
 

QReady handleiding 
 

Met QReady kunt u eenvoudig uw eigen website of webpagina maken. Deze pagina’s zijn ontworpen om op een 

mobiele telefoon bekeken te worden (iPhone of Android). Bij iedere pagina wordt een QR-code getoond. Als 

een bezoeker deze QR-code scant met zijn telefoon, wordt de website automatisch geopend. 

 

Deze handleiding geeft een overzicht van de verschillende functies van het Content Management Systeem 

(CMS). Dat is de webapplicatie waarmee u de websites of losse webpagina’s gaat maken. Heeft u vragen die 

niet in dit document beantwoord worden? Neem dan contact op met het Regionaal Bureau voor Toerisme (RBT) 

Gooi & Vecht via c.vanderstap@gooivecht.nl. 
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QReady CMS 

Uw account 

Activeren van uw account (eenmalig) 

Om u aan te melden bij het CMS heeft u een account nodig. Deze krijgt u van het RBT Gooi & Vecht. Wanneer 

uw account door het RBT Gooi & Vecht is aangemaakt, ontvangt u automatisch een e-mail. In deze e-mail vindt 

u een activatielink. Door te klikken op de link wordt uw account geactiveerd. Dit hoeft u maar één keer te 

doen. U kiest zelf uw wachtwoord. 

Aanmelden bij het CMS 

Als uw account geactiveerd is, kunt u zich aanmelden met uw e-mailadres en uw zelfgekozen wachtwoord.  

Het webadres van het CMS is http://qr.gooivecht.nl. 

Uw wachtwoord vergeten 

Bent u uw wachtwoord vergeten? Geen probleem! Op het openingsscherm van het CMS staat een link met de 

tekst ‘wachtwoord vergeten’. Klik hierop en volg de stappen op het scherm. U krijgt een nieuwe activatielink 

toegestuurd, waarmee u uw wachtwoord opnieuw kunt instellen. 

Weet u niet met welk e-mailadres u geregistreerd staat? Neem dan contact op met het RBT Gooi & Vecht: 

c.vanderstap@gooivecht.nl. 

 

Minisites en QR pagina’s 

In het CMS kunt u twee verschillende soorten websites maken: 

Minisite:  een kleine website, die bestaat uit een hoofdmenu met een aantal pagina’s. Bezoekers zien 

eerst het hoofdmenu, en kunnen doorklikken naar een van de pagina’s. Een minisite is vooral 

geschikt als u veel informatie bij een locatie wilt tonen. 

QR pagina:  een QR pagina is een losse pagina. De gebruiker komt meteen op de pagina: hij ziet dus geen 

menu. QR pagina’s gebruikt u als u op diverse plaatsen langs een route iets wilt vertellen of 

laten zien. 

 

In het CMS kunt u verschillende soorten pagina’s maken: met tekst, afbeeldingen, audio, video of een quiz-

vraag. We bespreken ieder van deze pagina’s hieronder kort.  

 

Tekstpagina Een tekstpagina kan een (langere) tekst bevatten, eventueel met een afbeelding. De afbeelding 

kan een bijschrift krijgen. Een tekstpagina kan niet meer dan één afbeelding bevatten. Wilt u 

een aantal afbeeldingen laten zien, gebruik dan het pagina-type ‘Afbeeldingenpagina’. 

Afbeeldingen Deze gebruikt u als u een serie afbeeldingen wilt laten zien. Iedere afbeelding kan een 

bijschrift krijgen. De bezoeker kan door de afbeeldingen bladeren door te ‘swypen’ (met de 

vinger van rechts naar links te bewegen over het scherm).  

Audiopagina Deze pagina gebruikt u als u een geluidsfragment wilt afspelen, bijvoorbeeld bij een audiotour.  

Videopagina Toont een video op YouTube. Dat kan uw eigen video zijn, of een video die iemand anders op 

Youtube heeft gezet. 

Vraagpagina Hiermee kunt u een multiple choice vraag maken. Bij ieder van de mogelijke antwoorden kunt 

u een reactie geven. 
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Een QR pagina maken 

Uw eerste QR pagina 

In dit hoofdstuk gaan we stap-voor-stap een QR pagina maken. Op die manier raakt u bekend met de 

onderdelen van het CMS. 

