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Inleiding 
 
Wanneer je op een professionele manier afbeeldingen wil bewerken dan denk je spon-

taan aan Adobe Photoshop.  Dit softwarepakket is marktleider en niet onterecht, de 
mogelijkheden zijn eindeloos.  Tegenover die eindeloze lijst aan mogelijkheden staat 

dan ook een vrij hoog prijskaartje en wie de mogelijkheden goed onder de knie wil 
hebben moet ook wel wat uurtjes studiewerk incalculeren. 

Meestal zijn we echter met veel minder tevreden. Er bestaan tientallen tools om een-

voudige beeldbewerking te realiseren.  Deze tools zijn vaak veel gebruiksvriendelijker 
en mits een beetje geluk helemaal gratis. In deze cursus werken we met het webgeba-

seerde en gratis Pixlr Express. 

Hoewel ik geprobeerd heb om in deze cursus alles mooi te verwoorden leer je wellicht 
het meest door de zaken uit te proberen. Het is geen “studeercursus” maar een “doe-

cursus”. 

Veel succes! 

Dieter Depuydt 

dieter@depuydt.eu 

http://meneer.depuydt.eu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deze cursus heb ik geschreven voor mijn collega’s en leerlingen in de Burgerschool te 
Roeselare maar mag (gratis) door iedereen gebruikt worden.  Ik vind het wel fijn als je 

mijn naam op de cover laat staan. Je mag deze cursus ook als basis gebruiken voor een 
eigen cursus maar dan vind ik het fijn als je verwijst naar de originele cursus.  Geef je 
mij een seintje als je de cursus gebruikt?  
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1 Inleiding 

1.1 Soorten afbeeldingen 

Wanneer we foto’s bewerken, krijgen we uitsluitend te maken met bitmapbestanden.  

Deze bestanden bestaan uit een (gigantisch) rooster van beeldpuntjes, die ook wel 

pixels genoemd worden. Pixels zijn doorgaans vierkant en hebben exact één kleur.  De 
grootte van een pixel verschilt van afbeelding tot afbeelding.  Hoe kleiner (in mm) de 

pixels zijn hoe beter de kwaliteit van de afbeelding is.   

Als we willen weten uit hoeveel pixels een bepaalde afbeelding bestaat, spreken we 
over de resolutie van die afbeelding. Die kan bv. 800 x 600 pixels zijn.  In dat geval 

bestaat het rooster uit 800 kolommen en 600 rijen. Er zijn dus in totaal 480 000 pixels. 

Wanneer je sterkt inzoomt op een afbeelding, kan je de pixels perfect waarnemen met 

het blote oog (zie voorbeeld hieronder).   

1.2 Beeldbanken 

Ben je op zoek naar leuke, passende foto’s en heb je niet de tijd of het budget om die 

zelf te maken dan kan je terecht bij zogenaamde beeldbanken. Dit zijn websites die 
foto’s gratis of tegen betaling aanbieden.  In tegenstelling tot bv. de zoekmachine 

Google, waar je ook heel wat foto’s kan vinden, zijn de foto’s in deze beeldbanken vrij 
van auteursrechten en portretrechten. 

Gratis beeldbanken: 

✓ https://www.unsplash.com 

✓ https://pixabay.com/ 

Betalende beeldbanken: 

✓ https://www.shutterstock.com/ 

✓ https://stock.adobe.com/be_en/ 

✓ http://www.istockphoto.com/be 

1.3 Auteurs- en portretrecht 

Let goed op als je afbeeldingen gebruikt in cursussen, presentaties … Afbeeldingen zijn 
immers per definitie onderworpen aan het auteursrecht en als er mensen op de afbeel-

ding staan dan is ook het portretrecht van toepassing.  

Voor zowel auteursrecht als portretrecht is cursusmateriaal te vinden op mijn website 

http://meneer.depuydt.eu 
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2 Werken met Pixlr Express 

2.1 Webtoepassing 

Pixlr Express is een toepassing gemaakt in Adobe Flash die uitsluitend kan gebruikt 
worden in een browser.  In deze cursus werken we met de browser Chrome maar het 

lukt met ongeveer elke browser. 

✓ Surf naar de website http://pixlr.com/express 

Adobe flash heeft een slechte reputatie als het op veiligheid aankomt, daarom blokkeren 

de meeste browsers elke toepassing die in Flash gemaakt is. Het is perfect veilig om 
Pixlr Express uit te voeren en dat gaan we Chrome nu leren. 

✓ Klik op de link “Get Flash Player”. 

✓ Bovenaan het scherm, in de adresbalk, verschijnt “Plug-in geblokkeerd”, klik op 

deze melding. 

✓ In het dialoogvenster dat verschijnt klik je op “Blokkeren van plug-ins beheren”. 

