
Hoe afbeeldingen van internet, cq. het beeldscherm, 
naar de PC te kopiëren. 
 
Met een browser surfend over het internet komt u wel eens een 
afbeelding of foto tegen waar u graag een kopie van zou 
hebben op de harde schijf van de PC voor later gebruik in een 
document, een blog, of op de eigen web pagina. NB! Controleer 
wel eerst of er geen auteursrechten op de betreffende 
afbeelding rusten, want niet alle afbeeldingen die u ziet op 
internet kunnen zomaar vrij gebruikt worden! 
 
Het kopiëren van een afbeelding op internet naar de eigen PC 
kan op verschillende manieren. 
De eenvoudigste manier is “screen scraping” (van het scherm 
schrapen) waarbij datgene dat op het scherm zichtbaar is van 
het scherm wordt geschraapt en opgeslagen op de harde schijf 
in de vorm van een plaatje.  Overigens kan met deze methode 
alles wat op het scherm staat gekopieerd worden, dus niet 
alleen plaatjes van web pagina’s. 
 

Screen scraping met de ingebouwde Windows 
functie. 
Windows 10 en11 hebben screen scraping als functie onder 
een toets of toetscombinatie zitten. 
Overigens kan met deze vorm van screen scraping geen plaatje 
gemaakt worden dat, als een .JPG, opgeslagen kan worden, 
maar als een kopie die in het tijdelijke geheugen van Windows 
wordt gezet en die dan geplakt kan worden in een document. 
 
Druk de “Print Screen” toets (ook wel Prtcn-toets genoemd) in. 
Deze zit bij bijna alle pc’s rechts bovenin op het toetsenbord. 

 
 
Na het indrukken 
van deze toets wordt 
het scherm “vaag”. 



Klik met de linkermuisknop op de plek op het scherm van het 
gebied waarvan u een snapshot wilt  maken. Houdt de 
linkermuis ingedrukt en sleep naar rechts-onder totdat het 
gebied dat u wilt kopiëren er geheel binnen valt en laat los. 
Het geselecteerde beeld zit nu in het opslag geheugen van 
Windows. 
Open nu een Word-document, of Power point pagina en klik 
daar met de rechter muisknop in een document/powerpoint blad 
en kies voor “plakken”. 
 

De Printscreen-toets doet niets 
Als de Print Screen/Prtcn-toets niet werkt, dan kan screen 
scraping ook met een een andere toets-combinatie, te weten 
met de Windows-toets, samen met de Shift-toets en de S-toets 
 

 
Dat geeft precies het zelfde 
resultaat als het indrukken van 
de Print-screen-toets. 
 
 
 
 
 
 

 
 

Er toch een JPG-plaatje van maken. 
Deze Windows-functie is in principe bedoelt als een knippen-
plakken actie, maar via een omweg kan er toch een JPG-
bestandje van gemaakt worden. 
Dat gaat met een tool waar een plaatje in geplakt kan worden 
waarna gekozen kan worden voor de functie “opslaan als JPG”. 
Zo’n tooltje is bijvoorbeeld Powerpoint. 
 
 
 



Screen Scraping met een gratis tooltje. 
Voor deze vorm van kopiëren van scherm(delen) zijn speciale 
tools (tool=een handig stukje software) te verkrijgen, vaak gratis 
(freeware) 
Zo’n tool is bijvoorbeeld Gadwin Printscreen dat gratis te 
downloaden is van :  http://www.gadwin.com/download/  
Onderin deze web pagina is de Gadwin Prinstcreen freeware te 
vinden en te downloaden.  Klik op Download now. 
Het bestandje Printscreenxx_Setup.exe kan dan opgeslagen 
worden op de harde schijf en daarna uitgevoerd (of direct op 
Uitvoeren klikken kan natuurlijk ook). 
 
Bij het installeren van Printscreen zal eerst de taal gevraagd 
worden; kies voor Nederlands en druk op OK 
Volg daarna de aanwijzingen van de installatie. 
 
Als de installatie voltooid is start dan Printscreen. 
Er verschijnt nu rechtsonder in het scherm een icoontje van een 
beeldschermpje. 
Druk met de rechtermuisknop op het icoontje en kies voor  
“Eigenschappen”. 
Dit maakt het menu van Printscreen zichtbaar en de mogelijke 
instellingen. 
In de verticale kolom (links) staan de knoppen met de 
mogelijkheden. 
 