1. Ga naar http://qr.gooivecht.nl  

2. Meld u aan met uw e-mailadres en gebruikersnaam.  

U ziet een welkomsttekst en het aantal minisites en routesites dat u nog mag maken. 

Daaronder ziet u de knop ‘Nieuwe minisite of QR pagina aanmaken’. 

3. Klik op de knop ‘Nieuwe minisite of QR pagina aanmaken’.  

U kiest een titel voor uw pagina, bijvoorbeeld ‘Mijn testpagina’. Deze titel verschijnt op de QR pagina 

boven in beeld.  

4. Typ de titel van uw pagina in het invoerscherm. 

Daaronder kunt u het type kiezen: minisite of QR pagina. We maken eerst een QR pagina.  

5. Klik op de pulldown pijl naast het woord ‘minisite’, en selecteer in de lijst het woord ‘QR pagina’. 

Een extra regel verschijnt, met het label ‘type van de QR pagina’. Verderop in dit document wordt 

uitgelegd welke types er zijn, en hoe u ze kunt gebruiken. We laten deze nu op ‘Tekstpagina’ staan. 

6. Klik op ‘Opslaan’. 

Uw QR pagina is nu gemaakt. U ziet de gekozen titel in de linkerkolom verschijnen onder het kopje 

‘QR pagina’s’.  

Uw QR pagina is nu nog helemaal leeg: u heeft nog geen tekst ingevoerd of afbeeldingen toegevoegd. 

Dat gaan we zo meteen doen. Eerst gaan we de onderdelen van dit scherm verkennen. 

Bovenin beeld ziet u het onderdeel Eigenschappen, met daarin de algemene eigenschappen van uw site, 

zoals de titel en het webadres.   

Direct daaronder ziet u het onderdeel ‘QR-code’. In dat onderdeel staan de gegevens van de QR-code: 

natuurlijk de QR-code zelf, maar ook een invoerveld voor de locatie van de QR-code en een kaartje. Dit 

onderdeel wordt elders in deze handleiding nader toegelicht. 

Daaronder ziet u het onderdeel Vormgeving. Daar gaat u straks instellen welke kleuren en welk logo de QR 

pagina gaat krijgen. 

Onderin beeld staat het onderdeel Inhoud. Daar vult u de teksten in die de bezoeker van uw site ziet. 

7. Klik op het veld ‘Tekst op de pagina’. 

8. Typ de tekst: ‘Dit is een voorbeeldpagina’. 

9. Klik op de knop Opslaan, onderin beeld. 

Uw QR pagina is nu opgeslagen, en bezoekers kunnen deze bekijken. Ze kunnen dat doen door het 

webadres in te voeren of door de QR-code te scannen. (Het webadres en de QR-code vindt u in het 

onderdeel ‘Eigenschappen’.)  

U kunt als maker van de QR pagina snel kijken hoe uw site er ongeveer uit komt te zien door op het 

webadres van uw QR pagina te klikken. Deze opent dan in een nieuw venster.  

Let op: dit is slechts een indicatie. De precieze weergave hangt af van de schermafmetingen van de 

telefoon; dat verschilt per merk en type. Ook werkt het ‘swipen’ van afbeeldingen niet in deze preview.  

U kunt het ook uitproberen op uw eigen smartphone. Scan daarvoor de QR-code met een QR code reader 

die u wel eerst op uw smartphone moet installeren (zie verder paragraaf ‘QR-codes gebruiken’) 

10. Klik op het webadres (boven in beeld, bij het onderdeel ‘Eigenschappen’).  

Dit adres ziet er ongeveer zo uit: http://qr.gooivecht.nl/site/1387 

Uw QR pagina wordt nu geopend in een nieuw venster. U ziet de titel die u gekozen heeft in de balk, en 

de tekst daaronder. 

11. Sluit de pagina met het kruisje van het tabblad. U ziet nu weer het CMS. 

 

Gefeliciteerd! U heeft uw eerste, eenvoudige QR pagina gemaakt. Hoe u uw pagina verder kunt aanpassen, 

leest u in de volgende hoofdstukken. 
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Schermonderdelen 

Onderdeel ‘Eigenschappen’ 

In het onderdeel Eigenschappen ziet u de vaste eigenschappen van de pagina. Dit onderdeel is voor alle QR 

pagina’s en minisites hetzelfde.  

