Welkom op de beeldbank van de Universiteit Antwerpen
Onze online beeldbank biedt een uitgebreid aanbod aan beeldmateriaal van de Universiteit Antwerpen.
Je vindt hier onder meer foto’s van studenten, medewerkers, onze campussen en gebouwen. Graag
maken wij je middels onderstaande toelichting kort wegwijs in de verschillende functionaliteiten.
1. Geef een zoekterm
in, bv. aula, student,
proclamatie, lente, …

2. Voer desgewenst
een bijkomende
zoekterm in

4. Je kan je zoekopdracht
verfijnen door te filteren, bv. op
categorie, trefwoord of datum

3. Je kan je beeldselectie sorteren op
relevantie, bestandsnaam, titel en
datum, dit telkens op- of aflopend

5. Met deze knoppen pas je de schermweergave aan.
Je kan het resultaat van je zoekopdracht tonen in een
raster, in een lijst, op de kaart of op volledig scherm.

Zoektermen
De lijst van mogelijke zoektermen is eindeloos, en kan steeds met nieuwe termen aangevuld worden.
Je kan dus in principe zoeken op eender welke term, gaande van concrete termen als kind, senior,
student, koe, trap, sneeuw, fiets, … over beschrijvende termen als studentikoos, gezellig, … tot abstracte
termen als beweging, zwart-wit, reflectie, … of zelfs op werkwoorden: sporten, luisteren, studeren, …
Verder is het mogelijk te zoeken op faculteiten, departementen, opleidingen, onderzoeksgroepen,
persoonsnamen, … kortom: zo goed als alles wat gangbaar is in de academische context van de
Universiteit Antwerpen.
Opgelet: er wordt gewerkt met enkelvoudige termen (kind, student, alumnus, …), ook als er meerdere
afgebeeld worden, en met de mannelijke vorm van een woord (alumnus i.p.v. alumna, politicus i.p.v.
politica, …), dit om de eenduidigheid te bevorderen.

Zoeken naar een specifiek beeld
Om een specifiek beeld te zoeken, kan je de volledige titel – bijvoorbeeld CDE herfst (13) of Onthaaldag
(18) – als zoekterm invoeren. Het eerste resultaat dat je krijgt, is het beeld dat je zoekt. Als je dezelfde
zoekterm tussen dubbele aanhalingstekens plaatst, krijg je enkel het gezochte beeld.

Zoeken met behulp van * en “
Als je een zoekterm invoert, zoekt de beeldbank in alle metadatavelden (titel, auteur, datum,
bestandsnaam, trefwoord, categorie, …) naar relevante beelden. Om het aantal zoekresultaten te
vergroten of verkleinen, kan je de symbolen * of “ gebruiken.

Bij gebruik van * zoek je op een deel van een woord.
Als je de zoekterm tussen twee sterretjes plaatst, zoek je naar alle woorden die deze zoekterm bevatten.
De zoekterm *student*, bijvoorbeeld, levert beelden met als trefwoord studentenrestaurant,
studentenactiviteit, studentikoos, …

Bij gebruik van “ zoek je enkel op de ingevoerde combinatie.
Als je de zoekterm tussen dubbele aanhalingstekens plaatst, zoek je specifiek op de volledige,
ingevoerde zoekterm, en niet op een onderdeel ervan.
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Zoeken met behulp van AND, OR, NOT
Onze zoekmachine werkt voorts, net als Google, met de operatoren AND, OR en NOT.

Met AND zoek je enkel naar informatie die beide zoektermen bevat.
Als je op zoek gaat naar beelden van het Hof van Liere in de lente, dan geef je in: Hof van Liere AND
lente.
Opgelet: je kan ook meerdere zoektermen in het veld ‘Bijkomende zoekterm’ ingeven.

Met OR zoek je naar informatie die ten minste één van beide zoektermen bevat.
Als je op zoek gaat naar beelden van Campus Groenenborger of Campus Drie Eiken, dan geef je in:
Campus Groenenborger OR Campus Drie Eiken.