 

✓ Onder “Hostnaampatroon” tik je in “pixlr.com” om aan te geven dat Flash 

toepassingen op deze website wel te vertrouwen zijn. 

 

✓ Bevestig door op de knop “Gereed” te klikken onderaan rechts in het 

dialoogvenster. 

✓ Surf opnieuw naar http://pixlr.com/express; de toepassing wordt correct geladen. 

 

 

 

 

http://pixlr.com/express
http://pixlr.com/express
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2.2 Afbeelding inladen 

De online toepassingen van Pixlr houden nooit afbeeldingen bij, dat wil zeggen dat je 
telkens een afbeelding moet uploaden als je met Pixlr wil beginnen werken én dat je 

het resultaat van je werk 
telkens moet downloaden 
wil je dat niet kwijtraken. 

Er zijn drie verschillende 
manieren om een afbeel-

ding naar Pixlr te uploaden.  

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.1 Een foto van je harde schijf gebruiken 

✓ Klik op de knop “Browse”. 

✓ Selecteer (op je eigen computer) de afbeelding die je in Pixlr wil gebruiken. 

✓ Bevestig door op de knop “Open” te klikken. 

2.2.2 Een foto van het internet gebruiken 

✓ Surf naar de website waarop de foto staat die je wil gebruiken (bv. Facebook). 

✓ Klik met de rechtermuisknop op de foto en kies “Adres van afbeelding kopiëren”. 

✓ Keer terug naar Pixlr en klik op de knop “Open URL”. 

✓ In het tekstvak onder “URL to open” klik je met de rechtermuisknop en je kiest 

“Plakken”. 

✓ Bevestig door op de knop “Open” te klikken. 

2.2.3 Een foto met je webcam maken 

✓ Klik op de knop “Webcam”. 

✓ In het dialoogvenster dat verschijnt klik je op “Toestaan”. 

✓ Ook de browser vraagt nog eens je toestemming, klik ook hier op “Toestaan”. 

✓ Richt je webcam totdat je tevreden bent van het resultaat en om te bevestigen klik 

je op de knop “Capture”. 

✓ Tevreden van het resultaat? Klik op “Use image”. 

 

1 2 3 
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2.3 De werkomgeving 

Van zodra je een afbeelding hebt geüpload krijg je onderstaande werkomgeving te zien. 
In het screenshot lichten we de functie van de belangrijkste knoppen toe. 

 

Je doet er goed aan om het volledige scherm te gebruiken bij het werk. Klik daarvoor 

op de knop “Fullscreen” (rechterbovenhoek).  Je krijg hierbij een waarschuwing, klik op 
“Toestaan”. Om de “fullscreen” mode terug te verlaten, druk je op de ESC-toets op je 
toetsenbord. 

 

 

 

  

Afbeelding opslaan 

en downloaden naar 

je computer. Verder 

bewerken niet meer 

mogelijk tenzij je de 

afbeelding terug up-

loadt. 

 

Afbeelding sluiten in 

Pixlr zonder op te 

slaan. Alle werk gaat 

onmiddellijk definitief 

verloren! 

Gebruik het volledige 

scherm om te wer-

ken. (Werkbalken en 

advertenties verdwij-
nen). 

Inzoomen of uitzoo-

men op de afbeel-

ding. Deze afbeelding 

wordt nu op 29% van 

haar ware grote ge-
toond. 

Werkbalk met daarin 

alle tools. Hoofd-
menu! 
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2.4 Aanpassingen (Adjustment) 

✓ Klik in de werkbalk op de knop “Adjustment”.  

Er zijn op dit ogenblik ruim 20 verschillende “adjustment-tools” en er komen er regel-
matig nieuwe bij. We beperken ons tot de tools die je wellicht het meest zal gebruiken. 

 

2.4.1 Rode ogen (Red Eye) 

Een foute lichttemperatuur kan ervoor zorgen dat mensen rode ogen hebben op een 

foto. Gelukkige kan je die heel makkelijk wegwerken. 

Werkwijze  

✓ Klik in de werkbalk op de knop “Red Eye”. 

✓ Klik met de cursor de rode ogen aan. 

✓ Klik op “Apply” om de wijzigingen toe te passen of op “Cancel” om de wijzigingen 

ongedaan te maken. 

Indien er nog rood zichtbaar is na het aanklikken moet je de tolerance verhogen. Als 
niet alleen het pupil zwart kleurt, maar ook delen erbuiten, moet je de tolerance verla-

gen. 
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2.4.2 Knippen (Crop) 

Met de functie “knippen” kan je bovenaan, onderaan, links of rechts stukken van een 
foto knippen. 

Werkwijze: 

✓ Klik in de werkbalk op de knop “Crop”. 

✓ Verplaats de blauw blokjes die je op de hoeken van de foto ziet naar wens. 

Het gedeelte van de foto dat weggesneden zal worden, wordt donkerder weergegeven 

dan het gedeelte dat behouden zal worden.  