Titel: dit is de titel zoals de bezoeker deze ziet. 

Meertalig: als u dit vakje aanvinkt, verschijnt op de mobiele website rechtsboven een vlaggetje. Hiermee kan 

de gebruiker wisselen tussen de standaard-taal (Nederlands) en de alternatieve taal (Engels).  

U ziet een tweede kolom met invoervelden verschijnen. Let erop dat u alle velden die u in het Nederlands 

ingevuld hebt, ook in het Engels invult. Anders blijft dit veld leeg in de Engelse variant van de website. 

Preview site / webadres: dit webadres kunt u aan uw bezoekers doorgeven als u niet de QR-code wilt 

gebruiken. Ook kunt u een eigen webadres voor de mobiele site naar dit webadres linken. 

Als u op de link klikt, verschijnt in een apart venster een preview van de site. Let op: deze preview is bedoeld 

om u een indicatie te geven van hoe uw site er op telefoons uit zal zien. Niet alle functies werken in deze 

preview.  

Knop ‘pagina wissen’: (verschijnt alleen op subpagina’s van een site en op QR pagina’) hiermee wist u de 

inhoud van de pagina; de titel en locatie worden bewaard. U kunt vervolgens een nieuw pagina-type kiezen en 

het onderdeel Inhoud met nieuwe tekst vullen. De QR-code blijft bruikbaar. 

Knop ‘site/pagina verwijderen’: hiermee verwijdert u de hele minisite of QR pagina. Ook de QR-code wordt 

hiermee onbruikbaar. 

Onderdeel ‘QR-code’ 

Locatie van de QR-code: dit is een invoerveld waar u zelf de fysieke locatie waar de QR-code op bordje of 

sticker in het veld is geplaatst, kunt invoeren. Deze tekst wordt niet aan de bezoeker getoond; hij is bedoeld 

als geheugensteuntje voor de beheerder.  

Kaartje: op dit kaartje kunt u aanklikken waar de QR-code is geplaatst. Op de kaart verschijnt dan een rode 

pointer. Deze pointer kunt u na plaatsing nog verslepen. Als u klikt op de pointer ziet u de titel van de website, 

en heeft u een link ‘Verwijderen’.  

Op hetzelfde kaartje ziet u ook blauwe pointers: dat zijn de locaties van uw andere QR-codes. Klik erop om de 

titel van de site te zien. Als u op Bewerken klikt, gaat u direct naar deze site in het CMS. 

Tip 1: met de knop ‘Adres invoeren’ (boven de kaart, in het detailscherm) kunt u een adres invoeren. De 

pointer wordt dan direct op dat adres geplaatst. U kunt de pointer vervolgens alsnog verslepen.  

Tip 2: in de linkerbalk staat een link ‘QR overzichtskaart’. Daar ziet u een overzicht van alle pointers die u op 

de verschillende minisites en QR pagina’s geplaatst heeft. Als u klikt op een pointer ziet u meer informatie. 

QR-code: deze QR-code is specifiek voor deze site. Onder de afbeelding van de QR-code heeft u de 

mogelijkheid om de QR-code te downloaden als PNG, PDF of EPS. Dat zijn verschillende bestandsformaten die 

door uw drukker gebruikt kunnen worden. Vraag uw drukker welk bestand hij het liefst ontvangt; de QR-codes 

in de bestanden zijn precies hetzelfde. 

Meer informatie over het gebruik van QR-codes elders in deze handleiding. 

Onderdeel ‘Vormgeving’ 

In dit onderdeel kunt u de vormgeving van uw site aan uw eigen wensen aanpassen. 

Logo: dit logo verschijnt bovenaan de pagina. U kunt een logo uploaden, of aangeven dat u het logo uit uw 

‘standaard vormgeving’ wilt gebruiken. Meer over uw ‘standaard vormgeving’   leest u verderop in dit 

document.  

Kies een logo dat niet te hoog is, liefst liggend of langgerekt, want het CMS zal deze kleiner weergeven aan de 

bezoeker (maximaal 150 pixels hoog). 

