
 
Springplank voor de kleuterklas april 2006  
HOOFDSTUK 5: we gaan multimediaal. 
 
Suggestie 3: fotobewerking 
 
De eigen schoolomgeving in kaart brengen of werken met levensnabij en kwaliteitsvol 
beeldmateriaal wordt mogelijk voor iedere leerkracht. Digitale fotografie is aan een opmars 
bezig in de samenleving. Het aantal verkochte digitale fototoestellen loopt in de 
honderdduizenden. Parallel daarmee verschijnen regelmatig ook handige programma’s om 
foto’s te bewerken en te manipuleren. 
 
In het brede aanbod aan gratis programma’s zijn dit de toppers volgens de ENIS-scholen: 
 
 

freeware ‘Irfanview’ 
 

freeware ‘Xnview’ 

 
 

 

 
 

‘Irfanview’ is al jaren een absolute must voor 
veel onderwijsmensen. De mogelijkheden 
zijn erg groot voor zo’n klein programma. Je 
kan o.m. makkelijk een deel van een figuur 
uitknippen, miniatuurweergaves opvragen 
van  alle foto’s uit één map, een 
diavoorstelling geven, in een handomdraai 
een reeks foto’s verkleinen, het formaat 
wijzigen, de kleuren versterken of de 
afbeeldingen roteren. Je kan de 
diavoorstelling zelfs door de kleuters laten 
bedienen: ze moeten enkel het rechter- en 
linkerpijltje aantikken om zo naar een 
volgende of vorige foto te gaan. Het 
programma ‘Irfanview’ is te vinden op 
http://www.irfanview.com. Talrijke plugins 
zijn eveneens beschikbaar. Handleidingen 
zijn onder meer te vinden  op 

‘XnView’ ( http://www.xnview.com) is in de eerste 
plaats gemaakt om snel afbeeldingen te bekijken, te 
benoemen, te wissen, te sorteren en te roteren,. een 
reeks foto’s om te zetten in een webpagina, 
schermafdrukken te maken en in een map plaatsen 
met een druk op een sneltoets, een hele reeks foto’s 
in één keer een nieuwe naam te geven, rode ogen 
weg te werken, afbeeldingen bij te snijden of te 
converteren van jpg naar bmp, png,gif, tif,… Erg 
handig is de mogelijkheid om in één, twee, drie een 
diavoorstelling met effecten op je scherm te 
toveren. Je klikt een map met foto’s aan (add 
folder), stelt enkele opties in (bv. all transition 
effects) en daar start een diavoorstelling op met 
wisselende overgangseffecten. 



http://web.klascement.net/lessen/A3irfanvie
w.htm#deel2 en 
http://www.kulak.ac.be/renwv/nazorg/web/irf
an/irfanview.html 
 
 
 

freeware ‘Photofiltre’ 
 

freeware ‘Picasa’ 

 
 

 
 

‘PhotoFiltre’ is een internationaal product dat 
ook in een Nederlandstalige versie te 
downloaden is waarmee je alle klassieke 
bewerkingen kunt uitvoeren op foto’s. Zoals 
de naam van het gratis programma doet 
vermoeden wil het programma vooral 
uitblinken in het toepassen van allerlei filters 
waarmee je magische effecten kunt bekomen. 
Het programma vind je op 
http://www.photofiltre.com.  
 

‘Picasa2’ slaagt er in de veelheid van 
mogelijkheden van fotobewerkingsprogramma’s te 
integreren in één gratis programma. Van het 
bewerken tot het online publiceren. ‘Picasa’ is een 
zoekprogramma dat plaatjes zoekt op je gehele 
systeem en netjes op een tijdlijn sorteert. Het hoeft 
geen betoog dat een foto terugvinden hierdoor een 
stuk makkelijker wordt. Je kan ze vervolgens 
gemakkelijk op een cd branden (een cadeau voor de 
ouders?) of er een diavoorstelling van bekijken. Je 
kan de plaatjes ook in beperkte mate bewerken.  De 
homepagina is http://picasa.google.com/ . 
 

 
 
Een hele reeks fototoepassingen kunnen dienstbaar zijn bij het organiseren of tot leven 
brengen van het klasgebeuren. Denk maar aan: 

• Het samenstellen van een kijkboek waarin de klasactiviteiten en de uitstappen 
geportretteerd worden. 

• Foto’s van de kinderen die in plaats van pictogrammen aangeven waar de correcte 
kapstok zich bevindt, of het kind aanwezig is in de klas, welk kind in welke hoek 
verwacht wordt (keuzebord of daglijn). 

• Stappenplannen die de opeenvolgende handelingen in beeld brengen bv. bij het koken. 
Achteraf kan terug in beeld gebracht worden wat de bereidingswijze van een recept is. 

• Het visualiseren van evoluties (een boom in de verschillende seizoenen, de groei van 
planten). 

• Het ordenen van een reeks foto’s in de juiste sequentie. 
• Raadselspelletjes rond ontbrekende elementen op een foto of spelen waarbij op basis 

van een detail het grotere geheel moet gezocht worden (micro –macro). 
 
Een klassieker is ook een digitaal foto-album van de ouders, grootouders, broertjes en zusjes 
van een kind. In het kader van het thema “ik en mijn familie” ontdekken de kinderen de 
tijdsdimensie. De stamboom visualiseert en schematiseert hun plaats in de wereld. 
 



