
Artikel én afbeelding aanpassen 

Overzicht 

Bij een uitgebreide ingreep  moet er wat meer gebeuren. 

 

Na inloggen (stap1) en via het potloodje openen (stap 2) van het artikel in de tekstverwer-

ker Moet de status van het artikel tijdelijk van publiek toegankelijk naar alleen toeganke-

lijk voor geregistreerde gebruikers worden omgeschakeld (stap 3)  

 

Belangrijk: 

Voor een afbeelding wordt geüpload  moet die meestal eerst worden verkleind .   Een  

moderne digitale camera  maakt plaatjes van 15 MB of meer.. Veel te groot voor het web.    

Pagina’s worden dan traag geladen en de serverruimte  raakt snel vol.  Dat verkleinen kan 

prima met het gratis bewerkinsprogramma “ifranview”  Sommige upload  software ver-

kleind afbeeldingen automatisch naar een  instelbaar aantal pixels. De tekstverwerker JCE 

(die wordt op deze site gebruikt) kan dat ook in de professionele versie.  Metius gebruikt 

het gratis pakket.  Als iemand weet hoe daarin de optie plaatjes verkleinen kan worden 

aangezet mail dan de webmaster of de redactie van het magazine.  (mailadres in colofon) 

 

Afbeeldingen  moeten apart worden  geüpload naar de server en daarna kunnen die op 

de plaats waar de cursor staat in de tekst worden opgenomen en uitgelijnd.   (stap4)       

Uploaden kan  ook gebeuren nadát  de tekst in het artikel is gezet  en hoeft niet persé  

vooraf te gebeuren.  Stuur de afbeelding AUB wel naar de juiste map. 

 

Stap 5  beschrijft hoe de afbeelding op de plaats waar de cursor staat in de tekst wordt 

gevoegd 

Stap 6   Opslaan, controleren en eventueel bijwerken, 

 

Stap 7  Status weer op publiek zetten en opslaan. (Reverse stap 3)  

 

 

 



Hoe pas je een artikel aan waarbij  tekst en plaatjes worden vervangen? 

Stap 1 Login en open het bewuste artikel . In dit geval  een willekeurig artikel. 

Stap 2   klik op het potloodje links boven om de tekstverwerker te openen 

(De website krijgt af en toe een ander uiterlijk.) 



De tekstverwerker biedt allerlei mogelijkheden om de tekst aan te passen. Hier zie je een 

artikel met als titel  “2021-04-30”   Er boven icoontjes  van de tekstverwerker. Het icoon-

tje om een afbeelding in te voegen is met een rode pijl aangegeven.  Voor dat wordt ge-

regeld eerst de status van het artikel aanpassen (stap 3) 

Stap 3 Scrol even naar beneden en 

schakel toegang van publiek op 

“geregistreerd”          Niemand kan dan 

onbedoelde missers volgen 

 

Klik daarna op het icoontje “insert ima-

ge” (pijl) 

 

Het is belangrijk de afbeelding vooraf te 

verkleinen tot een breedte van 800 

pixels. Dit kan prima met “ifranview” 

Hier  schakelen 



Stap 4   De image Manager opent . We gaan een afbeelding van de thuispc uploaden    

Klik op het icoontje “Upload”.   Selecteer daarna de map waar de afbeelding heen moet. 

Kies de juiste map (cursus in het voorbeeld) waar de nieuwe afbeelding naar toe moet en 
open die map.  Het is belangrijk om afbeeldingen in de juiste map te stoppen.  Als die zomaar 
ergens in de mediamap worden gekwakt raakt het overzicht snel kwijt. 

Door de afbeelding naar “Drop files here” te slepen komt deze in de geselecteerde map.  



Stap 5 Selecteer de afbeelding ( logo.png in dit voorbeeld) en klik er op. Let op dat er in het 

vak URL bovenaan de Imagemanager de url verschijnt en klik op insert (pijl) 

Stap 6.  Sla alles op met “opslaan en sluiten” en controleer of het er goed uitziet.   

Indien dit niet zo is klik dan weer op het potloodje 