Met NOT zoek je naar informatie die de eerste, maar niet de tweede zoekterm bevat.
Als je op zoek gaat naar beelden van academisch personeel, maar niet de rector, dan geef je in:
academisch NOT rector.
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Zoekresultaat
Als je eenmaal een beeld hebt gevonden en aangeklikt, krijg je rechts ervan de metadata te zien.
Onderaan worden gelijkaardige items getoond.

Via de grijze knoppen kan je
het beeld downloaden of
toevoegen aan je favorieten

Via deze knop kan je het beeld toevoegen aan je mandje, om het vervolgens via mail te
verzenden of – als je over de nodige rechten beschikt – te downloaden in hoge resolutie.

Via deze knop kan je het beeld downloaden in lage resolutie. Beelden in lage resolutie zijn onder
meer geschikt voor gebruik op de website.

Via deze knop kan je het beeld toevoegen aan je favorieten. Deze beelden kan je opnieuw
raadplegen, telkens je je aanmeldt op de beeldbank.

Via deze knop krijg je toegang tot de embed code van het beeld. Je kan op deze manier het beeld
delen met anderen, via een URL.
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Toegankelijkheid
Publieke bezoekers hebben toegang tot de fotoverslagen van evenementen aan de Universiteit
Antwerpen, zonder gebruikersnaam en wachtwoord. Medewerkers van de universiteit kunnen, mits ze
inloggen met hun UAntwerpen gegegevens, ook alle andere beelden raadplegen.
Beeldmateriaal in hoge resolutie
Zowel publieke bezoekers als medewerkers van de Universiteit Antwerpen hebben leesrechten, en
kunnen beelden in lage resolutie downloaden. Een kleine groep medewerkers die geregeld beelden
nodig hebben voor drukwerk, beschikken ook over downloadrechten in hoge resolutie. Behoor je niet
tot deze groep en wens je toch een bepaald beeld in hoge resolutie te bekomen? Stuur dan een mail
naar de communicatieverantwoordelijke (SPOC) binnen je faculteit (zie lijst op Pintra, op de subsite van
het Departement Communicatie) of naar beeldbank@uantwerpen.be, als je op een centrale dienst of
departement werkt, en we bekijken de mogelijkheden.
Toestemming
Individueel gefotografeerde personen geven hun expliciete toestemming middels het formulier
‘afstand portretrechten’, dat de fotograaf altijd bij zich heeft. Voor groepsbeelden (bv. in een
bibliotheek, op een pleintje, tijdens colleges) wordt er mondeling ingestemd, of geldt de toestemming
impliciet. Waar mogelijk geeft de fotograaf op voorhand toelichting over het gebruik. Personen die
niet gefotografeerd wensen te worden, kunnen zich ‘uit beeld’ plaatsen. Afhankelijk van het medium
wordt de gehele groepsfoto dan wel een selectie eruit gebruikt. Herken je jezelf op een van de
beelden, en wens je liever niet herkenbaar in de beeldbank te staan? Stuur dan een mail
naar beeldbank@uantwerpen.be en we maken het beeld onzichtbaar voor bezoekers.
Rechten
De Universiteit Antwerpen beheert de rechten van alle beelden genomen door de fotografen waarmee
ze een samenwerkingsakkoord heeft. Gelieve de beelden enkel voor eigen communicatiemiddelen
(website UAntwerpen, brochures, …) te gebruiken. Wens je een bepaald beeld voor andere doeleinden
te gebruiken? Gelieve hiervoor toestemming te vragen via beeldbank@uantwerpen.be.
Meer informatie
Heb je een vraag of opmerking over een bepaald beeld, wens je een beschrijving of trefwoord aan te
vullen of corrigeren? Alle aanvullingen, opmerkingen en correcties zijn welkom op
beeldbank@uantwerpen.be.
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