‘Picasa’ biedt niet enkel de mogelijkheid een diashow te vertonen met de gemaakte foto’s. 
Origineel is de fotocollage met ‘Picasa’: die laat toe van een groep afbeeldingen in één foto te 
gieten. Erg mooi als poster voor in de klas. 
 

  
 
Op eenvoudige manier kunnen met Picasa gewenste foto’s ook makkelijk naar een 
klasweblog (dagboek op het internet) geëxporteerd worden. 
 

 
 



Twee bijzondere softwareprogramma’s zijn:  
 

freeware ‘Rasterbator’ 
 

postcardware ‘Foto-Mosaik’ 

 
 

 
 

Je hebt die pracht van een foto en je zou hem 
willen muurbreed tentoonstellen, maar je hebt 
alleen een doodnormale A4 printer. Met 
‘Rasterbator’ kan het. ‘Rasterbator’ maakt 
van elke afbeelding een foto die meerdere 
pagina’’s beslaat. Je bepaalt zelf hoe groot 
(het aantal pagina’s horizontaal en of 
vertikaal). Het programma rastert de 
afbeelding, hetgeen betekent dat het de foto 
opsplitst in kleine bolletjes. De grootte van 
die bolletjes kan je zelf bepalen, zodat je de 
scherpte en detail kan bepalen. Het kan in 
kleur, maar de zwart-wit versies zijn vaak 
mooier (en dat scheelt aan afdrukkost!).  
http://homokaasu.org/rasterbator/. 

Met ‘Foto-Mosaik’ maak je van honderden (liever 
nog duizenden) foto’s één foto in mozaïek. ‘Foto-
Mosaik’ laat je databases maken van je 
fotoverzameling. Op die manier kan je zelf bepalen 
welke verzameling van foto’s er moet worden 
gebruikt om de grote foto samen te stellen. Een 
handige wizard helpt je in een paar stappen naar 
een prachtig resultaat. Begin met kleine resoluties 
indien je niet over een hypermoderne computer 
beschikt. Bepaal daarna uit hoeveel foto’s je 
mozaïek mag bestaan, van welke database en 
hoeveel keer elke foto maximaal mag terugkomen. 
Je moet hier een balans vinden tussen detail (veel 
foto’s) en herkenbaarheid van de kleine foto’s 
(weinig foto’s). In de laatste stap kan je dan de 
overvloei tussen de miniatuurfoto’s en de originele 
foto bepalen (voor een voorbeeld klik op preview). 
Het programma is Postcardware. Dat betekent dat 
je het programma gratis mag gebruiken op 
voorwaarde dat je een fotopostkaart opstuurt naar 
de auteur.  
http://www.sixdots.de/mosaik/en/download.php 

 
Een gelijkaardig programma’s om mozaïekbeelden samen te stellen heet ‘Juggle’. Te 
downloaden op http://www.stud.uni-hannover.de/~michaelt/juggle/index.html. Als freeware 
wordt ‘Mosaiccreator’ aangeboden http://www-user.tu-
chemnitz.de/~dabr/htmlparts/newindexhtmls/projekte/sub/mosaiccreator/. Een derde 
alternatief is ‘AndreaMosaic’ http://www.andreaplanet.com/andreamosaic.  
 
Met ‘Foto-mosaik’ presenteer je de scholencross op een uitzonderlijke manier. Zo ziet een 
klasfoto er uit samengesteld uit  alle foto’s van de cross: 3160 fotootjes in één. 
 



 
 
Bijzondere aandacht moet besteed worden aan de wet op de privacy. Maak duidelijke 
afspraken met de ouders wat er met het fotomateriaal gebeurt. De scholen moeten 
nadrukkelijk toestemming vragen aan de ouders om fotomateriaal te verspreiden of op het net 
te publiceren waarop de kinderen herkenbaar afgebeeld staan. Voor de meeste ouders is dit 
gelukkig geen probleem. De richtlijnen uit de publicatie “Klikvast, ook op de 
informatiesnelweg” (Departement Onderwijs, te downloaden op de site 
http://www.ond.vlaanderen.be/ict/ondersteuning/veiligICT/ ) blijven gelden: 

• Vermijd het gebruik van voor- en achternamen van de kinderen in teksten. 
• Als je een foto gebruikt, laat dan de naam van de leerling weg. 

 
 
Respecteer ook de copyrightwetten; niet zomaar elke afbeelding van het internet kan 
probleemloos gebruikt worden. Auteursrecht is ook van toepassing op het internet. Enkele 
rechtenvrije collecties met afbeeldingen en tekeningen zijn: 

• http://www.openphoto.com  
• http://www.openclipart.org/   
• http://tell.fll.purdue.edu/JapanProj//FLClipart/ 
• de Edufoto-collectie op http://edufoto.klascement.net 

 
Deze suggestie komt uit de publicatie over ICT-gebruik in kleuteronderwijs: 
‘Springplank’. Alle in deze suggestie vermelde freeware wordt gratis ter beschikking 
gesteld. Je kan de freeware samen met dit pdf-document downloaden op 
http://springplank.klascement.net en vrij gebruiken. Commerciële exploitatie van deze  
suggestie en van de programma’s is uiteraard uit den boze. 
  