✓ Moet het eindresultaat een bepaalde verhouding hebben (bv. vierkant) klik dan 

eerst op “1:1”, “5:4” … in de werkbalk onderaan het scherm.  

Bij het verplaatsen van de blauwe blokjes wordt nu automatisch de gevraagde 

breedte/hoogte-verhouding gerespecteerd.  

✓ Klik op “Apply” om effectief te knippen of op “Cancel” om niets uit te knippen en 

terug te keren naar het hoofdmenu. 

 

  

Blauwe blokjes 

Kies beeldverhouding. 

Grootte (in pixels) van het 

deel van de foto dat je zal 
overhouden. 
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2.4.3 Schalen (Resize) 

De grootte van een afbeelding wordt uitgedrukt in pixels. Hoe meer pixels een afbeel-
ding heeft, hoe groter die afbeelding is, hoe beter de kwaliteit is, maar hoe meer schijf-
ruimte dit bestand inneemt op je computer. Om die reden worden afbeeldingen soms 

kleiner gemaakt.  

Houd er rekening mee dat je afbeeldingen makkelijk kan verkleinen maar zeer moeilijk 

kan vergroten op een kwalitatieve manier. 

Werkwijze: 

✓ Klik in de werkbalk op de knop “Resize”. 

✓ Onderaan het scherm zie je de grootte van de afbeelding in pixels. Vul de gewenste 

breedte of hoogte in. De andere parameter (hoogte of breedte) wordt automatisch 

in verhouding aangepast.  

✓ Klik het schuifbalkje aan naast “Keep proportions” als je niet wil dat de verhouding 

tussen hoogte en breedte behouden blijft. (Waarom zou je dat doen?). 

✓ Klik op “Apply” om effectief te schalen of op “Cancel” om de wijzigingen te 

annuleren en terug te keren naar het menu. 

 

2.4.4 Draaien (Rotate) 

Bij het maken van een foto met een fototoestel gebeurt het wel eens dat de foto “op 
zijn kop” staat als je die bekijkt op het computerscherm. Met deze tool kan je dat mak-

kelijk rechtzetten. Je kan afbeeldingen draaien in wijzerzin en tegenwijzerzin én spie-
gelen zowel rond de horizontale als verticale as. 

Omdat een afbeelding steeds een platte rechthoek moet zijn, worden de afbeeldingen 
standaard telkens met 90° gedraaid.  

Werkwijze: 

✓ Klik in de werkbalk op de knop “Rotate”. 

✓ Klik op de knop (zie screenshot) om te draaien in wijzer- of tegenwijzerzin. Herhaal 

zo vaak als nodig en/of … 

✓ Klik op de knop (zie screenshot) om te spiegelen rond de verticale of horizontale as. 

✓ Klik op “Apply” om de draaiing te bewaren of op “Cancel” om de wijzigingen te 

annuleren en terug te keren naar het menu. 

 

✓  

 

 

90° draaien in te-
genwijzerzin 

90° draaien in wij-
zerzin 

Spiegelen rond 
verticale as 

Spiegelen rond hori-
zontale as 
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Wanneer je de foto slechts een klein beetje wil draaien (bv. omdat je een foto maakte 

van een skyline en die staat net niet mooi horizontaal op de foto) dan kan je gebruik 
maken van de schuifbalk “Straighten”. Je kan de foto zowel in wijzerzin als tegenwij-

zerzin maximaal 30° draaien.  

Het resultaat van zo’n draaibeweging is een rechthoek die niet mooi plat ligt én dat is 

verplicht bij afbeeldingen. Daarom wordt je afbeelding automatisch bijgesneden tot een 
rechthoek. Je verliest dus (grote) delen van de foto zoals je kan zien in onderstaand 
voorbeeld. 

  

Origineel 20° gedraaid 

 

Werkwijze: 

✓ Klik in de werkbalk op de knop “Rotate”. 

✓ Verschuif het balkje “Straighten” naar links om te draaien in tegenwijzerzin of naar 

rechts om te draaien in wijzerzin.  

✓ Klik op “Apply” om de draaiing te bewaren of op “Cancel” om de wijziging te 

annuleren en terug te keren naar het menu. 

 

 

  

Verschuif het balkje 
om te draaien. 
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2.4.5 Automatisch optimaliseren (Auto Fix) 

Bij het bekijken van een foto valt die soms wat tegen. In “het echt” zag het er allemaal 
wel wat mooier uit. De kleuren komen niet ten volle tot hun recht, schaduwen zijn te 
nadrukkelijk aanwezig … In zo’n situatie kan je vragen aan Pixlr Express om de foto 

beter te maken met de functie Auto Fix.  

Je kan deze functie op geen enkele manier bijsturen, instellen … Pixlr doet een voorstel 

en het is te nemen of te laten ;). 

