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Dit document biedt een overzicht van de gebruikte 

resoluties van de verschillende afbeeldingen die u als 

auteur kunt toevoegen aan uw learnings.

Deze resoluties kunt u gebruiken als hulpmiddel bij het 

maken van eigen beeldmateriaal.
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Learning 
Headerafbeelding

Voor de headerafbeelding raden we aan om een 

afbeelding van 1920x1080 px te gebruiken. Dit zorgt 

op de meeste resoluties voor een mooi resultaat. Op 

schermen die een hogere resolutie gebruiken wordt 

de headerafbeelding netjes opgeschaald.

Daarnaast is het aan te raden de belangrijkste 

content binnen de safe area van 1920x926 px te 

houden. Dit voorkomt  het afsnijden van teksten 

en/of andere delen van het beeld aan de boven- en 

onderkant.
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Tegelafbeelding op het 
dashboard

De afbeelding in deze tegel wordt automatisch 

toegewezen zodra er een headerafbeelding aan de 

learning is toegevoegd.

U kunt hiervoor dus gewoon dezelfde 1920x1080 px 

afbeelding gebruiken als voor de headerafbeelding 

van de learning. De uiteindelijke afbeelding wordt 

getoond op 225x160 px.
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Tegels in de Bibliotheek

De tegels in de bibliotheek hebben een afmeting 

van 306x352 px. De afbeelding in deze tegel 

wordt automatisch toegewezen zodra er een 

headerafbeelding aan de learning is toegevoegd.

Als het belangrijk is dat de content in deze afbeelding 

goed leesbaar is op de tegel, moet de safe area in 

acht genomen worden. Plaats de content binnen een 

kader van maximaal 939 px breed.

Safe Area - Tegel in de bibliotheek
939x1080

Headerafbeelding
1920x1080

Headerafbeelding
1920x1080
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Header op de 
overzichtspagina
De header op de overzichtspagina gebruikt 

dezelfde headerafbeelding die je bij het 

aanmaken van de learning hebt toegevoegd.

Tegels op de 
overzichtspagina
De afbeeldingen in deze tegels worden getoond op 

een afmeting van 320x170 px. Deze afbeelding wordt 

automatisch overgenomen vanuit de 

headerafbeelding van een hoofdstuk (zie volgende 

pagina). We raden aan hier een afbeelding van 

1920x1080 px te gebruiken. 

De header wordt hier getoond met een afmeting 

van 1920x426 px.
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Header in een hoofdstuk

De header binnen een learning heeft een afmeting van 1920x426 px. Ook bij kleinere schermen blijft de 

hoogte van 426 px statisch. Het is aan te raden om de belangrijke content zo veel mogelijk in het midden van 

de afbeelding te plaatsen.
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Header in de Learning

De banner binnen een learning heeft een afmeting van 1920x160 px. Ook bij kleinere schermen blijft de 

hoogte van 160 px statisch. Het is aan te raden om de belangrijke content zo veel mogelijk in het midden van 

de afbeelding te plaatsen.