Kleurenschema: hier kunt u kiezen uit de volgende kleurenschema’s: 

- van het QR-code systeem 

- uit uw standaard vormgeving 

- een tekstkleur en een achtergrondkleur voor deze site kiezen. 
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Een kleur kiezen kunt u op een aantal verschillende manieren doen. Klik op het vierkante vakje rechts om de 

kleurkiezer te openen. De kleurkiezer ziet er zo uit: 

 

 
 

Links kunt u, door het witte rondje te slepen in het vierkante kader, een kleur selecteren. In dit geval kiest u 

dan een kleur uit het paarse spectrum. Met de verticale balk kunt u een ander kleurenspectrum kiezen: sleep 

de driehoekige indicatoren bijvoorbeeld naar beneden op groen te selecteren. 

 

Veel organisaties hebben een huiskleur. Deze heeft een vast ‘RGB-waarde’ of ‘hexadecimale waarde’.  

Een RGB-waarde bestaat uit drie getallen. Deze voert u in achter R, G en B in de rechterdeel van het venster.  

De hexadecimale waarde voert u in achter het hekje (#). Bijv: ffffff is de hexadecimale waarde voor wit.  

Onderdeel ‘Inhoud’  

Iedere pagina heeft de vaste onderdelen Eigenschappen, QR code en Vormgeving. Die onderdelen zijn 

hierboven toegelicht. Welke invoervelden u bij Inhoud ziet, is afhankelijk van het pagina-type dat u gekozen 

heeft. In de paragraaf ‘Minisites en QR pagina’s’ ziet u welke types beschikbaar zijn. Hierna lichten we voor 

ieder van de pagina-types de invoervelden toe. 

 

Ieder invoerveld heeft een opmaakbalk. Deze heeft de volgende knoppen: 

- vet, cursief en onderstreept  

Selecteer een stuk tekst en klik op de knop om de tekst de gewenste opmaak te geven. 

- Hyperlink maken of verwijderen 

Let op: deze knoppen zijn voor de gevorderde gebruiker! 

Selecteer de tekst die u om wilt zetten in een hyperlink, en klik op het linker icoon.  

In de popup kunt u een aantal instellingen maken: 

Link URL:  dit is de plaats waarnaar de link verwijst. Bijv. ‘http://www.mijnwebsite.nl’ 

Target:  bepaalt of de link in een nieuwe scherm geopend wordt of niet.  

Titel:  mag leeggelaten worden. 

 

Opmerkingen bij de opmaakbalk 

Target: als u kiest voor ‘Open link in the Same Window’, dan kan de gebruiker met de terug-knop terug naar de 

minisite. Over het algemeen is dit aan te raden. 

Link URL: normaliter wordt dit invoerveld gebruikt voor webadressen. Maar op mobiele telefoons kunt u een 

aantal interessante dingen doen, zoals een telefoonnummer laten bellen. Als de gebruiker op de link klikt, 

wordt direct het ingevoerde telefoonnummer gebeld.  

Dit doet u als volgt: 

- Typ de tekst in het invoerveld, bijvoorbeeld ‘bel ons nu!’. 

- Selecteer deze tekst. 

- Klik op de knop om een hyperlink te maken. 

- Voer als Link URL in: ‘tel:0201234567’ (waarbij het getal uw eigen nummer is) 

- Klik op Save. 

Op dezelfde manier kunt u ook eenvoudig een mailtje laten sturen. De Link URL heeft dan de vorm 

‘mailto:mijnmailadres@mijndomein.nl’. Als de gebruiker op de link klikt, opent het mailprogramma dat hij op 

zijn telefoon geïnstalleerd heeft, en staat direct een nieuwe lege mail klaar die aan u geadresseerd is. 
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Als u in het onderdeel Eigenschappen een vinkje hebt gezet bij Meertalig, ziet u telkens twee invoervelden: 

een voor het Nederlands, en een voor het Engels. Onder het Engelse invoerveld staat telkens een knop 

Vertaalhulp. Daarmee kopieert u de inhoud van het Nederlandse invoerveld naar Google Translate. Zo kunt u 

makkelijk uw velden laten vertalen.  

