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Afbeelding zoeken en downloaden via Google
De zoekmachine van Google biedt een afzonderlijke module om
afbeeldingen op te sporen. Eenmaal gevonden, dan kan die
afbeelding vanzelfsprekend ook gedownload worden: let wel op dat je
de afbeelding opslaat en niet de link naar die afbeelding.
Houd er ook rekening mee dat het gebruik van zo’n afbeelding niet
zomaar kan: zie de hulpkaarten ALG 3 (bronvermelding) en ALG 13
(auteursrecht).
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Start jouw favoriete browser (Internet
Explorer, Firefox, Chrome, Opera, Safari of
nog een andere…)
Open de zoekmachine Google via
www.google.be
Klik in de zwarte menubalk bovenaan op
de link Afbeeldingen

Typ in het zoekvenster zinvolle trefwoorden
over de afbeelding.
Gebruik de Entertoets van het toetsenbord
of klik op de blauwe knop rechts van het
zoekvenster om het zoeken te starten.

Je krijgt nu een venster met afbeeldingen over
het gewenste onderwerp.
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Verfijn eventueel de zoekopdracht met de
tips van hulpkaart ALG 7.
Of gebruik de knop rechts bovenaan het
scherm (tandwieltje) > Geavanceerd
zoeken om een meer gedetailleerde
zoekopdracht in te geven.

De afbeelding downloaden
Belangrijk!
We willen de gevonden afbeelding nu ook downloaden. Het downloaden biedt het
voordeel dat de afbeelding nadien kan gebruikt worden in andere documenten
(presentatie, tekst of andere). Het is geen goed idee om rechtstreeks te kopiëren en
te plakken, want dan staat de afbeelding alleen in dat ene document en heb je ze
niet afzonderlijk als afbeelding op de harde schijf om bijvoorbeeld op een USB-stick
te kopiëren en aan een collega te bezorgen.
Let ook goed op dat de afbeelding bewaard wordt en niet een link naar de
afbeelding. Volg dus goed de aanwijzingen hieronder.
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Zoek eerst de gepaste afbeelding in
de lijst met gevonden afbeeldingen.
Ga met de muis bovenop die
afbeelding staan: je krijgt dan
onderaan de figuur de bron te zien
van waar de afbeelding afkomstig
is, en ook de grootte van de
afbeelding in pixels.

Belangrijk!
Je kan nu al (door rechts klikken op de afbeelding) kiezen voor afbeelding opslaan
als…. Maar dit is af te raden omdat je dan de afbeelding binnen haalt met een
beperkte resolutie, dus minder goed van kwaliteit).
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Klik met de linker muisknop op de
gewenste afbeelding.
De afbeelding wordt nu groter in
een nieuw venster getoond. Je kan
eventueel ook de afbeelding in
ware grootte bekijken door te
klikken op de knop Originele
afbeelding bekijken in het zwarte
gebied rechts, maar dit is niet nodig
en laten we hier verder achterwege.
Klik nu met de rechter muisknop
op de afbeelding.
Je krijgt een menu te zien dat
lichtjes afwijkt naargelang van de
gebruikte browser. In de
schermafdruk hiernaast staat het
menu van Internet Explorer 9.
Kies voor Afbeelding opslaan
als…
(in Internet Explorer, Firefox,
Chrome is dit exact dezelfde term,
bij Opera staat Afbeelding
opslaan…, bij Safari staat dan weer
Bewaar afbeelding als… ).
Kies dus niet voor Kopiëren of Doel
opslaan als of Koppeling opslaan
als of andere.
Kies de map waar je de afbeelding
wenst te bewaren.
De naam die voorgesteld wordt is
deze van de website waar de
afbeelding opgehaald wordt. Het
eerste deel van deze naam mag je
wijzigen indien gewenst.
Het tweede deel van de naam (de
extensie) is dikwijls .jpg (of png of
.gif): wijzig de extensie van deze
naam niet!

10 Klik op de knop Opslaan.
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