Voorkeuren. 
Hier staan een aantal zaken die u kunt aanpassen als u dat wilt.  
De belangrijkste is De Sneltoets. 
Dat is de toets die u moet indrukken om Printscreen het scherm 
te doen kopieren/schrapen; deze is standaard  de PrintScrn-
toets. Deze toets staat bij de meeste toetsenborden 
rechtsboven op het toetsenbord.  
Daar Windows 10/11 al een functie toegekend hebben aan 
deze toets dient er een andere gekozen te worden. 
Kies bijv. voor de combinatie CTRL-toets + Prntscreen-toets 
 

http://www.gadwin.com/download/


 De andere opties (Wachttijd, Verberg icoon, Toon informatie, 
Voorbeeld etc.) kunt u aanpassen en zien wat dat voor effect 
heeft als u wat geoefend heeft met Printscreen. 
 
Bron 
Hier kunt u aangeven welk deel van het scherm gekopieerd 
moet worden als de Sneltoets ingedrukt wordt. Standaard staat 
dat op Volledig Scherm. 
Voor ons doel dient u dat op  “Rechthoekig gebied” te zetten. 
 
Bestemming 
Hier kan aangegeven worden waar de kopie van het scherm 
opgeslagen moet worden. 
Standaard wordt de kopie op het Klembord gezet en wordt een 
kopie opgeslagen naar een bestand. Deze laatste optie is waar 
het ons om gaat en deze dient dan ook aangevinkt te blijven. 
De naam waaronder de kopie wordt opgeslagen is standaard 
“Screenshot” en de map waar wordt opgeslagen is standaard 
de map “PrintScreen Files”binnen “Mijn Documenten” 
Wellicht vindt u het handig om de bestemming te veranderen in 
een map binnen de map “Mijn Afbeeldingen”. De keus is aan u. 
Onthoud goed welke map u kiest, want daar zijn de resultaten 
van uw werk dus terug te vinden. Bij meerdere screenshots 
wordt er automatisch opgenummerd. 
 
Afbeelding 
Hier kan aangegveen worden in welk type bestand/plaatje de 
screenshot/kopie opgelagen moet worden. 
Standaard is dat in het BMP-formaat. Dat is het standaard 
Windows bitmap formaat. 
De meeste mensen willen het in het standaard foto/plaatjes-
formaat en dat is het type JPG. 
Om dat op JPG in te stellen drukt u eenmaal met de linker 
muisknop op het witte vlak onder de tekst “Soort bestand”. Dat 
geeft een overzicht van de mogelijkheden.  
Klik op JPEG Bitmap (*.jpg) om de kopie standaard als JPG-
formaat op te slaan. 
 



Als alle zaken goed gezet zijn in Printscreen druk dan op de 
OK-knop. 
Het Printscreen-menu verdwijnt nu en bij het icoontje rechts 
onderin het scherm is een ballonnetje met de settings zichtbaar. 
Nu kunnen aan het schermschrapen slaan…. 
 
Kopie van een afbeelding maken m.b.v. Printscreen. 
Uitgangspunten zijn dat Printscreen gestart is (icoontje rechts 
onderin het scherm zichtbaar), dat de PrintScrn-toets of de 
combinatie CTRL+Printscreen, als sneltoets staat ingesteld, dat 
de bron een rechthoekig deel van het scherm zal zijn en dat het 
resultaat als een JPG-formaat opgeslagen zal worden in de 
map PrintScreen Files. 
 
Open de web pagina van een afbeelding die u graag zou willen 
kopiëren. 
Druk een maal op de (Ctrl+)PrintScrn-toets op het toetsenbord 
(rechts bovenin het toetsenbord). 
Nu wordt Printscreen actief en veranderd de cursor in een 
kruisje.  
Ga met dat kruis links bovenin de afbeelding staan die u wilt 
kopiëren; houdt de linker muisknop ingedrukt en sleep over de 
te kopiëren afbeelding naar rechts onder totdat de hele 
afbeelding binnen het kader valt en laat dan de muisknop los.  
Ga met de cursus/kruisje buiten het geselecteerde gebied staan 
en druk eenmaal op de rechter muisknop. De afbeelding wordt 
nu gekopieerd en een Printscreen laat nu een voorbeeld zien 
van wat er gekopieerd is met de mogelijkheid om de 
bestemmingsmap te wijzigen, de kopie Goed te keuren, of Af te 
keuren. 
Druk op Goedkeuren om de afbeelding op te slaan in de map 
PrintScreen Files. 
De boodschap “Het vastleggen is voltooid” verschijnt nu. 
 
U kunt nu op dezelfde wijze een volgende afbeelding gaan 
kopiëren. PrintScreen nummert automatisch op. 
  



Met deze methode kunt u dus van elke afbeelding, ongeacht in 
welke vorm of formaat deze van origine is, een kopie maken in 
JPG-formaat en die opslaan op de harde schijf van de eigen 
computer. 
Een nadeel is dat de resolutie van de kopie niet erg hoog is.  
Het kopiëren van een afbeelding van internet in de originele 
resolutie. 
Als een foto op internet een hoge resolutie heeft gaat dat 
verloren als voor het kopiëren de methode van screen scraping 
gebruikt wordt (zoals hiervoor beschreven). 
 