Tekstpagina 

Tekst op de pagina: dat is de hoofdtekst van uw pagina. Dit mag een langere tekst zijn. De bezoeker kan 

scrollen als de tekst niet helemaal op de pagina past. 

Upload afbeelding: selecteer een afbeelding op uw computer. 

Afbeelding verwijderen: als u deze aanvinkt en vervolgens op Opslaan klikt, wordt de huidige afbeelding 

verwijderd uit het CMS. 

Bijschrift afbeelding: dit is de tekst die gecentreerd onder de afbeelding verschijnt. 

“Meer informatie”-URL: vul hier (optioneel) het webadres in van een site waar de gebruiker nog meer 

informatie kan vinden, achter de tekst ‘http://’ die er al staat. Als u deze invult, verschijnt op de pagina de 

knop ‘Meer informatie’. Als u dit veld leeglaat, verschijnt deze knop niet.  

Afbeeldingenpagina 

Knop ‘bestand kiezen’ (achter ‘Afbeelding’): selecteer een afbeelding op uw computer. 

Afbeelding verwijderen: als u deze aanvinkt en vervolgens op Opslaan klikt, wordt de huidige afbeelding 

verwijderd uit het CMS. 

Titel: dit is de titel van de afbeelding. Deze verschijnt onder de afbeelding, boven het bijschrift. 

Bijschrift: dit is de tekst die gecentreerd onder de afbeelding verschijnt. 

“Meer informatie”-URL: vul hier (optioneel) het webadres in van een site waar de gebruiker nog meer 

informatie kan vinden, achter de tekst ‘http://’ die er al staat. Als u deze invult, verschijnt op de pagina de 

knop ‘Meer informatie’. Als u dit veld leeglaat, verschijnt deze knop niet. 

 

Met de knop ‘Afbeelding toevoegen’  kunt u een extra afbeelding toevoegen. U kunt totaal 17 afbeeldingen 

toevoegen (als u meer afbeeldingen toevoegt, valt de indicatiebalk met bolletjes over twee regels). 

Audiopagina 

Knop ‘kies bestand’ (achter ‘audiofragment uploaden’): kies het bestand dat u op deze pagina wilt laten 

afspelen. Het bestand moet van het type MP3 zijn en mag maximaal 16 MB groot zijn. Klik op Opslaan; 

afhankelijk van de bestandsgrootte en de snelheid van uw verbinding kan het opslaan enkele minuten duren. 

Als uw bestand succesvol opgeslagen is ziet u een kleine audio-player in het CMS. Hiermee kunt u het bestand 

beluisteren. 

Bijschrift audio: deze tekst verschijnt in beeld tijdens het afspelen. 

Upload afbeelding: deze afbeelding verschijnt in plaats van de standaard hoofdtelefoon. 

“Meer informatie”-URL: vul hier (optioneel) het webadres in van een site waar de gebruiker nog meer 

informatie kan vinden, achter de tekst ‘http://’ die er al staat. Als u deze invult, verschijnt op de pagina de 

knop ‘Meer informatie’. Als u dit veld leeglaat, verschijnt deze knop niet. 

Videopagina 

Youtube adres: voer hier het adres is dat in de adresbalk van de gewenste Youtube video staat (ga naar 

www.youtube.com om een video te selecteren, voeg dit adres via knippen en plakken in, inclusief http:// 

ervoor). 

Bijschrift video:  deze tekst verschijnt in beeld wanneer de gebruiker de pagina opent. 

“Meer informatie”-URL: vul hier (optioneel) het webadres in van een site waar de gebruiker nog meer 

informatie kan vinden, achter de tekst ‘http://’ die er al staat. Als u deze invult, verschijnt op de pagina de 

knop ‘Meer informatie’. Als u dit veld leeglaat, verschijnt deze knop niet. 

Vraagpagina 

Afbeelding: deze afbeelding verschijnt boven de vraag. 

Vraag: dit is de tekst van de vraag 

Antwoord: dit is een van de mogelijke multiple-choice antwoorden.  