Werkwijze: 

✓ Klik in de werkbalk op de knop “Auto Fix”. 

✓ Evalueer het resultaat.  

✓ Klik op “Apply” om de voorgestelde aanpassingen te bewaren of op “Cancel” om de 

wijzigingen te annuleren en terug te keren naar het menu. 

2.4.6 Kleur (Color) 

Kleur in afbeeldingen wordt gedefinieerd aan de hand van kleurmodellen. Eén van die 

kleurmodellen is HSB (afkorting voor Hue, Saturation en Brightness). Met deze tool kan 
je de kleuren in een afbeelding aanpassen op basis van het HSB kleurmodel. 

Werkwijze:  

✓ Klik in de werkbalk op de knop “Color”. 

✓ Met “Lightness” kan je de belichting van de afbeelding aanpassen. Heb je een foto 

die wat donker (=onderbelicht) is, verhoog je de “Lightness” door het schuifbalkje 

naar rechts te schuiven. 

✓ Met “Saturation” bepaal je hoe fel de kleuren in je afbeelding zijn. Ziet je foto eruit 

alsof hij te lang in de was gezeten heeft met een goedkoop wasproduct dan 

verhoog je de saturation door het schuifbalkje naar rechts te schuiven. 

✓ Met “Hue” verander je de kleuren. In het HSB model 

gebruiken we een kleurenwiel (zie afbeelding) en een 

draaiing (0 – 360°) om een kleur op te slaan. Als we het 

kleurenwiel bv. 180° draaien dan zullen alle rode zaken 

op de foto blauw worden, alle blauwe worden rood … Dit 

geeft je foto een artistiek tintje of verpest hem compleet. 

Experimenteren is de boodschap! 

✓ Klik op “Apply” om de aanpassingen te bewaren of op 

“Cancel” om de wijzigingen te annuleren en terug te 

keren naar het menu. 

 

 

 

Wijzig de belichting. 
Wijzig de kleurver-

zadiging. 
Draai aan het kleu-

renwiel. 
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2.4.7 Levendigheid (Vibrance) 

Deze tool doet ongeveer hetzelfde als de schuifbalk “Saturation” in de tool “Color”. Ziet 
je foto eruit alsof hij te lang in de was gezeten heeft met een goedkoop wasproduct dan 
verhoog je de levendigheid door het schuifbalkje naar rechts te schuiven.  

Werkwijze: 

✓ Klik op de knop “Vibrance”. 

✓ Verschuif het schuifbalkje naar rechts voor meer kleurverzadiging of naar links voor 

minder kleurverzadiging.  

✓ Klik op “Apply” om de aanpassingen te bewaren of op “Cancel” om de wijzigingen te 

annuleren en terug te keren naar het menu. 

 

 

2.4.8 Doodle 

Met de tool “Doodle” kan je (aan)tekeningen maken op de afbeelding. Je kan hierbij 
dikke of dunne “borstels” gebruiken en uiteraard bepaal je ook zelf de kleur van de verf. 

Werkwijze: 

✓ Klik in het menu op de knop 

“Doodle”. 

✓ Stel de gewenste dikte van je 

schilderborstel in. 

✓ Stel de gewenste kleur verf in. 

✓ Teken/schilder op je foto door de 

muisknop ingedrukt te houden en te 

bewegen boven de foto. 

✓ Wijzig eventueel kleur/dikte en 

teken verder. 

✓ Klik op “Apply” om de aanpassingen te bewaren of op “Cancel” om de wijzigingen te 

annuleren en terug te keren naar het menu.  

 

 

 

  

Verschuif het balkje 

om de kleurverzadi-

ging aan te passen. 

Stel kleur verf in. 
Stel dikte van de 

borstel in. 
Kies “Brush” om te tekenen of “Eraser” 

om het getekende weg te gommen. 



 

Basiscursus beeldbewerking  11 

2.4.9 Focal  

De Focal tool helpt je om de aandacht naar één bepaald iets in de foto te leiden, dit 
door dat ene iets scherp te laten staan op de foto en al de rest wazig te maken.  

Werkwijze: 

✓ Klik op de knop “Focal”. 

✓ De kleine cirkel bepaalt wat de aandacht zal krijgen. Verplaats deze cirkel door het 

middelste stipje te verslepen met de muis. 

✓ Maak de kleinste cirkel kleiner of groter naar wens door het stipje op de cirkel te 

verslepen met de muis. 

✓ In de ruimte tussen de kleine en de grote cirkel is er een overgang van scherp naar 

wazig. Maak deze tussenruimte groter/kleiner door de stip op de buitenste cirkel te 

verslepen met de muis. 

✓ Stel in hoe wazig de foto moet zijn buiten de grote cirkel met het schuifbalkje 

“Blurring”. 

✓ Stel in hoeveel extra kleursaturatie je wil in de kleine cirkel met het schuifbalkje 

“Color boost”. 

