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5. Werken met afbeeldingen 
 

 
 

Foto’s en tekeningen worden ook wel afbeeldingen genoemd.  
 
Afbeeldingen maken een website niet alleen mooier. Ze zijn ook 
belangrijk om duidelijk te maken wat je precies bedoelt. 
 
In Web Easy kun je gebruikmaken van je eigen foto’s. Je kunt 
ook kiezen uit heel veel afbeeldingen van Web Easy. 
 
In dit hoofdstuk ga je een afbeelding toevoegen, verkleinen en 
verplaatsen.  
Je gaat ook een tekening uit Web Easy toevoegen. Zo’n tekening 
heet clipart.  
In de Tips achter in dit hoofdstuk kun je lezen wat je nog meer 
met afbeeldingen kunt doen.    
 
In dit hoofdstuk leer je: 
 
• een afbeelding toevoegen; 
• een afbeelding verkleinen; 
• een afbeelding verplaatsen; 
• clipart toevoegen; 
• een websitevoorbeeld bekijken; 
• de webpagina opslaan. 
 

 Let op!                                                                                       
In dit hoofdstuk ga je oefenbestanden gebruiken. De oefenbestanden moeten zijn 
gekopieerd van de cd-rom naar je computer. Heb je dit nog niet gedaan? In 
paragraaf 1.4 Oefenbestanden kopiëren staat hoe dit moet. 
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5.1 Afbeelding toevoegen 
 

 Open Web Easy 1 
 

 Open de website Olifanten 5 
 

 Klik op  
 

 Klik op  
 

 Klik op  

 
Je kunt nu kiezen uit foto’s van Web Easy. Deze ga je hier niet gebruiken. 
 

 Klik op 

 
 Klik op je 

gebruikersnaam 
 
Let op: op jouw computer is 
dit een andere naam. 

 
 Sleep het schuifblok 

een stukje omlaag 
 

 Dubbelklik op  
 
Werk je met Windows XP? 
Dubbelklik dan op . 
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 Dubbelklik op 

 
 

 

 HELP! Ik heb geen map Oefenbestanden                          
Zie je geen map Oefenbestanden? De oefenbestanden moeten zijn gekopieerd van 
de cd-rom naar je computer. Heb je dit nog niet gedaan? In paragraaf 1.4 
Oefenbestanden kopiëren staat hoe dit moet. 
 

 Sleep het schuifblok 
omlaag 

 

 Klik op  
 

 Klik op  

 
De aanwijzer is veranderd in 

: 
 

 Klik links naast de titel 
 

 
Je ziet de afbeelding: 
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 Tip                                                                                          
Afbeelding weghalen 
Wil je een afbeelding weghalen? Doe dan dit: 
 

 Klik op de afbeelding 
 

 Druk op  
 

 
 
5.2 Afbeelding verkleinen 
 
Je gaat de afbeelding iets kleiner maken: 
 

 Zet de aanwijzer op 
het handvat 
linksboven 

 
De aanwijzer verandert in : 

 
 Druk de muisknop in 

 
 Beweeg de aanwijzer 

naar rechtsonder tot 
de afbeelding 
ongeveer 350 pixels 
breed is 

 
 Laat de muisknop los  

 



Hoofdstuk 5 Werken met afbeeldingen 107 

©2009 Visual Steps™, www.visualsteps.nl. Dit PDF-bestand is een hoofdstuk uit de Visual Steps-titel 
(Websites maken voor kinderen) - ISBN 978 90 5905 076 1. 

De foto is kleiner geworden: 
 

 

 Let op!                                                                                      
Je hebt de foto vanuit een hoek verkleind. Hierdoor 
veranderen de breedte en de hoogte tegelijk en blijft de foto 
goed.  
Als je de foto met het linker handvat smaller maakt, wordt 
alles op de foto smaller. De foto ziet er dan bijvoorbeeld zo 
uit: 

 
 
5.3 Afbeelding verplaatsen 
 
Je verplaatst een afbeelding op dezelfde manier als een tekstvak: 
 

 Zet de aanwijzer op de 
afbeelding 

 
 Houd de muisknop 

ingedrukt 
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 Beweeg de aanwijzer 
naar links tot 
ongeveer 277,137 

 
 Laat de muisknop los 

 
 
 

 
De afbeelding staat nu 277 
pixels vanaf de linkerkant en 
137 pixels vanaf de 
bovenkant: 
 

 
 
5.4 Clipart toevoegen 
 
In Web Easy zitten een heleboel kleine tekeningen die je kunt gebruiken. Deze 
tekeningen heten clipart. Er zijn ook tekeningen die bewegen. 
 

 Klik op  
 

 Klik op  

 