Toelichting als dit antwoord wordt gekozen: dit is de tekst die in beeld verschijnt als de gebruiker dit antwoord 

aanklikt. Dus bijv. ‘Goed! Dit is een typisch voorbeeld van veenlandschap.’ 

http://www.youtube.com/
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Met  Antwoord toevoegen kunt u zo veel antwoorden toevoegen als u wilt. 

Met de knop Verwijderen kunt u een bepaald antwoord verwijderen. U kunt natuurlijk ook de tekst aanpassen. 

“Meer informatie”-URL: vul hier (optioneel) het webadres in van een site waar de gebruiker nog meer 

informatie kan vinden, achter de tekst ‘http://’ die er al staat. Als u deze invult, verschijnt op de pagina de 

knop ‘Meer informatie’. Als u dit veld leeglaat, verschijnt deze knop niet. 

Een minisite maken 

Een minisite is eigenlijk niets anders dan een verzameling van pagina’s die u hierboven heeft gezien. Iedere 

minisite heeft een hoofdpagina. Op deze hoofdpagina verschijnen de titels van de pagina’s automatisch als 

buttons in het menu. U kunt tekst toevoegen aan de hoofdpagina, maar dat hoeft niet.  

In de linkerkolom ziet u onder de kop Minisites een overzicht van al uw minisites. Als u op een minisite klikt, 

ziet u welke pagina’s er in de minisite zitten. Onder deze pagina’s staat de link ‘Pagina toevoegen’. 

Ieder van de pagina’s heeft, naast de vaste onderdelen, een keuzeveld ‘Volgorde’. Als u het getal dat hier 

staat verandert, zal deze pagina op de opgegeven plaats verschijnen in het buttonmenu op de homepagina. De 

andere pagina’s schuiven dan op. 

Achtergrondinfo 

QR-codes gebruiken 

Een QR-code is een soort vierkante streepjescode, die met een speciale scanner-app gelezen kan worden. 

Scanner-apps zijn volop gratis beschikbaar in de AppStore en de AppMarket, bijvoorbeeld ‘Google Goggles’. 

 

U kunt de QR-code van een minisite of QR pagina downloaden door te klikken op de link onder de code.  

Let op: de QR-code is specifiek voor deze pagina! Ook al lijken QR-codes veel op elkaar, ze zijn allemaal 

verschillend.  

In principe gebruikt u alleen de QR-codes voor de Minisites en voor de QR-pagina’s. Het is echter ook mogelijk 

om met een QR-code meteen naar een subpagina van een minisite te verwijzen. Klik daarvoor op de knop 

‘Toon QR-code opties’  op de subpagina (onder het onderdeel Eigenschappen). Dan verschijnt de informatie van 

de QR-code voor deze subpagina.  

 

Hoe groot u de QR-code afdrukt, hangt af van uw situatie. Als de gebruikers van dichtbij scannen, is een 

afdrukgrootte van enkele centimeters voldoende. Staat de gebruiker ver van de QR-code vandaan, dan moet de 

code veel groter worden afgedrukt. Probeer dit zelf het beste vooraf uit door middel van prints van de QR-

code. Ideeën voor de wijze waarop u de QR-code kunt afdrukken is te vinden in de bijlage van deze 

handleiding. Het is mogelijk om via het RBT Gooi & Vecht QR-code bordjes in de regionale huisstijl te bestellen 

(zie voorbeeld in de bijlage). Voor meer informatie over kosten en voor bestellingen kunt u mailen met  

c.vanderstap@gooivecht.nl.  

 

QR-scanners lezen de code door naar het contrast te kijken. Het best kunt u de code daarom zwart-wit 

afdrukken, en op een goed-verlichte plaats hangen. Maar u mag ook andere kleuren gebruiken, als deze 

voldoende contrast hebben. 

Uw standaard vormgeving definiëren 

Om het voor u gemakkelijk te maken alle sites dezelfde huisstijl-vormgeving te geven, bieden we de 

mogelijkheid om een standaard vormgeving te definiëren. U komt in dit scherm door in het home-scherm te 

klikken op ‘Standaard vormgeving aanpassen’, of door in het onderdeel Vormgeving van uw site op ‘Aanpassen’  

te klikken. 