✓ Stel in hoeveel extra belichting je wil buiten de grote cirkel met het schuifbalkje 

“Glow boost”. 

✓ Klik op “Apply” om de aanpassingen te bewaren of op “Cancel” om de wijzigingen te 

annuleren en terug te keren naar het menu.  

 

Hoe wazig buiten 

grote cirkel? 

Hoeveel extra kleursatu-

ratie in kleine cirkel? 
Hoeveel extra belichting 

buiten grote cirkel? 

Verplaats cirkels. Maak kleine cirkel gro-

ter/kleiner. 

Maak grote cirkel gro-

ter/kleiner. 
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2.4.10 Splash 

Met de Splash tool neem je alle kleursaturatie uit je foto (je krijgt dus een foto in grijs-
waarden), maar je kan bepaalde delen van je foto haar kleursaturatie teruggeven. In 
onderstaande foto zie je dat de strandbal de kleursaturatie behouden heeft, terwijl de 

rest van de foto in grijswaarden staat. 

 

Werkwijze: 

✓ Klik in de werkbalk op de knop “Splash”. 

 

 

✓ Klik op de knop “Brush”. 

✓ Kies de gewenste grootte van de verfborstel. 

✓ Schilder over de delen van de foto die hun kleursaturatie terugmoeten krijgen. 

Iets te kwistig geweest met de borstel? Klik op de knop “Eraser” en gom terug 

stukken kleursaturatie weg. 

of 

✓ Klik op de knop “Magic”. 

✓ Klik het deel van de foto aan dat zijn kleursaturatie moet terug krijgen. Dit is 

gebaseerd op kleuren. 

✓ Door te spelen met de schuifbalk “Tolerance” zal je meer/minder kleuren 

selecteren. 

 

✓ Klik op “Apply” om de aanpassingen te bewaren of op “Cancel” om de wijzigingen te 

annuleren en terug te keren naar het menu.  

 

 

Kies “Brush” om kleursaturatie toe te 

voegen of “Eraser” om kleursaturatie 

weg te nemen. 

Kies de gewenste grootte van de bor-
stel. 
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2.4.11 Add image (Afbeelding toevoegen) 

Soms wil je op een foto nog één of meer kleine fotootjes plaatsen, dat kan met deze 
tool. Wanneer je een volledige collage wil maken, maak je beter gebruik van de tool 
“Collage” die ik bespreek in het derde deel van deze cursus. 

Werkwijze: 

✓ Klik in de werkbalk op de knop “Add image”. 

✓ Klik op de knop “Browse” om een afbeelding toe te voegen. Je krijgt een 

dialoogvenster te zien waarin je een afbeelding kan selecteren vanop je harde 

schijf. 

✓ Om de afbeelding groter of kleiner te maken plaats je de muiscursor op een van de 

twee bollen op de rand. Met de muisknop ingedrukt sleep je om de afbeelding 

groter of kleiner te maken.  

 

✓ Om de afbeelding een beetje te draaien plaats je de muiscursor op de bol die net 

buiten de rand van de afbeelding staat. Met de muisknop ingedrukt sleep je om de 

afbeelding te draaien. 

✓ Om de afbeelding te verplaatsen plaas je de muiscursor in de afbeelding (niet op de 

rand) en met de muisknop ingedrukt sleep je de afbeelding naar de plaats die je ze 

wil geven.  

✓ Je kan de afbeelding een beetje doorzichtig maken zodat de originele afbeelding er 

deels door te zien is. Daarvoor verplaats je het schuifbalkje bij “Opactiy” naar links. 

 

✓ Klik op “Apply” om de aanpassingen te bewaren of op “Cancel” om de wijzigingen te 

annuleren en terug te keren naar het menu.  

 

Maak de ingevoegde afbeelding deels 
doorzichtig. 

Klik hier om een afbeelding te kiezen 
vanaf je harde schijf. 

Afbeelding groter/kleiner maken 

Afbeelding draaien 
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2.5 Effecten (Effect) 

Effecten kan je het best vergelijken met de fotofilters in Instagram. Ze geven je foto 
net dat ietsje extra.  

Werkwijze: 

✓ Klik in de werkbalk op de knop “Effect”. 

✓ Klik op één van de verschillende categorieën effecten. 

 

✓ Klik op één van de verschillende effecten. 

✓ In de werkbalk onderaan kan je de “Amount” schuifbalk verlagen om het effect 

minder nadrukkelijk naar voor te laten komen.  

 

 

 

 

 

✓ Tevreden met het resultaat? Klik dan op de knop “Apply” om de wijzigingen 

definitief toe te passen! Eventueel klik je op de knop met het hartje. Dit effect 

wordt dan een van je favoriete effecten. In de categorieën krijg je er dan een extra 

categorie bij, nl. “Favorites”. 

