Gratis pictogrammen- en symbolendatabanken
Dit is een selectie van Modem. We hebben de databanken geselecteerd op inhoud en gebruiksvriendelijkheid.
We vermelden graag nog eerst Picto Selector. Dit is een handig programma om pictogrammen,
foto’s, afbeeldingen van internet in te ordenen en af te drukken. Knoeien in Word met tabellen is
met dit programma verleden tijd. Het is gratis te downloaden op www.pictoselector.eu
Via deze link kan je de handleiding downloaden van onze website:
http://www.modemadvies.be/pictogrammen-tijd-en-structuur.html
De meest uitgebreide zoekfunctie is ongetwijfeld Google. Je kan zoeken op afbeeldingen in het
algemeen. Maar het is ook mogelijk om veel gerichter te zoeken via ‘zoekhulpmiddelen’. Hiermee
kan je kiezen voor een grote of kleine afbeelding (bestandsgrootte), dominante kleur van de
afbeelding, het type (gezicht, foto, clipart, lijntekening, animatie) en gebruiksrecht (in welke
omstandigheden mag de afbeelding gebruiken).

Uitgebreid
1. http://www.sclera.be
Meer dan 4500 pictogrammen van goede kwaliteit. De pictogrammen zijn voornamelijk in zwartwit, ze zijn gecategoriseerd op alfabet of per thema en je kan ze apart of in groep downloaden.
2. http://www.betavzw.be/nl/zwart-wit-prenten
Een uitgebreide Vlaamse pictogrammendatabank. De zwart-wit prenten kunnen één voor één gratis
gedownload worden. Ze zijn alfabetisch geordend of via een woord te zoeken.
3. www.senteacher.org/
Deze website bevat niet enkel heel veel symbolen en foto’s maar ook veel hulpmiddelen om deze
symbolen op een leuke manier te printen, gewoon prentenkaarten, maar ook memory, kubus,
‘roulette’, … Het is ook mogelijk om rond allerlei schoolse thema’s zaken uit te printen, zoals leren
tellen, de klok leren lezen, woordzoeker, …
4. http://findicons.com/
Een groot aanbod van gratis pictogrammen. Je zoekterm wordt automatisch vertaald. (Engels)
5. http://straight-street.com
Meer dan 800 gratis pictogrammen (Mulberry). Ook foto’s en geluiden zijn via deze website te
vinden. (Engels) Vertalingen staan in het programma ‘Pictoselector’ (www.pictoselector.eu).
Registratie is nodig.
6. http://pdictionary.com/
Zeer uitgebreide bibliotheek van concrete prenten en foto’s, zoek alfabetisch of per thema. (Engels)
7. http://www.clipartsalbum.be
Engelstalige site met heel veel pictogrammen, in kleur. Geordend per thema.
8. http://classroomclipart.com/cgi-bin/kids/imageFolio.cgi?direct=Clipart/Hieroglyphs
Groot aanbod aan visualisaties, geordend per thema. Foto’s en pictogrammen staan door elkaar,
het is dus niet zo eenvoudig zoeken en vinden. Onderaan blijft de verwijzing naar de website
zichtbaar.
9. http://www.clker.com/
Clker is een gratis site waarop pictogrammen en foto’s gedeeld worden. Met een eenvoudig
zoekvenster rechtsboven kan je snel vinden wat je zoekt. (Engels)
10. http://www.iconarchive.com
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Engelstalige website met zeer veel mooie pictogrammen (200.000). Allerlei onderwerpen, o.a.
handelingen en programma’s op de computer.
11. http://icones.pro/en/
Engelstalige website met een groot overzicht aan iconen. Zoeken via zoekterm.

Gericht op onderwijs
1. http://www.antoinetteberns.nl/plaatjes.htm
Een ruim overzicht van verschillende soorten visualisaties, geordend per thema. Altijd eerst te
downloaden.
2. http://www.pratenmetelkaar.be/
Ongeveer 130 pictogrammen (zwart-wit met blauwe rand) die voornamelijk gericht zijn op school
en alles wat daarbij komt kijken. Vertaald in meer dan tien talen.

Gericht op de openbare ruimte
1. http://www.pictoshop.nl
Een overzicht van pictogrammen die we tegenkomen in het dagelijkse leven (gevaar, wc, …).

Beperkte lijsten
1. http://web.uvic.ca/hcmc/clipart/
Bibliotheek met 3000 tekeningen, allemaal in dezelfde grootte en stijl. (Engels)
2. http://www.do2learn.com/picturecards/printcards/index.htm
Engelstalige website met pictogrammen geordend per categorie. Ook spelletjes op de website.
3. http://members.ziggo.nl/mary.vink/frame.htm
Een overzicht van lijntekeningen, alfabetisch geordend per semantische categorie.
4. http://ian.umces.edu/symbols/#_Overview
Engelstalige databank met pictogrammen gerelateerd aan milieu, fauna en flora en wetenschap.
Registratie is nodig alvorens de databank te kunnen raadplegen.
5. http://lps13.free.fr/
Beperkt aantal pictogrammen. Franstalig, alfabetisch gecategoriseerd. Sommige in kleur.
6. http://crdp.ac-dijon.fr/-Clic-images-.html
Lijntekeningen, geordend per thema of alfabetisch, ook via zoekterm te vinden. (Franstalig)
7. http://www.les-coccinelles.fr/images.html
Beperkt aantal pictogrammen, geordend per thema (dieren, school, plaatsen, voorwerpen, natuur,
personen, kleding, computer en voeding). (Franstalig)
Informatie op internet veroudert erg snel. Onze excuses indien er sommige links niet meer zouden
werken (Modem, Geel, november 2016).
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