Op deze pagina kunt u een standaard logo uploaden, en kunt u de kleur voor de tekst en de achtergrond 

vaststellen. Deze elementen worden toegepast op alle sites waarvoor u de optie ‘Gebruik het logo uit mijn 

standaard vormgeving’ of ‘Gebruik het kleurenschema uit mijn standaard vormgeving’ hebt aangevinkt in het 

onderdeel Vormgeving. Als u hierin wijzigingen aanbrengt, zal deze wijziging op alle pagina’s doorgevoerd 

worden.   

mailto:c.vanderstap@gooivecht.nl
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Afbeeldingen gebruiken 

U kunt afbeeldingen uploaden van de gangbare types: jpg, gif, png. Uw afbeelding wordt automatisch 

verkleind, zowel qua afmetingen (hoogte en breedte; wordt passend gemaakt voor weergave op het scherm van 

een smartphone) als qua bestandsgrootte (het aantal Mb). 

Als u uw afbeeldingen transparant maakt, ziet u de achtergrond(kleur) door de afbeelding heen. Vaak is dat bij 

logo’s mooier dan een rechthoekig kader. In de documentatie van uw fotobewerkingsprogramma leest u hoe u 

afbeeldingen transparant maakt of vraag uw vormgever om een transparante versie van uw logo. 

Overigens werkt transparantie alleen echt goed bij een png bestand. Gif ondersteunt transparantie een beetje 

(rafelig randje), jpg helemaal niet. 

Afbeeldingen die minimaal 720 pixels breed zijn, zullen worden herschaald zodat ze precies passen. Dus we 

raden aan afbeeldingen te uploaden van minimaal 720 pixels breed. Doe dit ook bij slideshows met al uw 

afbeeldingen. Zo krijgt u het mooiste effect. 

 

Toekomstige uitbreidingen 

QReady zal komende jaren steeds verder uitgebreid worden op basis van gebruikerssuggesties. Als u vragen of 

opmerkingen heeft, kunt u deze mailen aan info@itrovator.nl.   

RBT Gooi en Vecht zal u op de hoogte brengen van updates, en u indien nodig een nieuwe handleiding 

toesturen en opnemen binnen het CMS. 

  

mailto:info@itrovator.nl
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Ideeënoverzicht toeristische QR-code bewegwijzering  

 

 

         
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

iTRovator, september 2012 

                                           

http://www.google.nl/imgres?q=qr+code+signs+trails&start=243&um=1&hl=nl&sa=N&biw=1440&bih=731&tbm=isch&tbnid=SVs8WZEuPqLbjM:&imgrefurl=http://meaningfulmemes.blogspot.com/2011/03/qr-culture.html&docid=GAkXRXyl0dWjPM&imgurl=http://3.bp.blogspot.com/-HjXAtTEP2lM/TZOzlABW6PI/AAAAAAAAABg/wGJuE1wxC-g/s1600/qr+code+1.jpg&w=540&h=304&ei=l-zPTuWhLImcOpP-qKUE&zoom=1&chk=sbg&iact=rc&dur=123&sig=101449493737978662391&page=13&tbnh=114&tbnw=202&ndsp=19&ved=1t:429,r:12,s:243&tx=96&ty=59


Qready handleiding / versie 2.3 / 11 september 2012 

- 10 - 

Ideeënoverzicht toeristische QR-code bewegwijzering  

 
1. Verkeersbord met dubbel omgezette randen 

 
 

Aluminium met een dubbel omgezette rand  

Een combinatie van gelakte borden beletterd met vinyl en full-colour onderdelen en afgewerkt met een blanke 
hoogglans lak. 

 

 

 

2. Gevelbordje met omgezette randen en boorgaten 
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3. Gevelbordjes kunststof 1 

 

             
 

Zonder boorgaten, bedrukt kunststof. 

Naamplaten worden voorzien van een zelfklevende rugzijde 

 

 

4. Gevelbordje kunststof 2 

 

 
 

Idem, met bevestigingsgaten 
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5. Gevelbordjes metaal 

 

        
 

Met boorgaten. Met of zonder afgeronde hoeken. 

Ook leverbaar zonder boorgaten en met zelfklevende achterzijde. 

Leverbaar is o.a. full colour bedruk aluminium – krasvast en vandalismeproof. 