 

✓ Niet tevreden met het resultaat? Klik in de werkbalk op de knop met de twee 

pijlen. Er wordt dan een willekeurig ander effect uit dezelfde categorie toegepast. 

of 

✓ Klik op het gekozen effect in de werkbalk (in het screenshot “Dean”)  om de lijst 

met effecten in deze categorie opnieuw te zien en een ander effect te kiezen. 

of 

✓ Klik op “Cancel” om het effect NIET toe te passen en terug te keren naar de lijst 

met verschillende categorieën. 

 

 

Willekeurig ander effect uit dezelfde 
categorie toepassen. 

Dit effect als favoriet effect markeren. 

Ander effect uit dezelfde categorie kiezen. 

Dit effect meer/minder nadrukkelijk toe-
passen. 
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2.6 Overlay 

Zoals het woord zegt, met de tool “Overlay” kan je iets bovenop je afbeelding leggen. 
Dit is vrij gelijkaardig met de effecten in hoofdstuk 2.5 in deze cursus. 

Werkwijze: 

✓ Klik in de werkbalk op de knop “Overlay”. 

✓ Klik op één van de verschillende categorieën overlays. 

 

✓ Klik op één van de verschillende overlays. 

✓ In de werkbalk onderaan kan je de “Amount” schuifbalk verlagen om de overlay 

minder duidelijk naar voor te laten komen.  

✓ In de werkbalk kan je de overlay draaien (zowel in wijzerzin als in tegenwijzerzin) 

en spiegelen (zowel rond verticale als horizontale as). 

 

 

 

 

✓ Tevreden met het resultaat? Klik dan op de knop “Apply” om de wijzigingen 

definitief toe te passen! Eventueel klik je op de knop met het hartje. Deze overlay 

wordt dan een van je favoriete overlays. In de categorieën krijg je er dan een 

extra categorie bij, nl. “Favorites”. 

 

✓ Niet tevreden met het resultaat? Klik in de werkbalk op de knop met de twee 

pijlen. Er wordt dan een willekeurige andere overlay uit dezelfde categorie 

toegepast. 

Of 

✓ Klik op de gekozen overlay in de werkbalk (in het screenshot “Horn”) om de lijst 

met overlays in deze categorie opnieuw te zien en een andere overlay te kiezen. 

Of 

✓ Klik op “Cancel” om de overlay NIET toe te passen en terug te keren naar de lijst 

met verschillende categorieën. 

Willekeurige andere overlay uit de-
zelfde categorie toepassen. 

Overlay spiegelen 
of roteren 

Andere overlay uit de-

zelfde categorie kiezen. 

 

Deze overlay als favoriet markeren. 
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2.7 Randen (Borders) 

Randen of borders laten je toe om artistieke randen toe te voegen aan je afbeeldingen. 
Qua mogelijkheden en werkwijze heeft dit veel gemeenschappelijk met effecten (2.5) 

en overlays (2.6). 

Werkwijze: 

✓ Klik in de werkbalk op de knop “Borders”. 

✓ Klik op één van de verschillende categorieën borders. 

 

✓ Klik op één van de verschillende borders. 

✓ In de werkbalk onderaan kan je de “Amount” schuifbalk verlagen om de overlay 

minder duidelijk naar voor te laten komen.  

✓ In de werkbalk kan je de overlay draaien (zowel in wijzerzin als in tegenwijzerzin) 

en spiegelen (zowel rond verticale als horizontale as). 

 

 

 

✓ Tevreden met het resultaat? Klik dan op de knop “Apply” om de wijzigingen 

definitief toe te passen!  

 

✓ Niet tevreden met het resultaat? Klik in de werkbalk op de knop met de twee pijlen. 

Er wordt dan een willekeurige andere border uit dezelfde categorie toegepast. 

of 

✓ Klik op de gekozen border in de werkbalk (in het screenshot “Lotus”) om de lijst 

met borders in deze categorie opnieuw te zien en een andere overlay te kiezen. 

of 

✓ Klik op “Cancel” om de border NIET toe te passen en terug te keren naar de lijst 

met verschillende categorieën. 

  

Willekeurige andere border uit de-

zelfde categorie toepassen. 

Border spiegelen 

of roteren 

Andere border uit de-

zelfde categorie kiezen. 
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2.8 Stickers 

Met stickers kan je een groot aantal figuurtjes (o.a. emoji’s) op je afbeelding kleven.  
Dit doet misschien wat denken aan overlays? Het grote verschil is dat overlays de vol-

ledige afbeelding afdekken terwijl stickers slechts een klein deeltje van de afbeelding 
bedekken.  Bovendien kan je zelf bepalen waar je de sticker op de afbeelding wil hebben 
én je kan zelf de grootte van de sticker kiezen. 

 

Werkwijze: 

✓ Klik in de werkbalk op de knop “Stickers”. 

✓ Klik op één van de verschillende categorieën 

stickers. 

