Laat de muisknop los 
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 Dubbelklik op je 
gebruikersnaam 

 
 
 
 
 
In dit voorbeeld is dat

. Op jouw 
computer staat een andere 
naam. 
 
 
 

 
 Dubbelklik op 

 
 

 
 

 Klik op  
 
 
 

 Klik op  
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 Sleep de eerste foto 
naar het lege blad 

 
 

 

 HELP! Ik weet niet hoe ik moet slepen                               
 Klik op de foto 

 
 Houd de linkermuisknop ingedrukt 

 
 Sleep de foto naar het blad 

 
 Laat de muisknop los 

 
 Sleep de foto naar 

linksonder 
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 Sleep de foto van de 
neushoorns naar het 
blad 

 

 
 Sleep de foto naar 

linksboven 
 

 