 

 

6. Gevelbordje kunststof met kunstzinnige plaatsing QR-code 

 

 
 

  



Qready handleiding / versie 2.3 / 11 september 2012 

- 13 - 

 

7. Ronde bebording met QR code - aluminium 

               
Met boorgaten. 

 

8. QR code meegebrand in houten bewegwijzering 

 

 
 

Ook als losse houten QR codes geleverd. 
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9. QR-codes op displaypalen 

 
 

 
 

 
 

 

  

http://www.google.nl/imgres?q=qr+code+signs+trails&um=1&hl=nl&sa=N&biw=1440&bih=731&tbm=isch&tbnid=MJjhG2ULYTDUuM:&imgrefurl=http://www.scoop.it/t/qr-codes-for-learning?page=6&docid=4zzThRHNZeBFlM&imgurl=http://img.scoop.it/3Ptfy3FUU-BOGCHCxrzuBjl72eJkfbmt4t8yenImKBU8NzMXDbey6A_oozMjJETc&w=448&h=332&ei=2erPTrilA8ntOav0yKkP&zoom=1
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10. QR-code in print, geschoven in displayhouder 

 
 

 

11. QR-code op houten bord gedrukt 
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Bestickering  
 

12. ANWB Informatiebord met bijgeplakte QR sticker 

 
 

 

13. Groot formaat QR-code rondplakken direct op verkeerspaal 

 
Let op: altijd vooraf uitproberen. Rondgeplakte QR codes kunnen niet altijd goed gescand worden! 
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14. Zeer klein formaat QR-code sticker rondplakken direct op verkeerspaal 

 
 

Speciale buiten bestickering, vandalismeproof mogelijk. Kleine formaten rond geplakt kunnen overwegend 

gemakkelijker gescand worden. 

 

 

 

15. Directe beplakking op hout met kunstzinnig vormgegeven QR code  

 
 

Onbekend of het een sticker of bijvoorbeeld een afwrijfplaatje is. 
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Overige mogelijkheden  
 

 

16. QR-code op stenen 

 
Kan dmv schoonspuiten of door gebruik biologisch afbreekbare verf 

 

 

17. QR-code op textiel (idee voor website ondernemer promotie via bijv. eigen personeel) 
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18. QR-code in folders, flyers en posters 

 

          
 

Ook geschikt voor QR code speurroutes in routegids vorm. 

 

19. Opname op andere materialen 

               
Aardewerk     Vervoermiddelen 

 

            
Visitekaartjes      Chocolade/Gebak 
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Naamplaatjes     Munten 

 

           
Polsbandjes     Toegangspassen 

 

 

 

 

           
Op straatmeubiliar ea          Speurroute op straatstenen 

 

  

http://www.bndestem.nl/multimedia/archive/01595/QR-route_032web_1595907a.jpg
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QR codes laten bewerken 

 

Het is ook mogelijk om de eigen QR code(s) de laten bewerken door een vormgever tot bijzondere ontwerpen. 

Hierna een aantal voorbeelden ter inspiratie hiervan. 

 

                               
 

 

                               
 

 

                               
 

 

http://www.customqrcodes.com/cms/system_files/1302014279_a7cf5a8c61accb708e153ef980a12d59.jpg
http://www.customqrcodes.com/cms/system_files/1302014279_7c0a746af1a8efbac08c63837b0c2cf4.jpg
http://www.customqrcodes.com/cms/system_files/1302014280_1e889ca1445fd412d1f0a4b9e1be3db5.jpg
http://www.customqrcodes.com/cms/system_files/1302014282_22515f244afb458dc3d198b48c0750b0.jpg
http://www.customqrcodes.com/cms/system_files/1327971707_02321b5f491b0a0c7f0c99e37fd17466.jpg
http://www.customqrcodes.com/cms/system_files/1327972274_8446005088b70bc5f1cd6c08ba6b7558.jpg
http://www.customqrcodes.com/cms/system_files/1327971780_8f65c343e95c82596d2f5aaa77bfa9a6.jpg
http://www.customqrcodes.com/cms/system_files/1302014438_93d59c8317650757b3d2f51664b407b7.jpg
http://www.customqrcodes.com/cms/system_files/1302014498_5f8a496aaae126148150b568f6d5890a.jpg