Om dezelfde resolutie als van het origineel te behouden dient 
de afbeelding rechtstreeks gedownload en gekopieerd te 
worden. 
Dat gaat als volgt: 
Open de web pagina van een afbeelding die u graag zou willen 
kopiëren. 
Ga met de muis cursor op de afbeelding staan die gekopieerd 
moet worden en druk eenmaal op de rechter muisknop; er 
opent zich een menu schermpje. 
In dit menu schermpje moet de mogelijkheid  
 “Afbeelding opslaan als…”, of  
“Afbeelding kopiëren” 
in zwart zichtbaar zijn (zwart wil zeggen dat de optie actief is en 
gebruikt kan worden). 
Als geen van deze opties zichtbaar is, of de opties zijn wel 
zichtbaar, maar licht grijs gekeurd, dan is de afbeelding niet te 
kopiëren. 
 
Afbeelding opslaan als… 
Dit is de optie die we zoeken. Druk met de linker muisknop op 
“Opslaan als…” 
In het menu schelmpje dat nu verschijnt wordt de mogelijkheid 
gegeven om te bepalen waar de afbeelding opgeslagen moet 
worden, onder welke naam en als welk type. 
Kies voor de opslag-map bij voorkeur een map uit binnen Mijn 
Documenten”, of binnen “Mijn afbeeldingen” daar de afbeelding 
dan automatisch binnen Picasa wordt gevonden.  



De knop “Mijn documenten” in de linker verticale kolom helpt 
daarbij; druk daarop en kies een map. Onthoud goed welke 
map gekozen is voor opslag en onthoud ook de bestandnaam 
waaronder de afbeelding is opgeslagen. 
Druk nu op de knop “Opslaan” 
 
Onderin het Opslaan-als-schermpje staat de regel met als tekst 
“Opslaan als type:” 
Dit suggereert dat u kunt bepalen welk type er gebruikt kan 
worden voor het opslaan, maar in werkelijkheid geeft dit alleen 
maar aan welk type het is en dat kan niet veranderd worden. 
De typen, of bestandsformaten, kunnen er vele verschillende 
zijn. 
Dit zijn de meest voorkomende: 
GIF wordt gebruikt voor lage resolutie (kleine) afbeeldingen, 
vaak speciaal voor web toepassingen 
PNG wordt gebruikt voor lage resolutie (kleine) afbeeldingen, 
vaak speciaal voor web toepassingen 
JPG wordt gebruikt voor afbeelding van kleine tot zeer hoge 
resolutie 
 
 
Opslaan als… 
Met deze optie is het mogelijk hele web pagina op te slaan op 
de eigen PC in htm-formaat en dus geen losse afbeeldingen. 
Indien de optie “Afbeelding opslaan als…” ontbreekt en alleen 
de optie “Opslaan als…” getoond wordt, dan dient de oplossing 
gezocht te worden in het Screen Scrapen met PrintScreen. 
 
 
 
 
Afbeelding kopieren 
Naast de optie “Afbeelding opslaan als…”wordt er ook de optie 
“Afbeelding kopiëren” getoond. 
Als u voor de optie kiest en daarop klikt met de linker muisknop, 
dan wordt een kopie van de afbeelding op het Windows 
prikbord gezet. 



Open vervolgens een toepassing die met het Windows prikbord 
overweg kan, bijvoorbeeld Word en Powerpoint, ga met de muis 
cursor op een leeg Word- of Powerpoint-blad staan en druk 
eenmaal op de rechter muisknop en kies voor plakken. 
De afbeelding wordt nu in het Word-document of de Powerpoint 
presentatie geplaatst. 
 
 
Hele web pagina’s naar de eigen PC kopiëren. 
Tenslotte nog even wijzen op de mogelijkheid om gehele web 
pagina’s naar de eigen PC te kopiëren. Dat kan zinvol zijn om 
zo een kopie van de eigen web site te hebben voor het geval er 
iets met de web site mis zou zijn. Een soort back up dus. 
 
Start de browser en ga naar de web pagina die gekopieerd 
moet worden. 
Druk nu op het tabje “Bestand” (bij IE) en kies voor “ Opslaan 
als..” 
De volledige web pagina kan nu worden opgeslagen in de map 
naar keuze op de eigen PC. 
Hierbij dient er wel rekening mee gehouden te worden dat 
hyperlinks binnen een web pagina weliswaar mee gekopieerd 
worden, maar NIET de web pagina’s zelf waar de hyperlink 
naar verwijst! 
U dient zelf elke web pagina waarnaar verwezen wordt zelf met 
de browser op te roepen en dan vervolgens deze pagina op te 
slaan met de optie “Opslaan als..” 
Dat kan dus heel wat werk zijn, maar het totaal opnieuw maken 
van een verloren web site is nog veel meer werk  
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