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Voortgezet Onderwijs 
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Beeld mag soms vrij gebruikt worden voor studiedoeleinden, bijvoorbeeld 

werkstukken. Maar het beeld mag niet zonder toestemming en/of betaling worden 

verspreid. Er zijn uitzonderingen.  

Makers die plaatjes vrij beschikbaar stellen doen dit in ‘creative commons’.  

Sommige databases en archieven ontsluiten rechtenvrije beelden als ‘open access 

bronnen’.  Dan zijn de rechten meestal afgekocht.   

 

Let op!  Er worden wel voorwaarden gesteld: 

1. Vermeld altijd de naam van de maker  

2. Verander niets aan het origineel 

3. Gebruik het niet om er zelf geld mee te verdienen 

  

Flickr Creative Commons 

+ beelden vrij te gebruiken 

-  je moet een account aanmaken 

!  Je moet wel opletten onder welke voorwaarden je het 

plaatje mag gebruiken 

flickr.com/creativecommons 

  

 

Europeana Collections 

+ foto’s van kunstwerken, voorwerpen, mode en film  

+ van meer dan honderd Europese culturele en  

wetenschappelijke instellingen 

+ zoek op thema of periode 

!  Klik op Credits om naar het plaatje te gaan 

! bij het plaatje staat aangegeven hoe het gebruikt 

mag worden.  

europeana.eu/portal/nl 

Geheugen van Nederland 

+Nederlands 

+Veel beeld 

-Vooral geschiedenisonderwerpen 

! Let op auteursrecht →  mag alleen voor eigen 

gebruik 

http://www.geheugenvannederland.nl 

  



 

 
    

 

   

Werken met afbeeldingen 

• Klik met je rechtermuisknop op het plaatje en sla het op in een map 

• Geef het plaatje een naam zodat je het kunt terugvinden 

• Scroll over het plaatje en je ziet hoe ‘groot’ het  plaatje is ,   

bijvoorbeeld 300 x 450 pixels 

• Een pixel is een klein stukje van het beeld. Hoe meer pixels, hoe groter het 

beeld 

• Voor het web is 300 x pixels prima 

• Voor printen heb je minimaal 750 x pixels nodig 

• Vergroot, verklein of bewerk afbeeldingen met de gratis programma’s Paint 

(Office), Pixlr.com of IrfanView.com 

 

Pixabay 

(creative commons) 

+in het Nederlands 

+rechtenvrije afbeeldingen 

+mogelijkheid tot instellen van 'safe search' 

+ gemakkelijk zoeken op thema’s 

+helemaal onderaan de pagina is een tab ‘gratis 

downloads’ 

pixabay.com/nl 

  

Google Afbeeldingen                                                                         

+je kunt op taal selecteren, dus ook in het Nederlands     

+ je kunt op grootte van de afbeelding  

zoeken en op gebruiksrechten                    

+veel verschillende onderwerpen 

! goede zoekwoorden gebruiken, anders vind je teveel 

! let op auteursrecht  

Wil je geschreven tekst gebruiken of citeren?  

Kijk op auteursrecht.nl hoe dat werkt.  

https://www.auteursrecht.nl/

