
ICT-TIPS, Lieven Van Parys, ICT-coördinator, Vrij Katholiek Basisonderwijs Meulebeke 1 

ICT-TIP (8_01.12.2010) 

 
Onderwerp: Posters maken, afbeeldingen vergroten en verkleinen (info voor de 

leerkracht) 

Categorie: Professionalisering   (Moeilijkheidsgraad) 

 

 

Posters, afbeeldingen bewerken 
 

Maak eens een poster van een ingescande tekening, een prentje of een foto. 

Er zijn enkele toepassingen beschikbaar die toelaten om online posters te maken. Meestal is 

de grootte van de op te laden tekening of foto beperkt tot 1MB. Programma’s die op de 

computer zelf geïnstalleerd kunnen worden, kennen deze begrenzing niet. 

 

Blockposters 

 

Deze ‘online’ toepassing werkt in 3 stappen: de afbeelding uploaden; de afbeelding verdelen 

in af te drukken bladzijden; de poster (klaargemaakt) downloaden in PDF-formaat. 
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In dit voorbeeld wordt van een afbeelding een poster van 5 bladzijden lang gecreëerd. 

 
 

 

 
 

Een PDF-document kan geopend worden door middel van een PDF-lezer zoals Adobe ® 

Reader ®. Meestal is dit programma al aanwezig op de computer. Het kan ook gratis 

gedownload worden. 

 

Het is mogelijk dat de op te laden foto te groot is. Dan wordt hij vooraf ‘minder zwaar 

gemaakt’ met een andere toepassing zoals FastStone Photo Resizer of PhotoRazor. Gratis te 

verkrijgen en te installeren. 

Let op: als de afbeelding te veel verkleind wordt, gaat er heel wat informatie verloren en 

wordt de poster nogal wazig of ‘blokkerig’. 
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FastStone Photo Resizer 

 

 
 

PhotoRazor 
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Er zijn ook posterprogramma’s die je kan installeren op je computer en die dus ook grotere 

foto’s kunnen omzetten.  Dit gratis tooltje is hiervoor goed bruikbaar. 

 

PosteRazor 

 

 
 

Wie nog een stapje verder wil gaan… Er bestaat freeware waarmee je een mozaïekafbeelding 

kan maken van meerdere foto's. Automatisch wordt een mozaïek (zie onderstaand plaatje) 

gecreëerd van een zelf geselecteerde afbeelding. Tevens kan je aangeven welke collectie van 

je eigen digitale foto's daarvoor gebruikt moet worden. 

 

AndreaMosaic 

 

 
 

Links: 

BlockPosters: http://www.blockposters.com/ 

PosteRazor:  http://posterazor.sourceforge.net/?lang=dutch 

Adobe ®  Reader ®: http://get.adobe.com/nl/reader/ 

FastStone Photo Resizer:  http://www.faststone.org/FSResizerDetail.htm 

PhotoRazor: http://www.stormdance.net/software/photorazor/software%20overview.htm 

AndreaMosaic: http://www.andreaplanet.com/andreamosaic/ 

 

 