✓ Kies een sticker. Let op: vaak zie je maar een 

klein deeltje van de collectie stickers, klik zeker 

eens op de pijltjes (zie screenshot) om meer 

stickers te zien. 

Eens je de sticker gekozen hebt verschijnt die op de 
afbeelding. 

✓ Om de sticker te verplaatsen plaats je de 

muiscursor op de sticker (niet op de randen) en 

met de muisknop ingedrukt sleep je de sticker 

naar de gewenste plaats. 

✓ Om de sticker groter of kleiner te maken plaats je de muiscursor op een van de 

twee bollen op de rand. Met de muisknop ingedrukt sleep je om de sticker groter of 

kleiner te maken.  

✓ Om de sticker een beetje te draaien plaats je de muiscursor op de bol die net 

buiten de rand van de afbeelding staat. Met de muisknop ingedrukt sleep je om de 

sticker te draaien. 

 

✓ Tevreden met het resultaat? Klik dan op de knop “Apply” om de wijzigingen 

definitief toe te passen!  

 

✓ Niet tevreden met het resultaat? Klik op de gekozen sticker in de werkbalk om de 

lijst met stickers in deze categorie opnieuw te zien en een andere te kiezen. 

Of 

✓ Klik op “Cancel” om de sticker NIET toe te passen en terug te keren naar de lijst 

met verschillende categorieën. 
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2.9 Tekst (Type) 

Tot slot kan je ook tekst toevoegen aan je afbeelding. Daarbij heb je de keuze uit talrijke 

lettertypes, letterstijlen, kleuren …  

Werkwijze: 

✓ Klik in de werkbalk op de knop “Type”. 

✓ Klik op één van de verschillende categorieën letterypes. 

 

✓ Klik in de werkbalk waar “Type your text here …” en tik de tekst die je op de 

afbeelding wil plaatsen in.  

✓ Klik in de werkbalk op “Font” om een lettertype te kiezen. Net als bij de stickers 

zijn er heel wat meer lettertypes dan je op het eerste gezicht ziet. Maak gebruik 

van de pijltjes om meer lettertypes te zien. 

✓ Klik in de werkbalk op “Color” om het gewenste letterkleur te kiezen.  

✓ Om de tekst groter of kleiner te maken kan je nergens de klassieke lettergrootte 

instellen. In plaats daarvan plaats je de muiscursor op een van de twee bollen op 

de rand van de tekst. Met de muisknop ingedrukt sleep je om de tekst groter of 

kleiner te maken.  

Draai de sticker 

Maak de sticker gro-

ter/kleiner 

Kies een andere sticker 
uit dezelfde categorie. 
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✓ Om de tekst een beetje te draaien plaats je de muiscursor op de bol die net buiten 

de rand van de tekst staat. Met de muisknop ingedrukt sleep je om de sticker te 

draaien. 

 

✓ Klik op “Apply” om de tekst te bewaren of op “Cancel” om de wijzigingen te 

annuleren en terug te keren naar het menu.  

2.10 Afbeelding opslaan 

Pixlr Express houdt geen foto’s bij. Wil je je werk dus bewaren, dan moet je dit opslaan 

en downloaden naar je lokale harde schijf. 

Werkwijze: 

✓ Klik linksbovenaan op de knop “Save”. 

✓ In het dialoogvenster dat verschijnt geef je de foto 

een naam, stel de gewenste kwaliteit in, hoe 

hoger, hoe beter. Ga niet onder de 85! 

✓ Klik op de knop “Save”. 

Er verschijnt een nieuw dialoogvenster. Kies de 

plek op je harde schijf waar je de foto wil opslaan. 

Wijzig eventueel nog de eerder gekozen 

bestandsnaam. Bevestig met de knop opslaan. 

Draai de tekst. 

Maak de tekst groter of 
kleiner. 
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3 Collages maken met Pixlr Express 

Naast het bewerken van foto’s (zie hoofdstuk 2) kan je in Pixlr Express ook collages 
maken van foto’s. 

Werkwijze: 

✓ Surf naar 

http://www.pixlr.com/express. 

Krijg je hier niet meteen de juiste web-

toepassing te zien dan heb je wellicht 
deel 2.1 van deze cursus nog niet nage-
lezen. Doen! 

✓ Kies “Collage”. 

 

 

3.1 Basislay-out 

De basislay-out bepaalt hoe je collage eruit zal zien. Je kan al deze instellingen op elk 
moment nog wijzigen. 

✓ Kies de gewenste lay-out voor je collage. Er zijn tientallen mogelijkheden 

beschikbaar. Je keuze zal in belangrijke mate afhangen van het aantal foto’s dat je 

in je collega wil opnemen. 

 

✓ Kies de gewenste lay-out voor je collage. Er zijn tientallen mogelijkheden 

beschikbaar. 

✓ Kies de afstand tussen de foto’s. (0 = foto’s plakken tegen elkaar) 

✓ Wil je de hoeken van je foto’s afronden? Kies in welke mate.  

Kies de gewenste lay-out 

Afstand tussen de foto’s? 

Ronde hoeken aan je foto’s? 

Verhouding hoogte/breedte wijzigen. 

Kleur tussen de verschillende foto’s. 

http://www.pixlr.com/express
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✓ Met proportions bepaal je de verhouding tussen hoogte en breedte. 0 zorgt voor 

een vierkant resultaat, een negatief getal zorgt voor een rij-resultaat, een positief 

getal voor een kolom-resultaat. 

✓ Kies de opvulkleur die gebruikt wordt tussen de foto’s. Indien de afstand tussen de 

foto’s 0 is en de afronding eveneens 0 dan is deze kleur nergens zichtbaar. 

3.2 Foto’s toevoegen 

 

✓ Beweeg je muiscursor tot boven een van de lege vakjes in de lay-out, er verschijnt 

een “+” teken. Klik hierop om een afbeelding toe te voegen aan dit vakje. Je krijgt 

een dialoogvenster waarmee je een foto kan kiezen vanop je harde schijf. 

3.3 Foto’s vervangen of verwijderen 

 

✓ Beweeg je muiscursor tot boven een van de foto’s in de layout, er verschijnen drie 

pictogrammen in de rechterbovenhoek.  

✓ Klik op het eerste pictogram (de twee pijlen) om de bestaande foto te vervangen. 

Je krijgt opnieuw het dialoogvenster waarmee je een afbeelding kan kiezen op je 

harde schijf. 

✓ Klik op het derde picotgram (het kruisje) om de bestaande foto uit de collage te 

verwijderen. Je houdt een leeg vakje over. 

3.4 Foto’s verplaatsen 

Met het verplaatsen van foto’s bedoelen we twee verschillende zaken, nl. het herschik-

ken van een foto in een vakje of het verplaatsen van een foto van het ene vakje naar 
het andere vakje. 
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3.4.1 Foto herschikken 

Bij het toevoegen van een foto aan een lay-out wordt die foto zo goed mogelijk ge-
schaald zodat hij perfect in een vakje past. Uiteraard lukt dat niet volledig.  

Als je een rechthoekige foto in een vierkant vakje probeert te plaatsen dan verlies je 

links en rechts een stukje van de foto. Je kan zelf bepalen welk deel van de foto getoond 
wordt in het vakje en welk deel of welke delen je verliest.  

Werkwijze: 

✓ Beweeg je muiscursor tot boven de foto. 

✓ Maak een voorzichtige sleepbeweging (van links naar rechts of van boven naar 

onder) om het gewenste deel van de foto in beeld te brengen. 

3.4.2 Foto in een ander vakje plaatsen 

Wil je een foto van het ene vakje in het andere plaatsen? Ook dat kan! 

Werkwijze: 

✓ Beweeg je muiscursor tot boven de foto. 

✓ Maak een duidelijke sleepbeweging tot boven het vakje waar de foto moet komen. 

Opgelet: Sleep je de foto naar een vakje dat niet leeg is, dan wisselen de foto’s van 
plaats. 

3.5 Foto bewerken 

Je kan elke foto die je aan je lay-out hebt toegevoegd bewerken met Pixlr Express zoals 
beschreven in hoofdstuk 2 van deze cursus. 

Werkwijze: 

✓ Beweeg je muiscursor tot boven een van de foto’s in de lay-out, er verschijnen drie 

pictogrammen in de rechterbovenhoek.  

✓ Klik op het tweede pictogram (verfborstel) om de foto te openen in Pixlr Express. 

Bij het opslaan van de foto in Pixlr Express zal de foto niet gedownload worden maar 

de gewijzigde versie van de foto wordt opgenomen in de collage. 

3.6 Collage opslaan 

Pixlr Express houdt geen foto’s bij, ook geen collages. Wil je je werk dus bewaren, dan 

moet je dit opslaan en downloaden naar je lokale harde schijf. 

Werkwijze: 

✓ Klik in de werkbalk onderaan op “Finish”. 

✓ Je foto wordt nu weergegeven als één foto in Pixlr Express. Je kan het geheel nog 

bewerken. 

✓ Klik linksbovenaan op de knop “Save”. 
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✓ In het dialoogvenster dat verschijnt geef je je 

collage de gewenste naam, stel de gewenste 

kwaliteit in, hoe hoger, hoe beter. Ga niet onder 

de 85! 

✓ Klik op de knop “Save”. 

✓ Er verschijnt een nieuw dialoogvenster. Kies de 

plek op je harde schijf waar je de collage wil 

opslaan. Wijzig eventueel nog de eerder 

gekozen bestandsnaam. Bevestig met de knop 

opslaan. 

 


