
 
Workshop ‘Drag and Drop’ 

Drag and Drop is een werkwijze voor het bedienen van een computer. Het is 
een handeling waarmee ‘iets wordt opgeraapt en iets wordt neergezet’. Slepen 
is een onderdeel van ‘Drag and Drop’. In het Nederlands laat zich deze 
handeling het beste vertalen met ‘Pak en Plaats’, maar de populaire versie 
‘Sleur en Pleur’ is veel leuker. 

In deze workshop worden mensen bewust gemaakt van het bestaan van deze 
werkwijze. Het ligt in de bedoeling dat zij thuis verder experimenteren met 
‘Sleur en Pleur’.  
Besef dat niet alle onderdelen uit de ‘Grafische Gebruikers Inrichting’ bedoeld 
zijn voor ‘Sleur en Pleur’. Betrek daarom ‘niet-werkende’ zaken niet op uzelf, 
maar besef dat het waarschijnlijk niet de bedoeling is geweest dat het zo 
werkt. 
Sommigen ontgaan het nut van ‘Sleur en Pleur’ volledig. Dat is niet erg. 
Mogelijk heeft het op dit ogenblik voor u geen toepassing, maar kan het in een 
later stadium toch handig zijn. 

Wat wordt er behandeld 

1. Rechter menubalk onderdelen rangschikken 
Zodra de toets cmd+slepen word gebruikt in de rechter kant van de menubalk, 
kunnen sommige onderdeel worden verplaatst.  

Let op: verplaatst u het onderdeel uit de menubalk, of te ver van de andere 
symbolen vandaan, dan wordt het verwijderd in plaats van verplaatst! 

!  

2. Slepen van een Document in een Dock 
Veel gebruikte documenten kun u plaatsen in de rechterkant van het Dock. 
Sleep het document dat u er wilt hebben er rechts in - rechts van de 
scheidslijn! Dit geldt voor alle documenten, muziek of films. 

3. Slepen van een Document op een Programma 
Sommige programma’s zijn elkaars concurrenten - zoals MS Word en Apple’s 
Pages. Het kan soms handig zijn een document gemaakt met Word te openen 
met Pages. Omdat in Pages iets handiger werkt of andersom. Pak het Word 
document op en sleep het op het programma-symbool van Pages. Het 
document wordt geopend zodra Pages in de achtergrond donker wordt 
weergegeven. Het gegeven dat een programma eerst donker moet worden 
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geldt voor alle programma’s. Het is een controle of een programma ook heus 
iets met dit document kan doen. 

Let op: sommige documenten hebben een formaat die verhinderd dat slepen 
van tekst mogelijk is. Een PDF is zo’n formaat.  

4. Slepen van tekst op het bureaublad 
Tekst kunt u uit een venster slepen naar het bureaublad. Op uw bureaublad 
wordt het een tekstknipsel. Een knipsel is onderdeel van het klembord. Het 
klembord kunt u bekijken via de Finder, op voorwaarde dat er iets in staat. U 
kunt deze knipsels weer in Pages en Word slepen. Het voordeel is dat deze 
knipsels niet verwijderen worden van het bureaublad, maar er blijven staan. 
Dat is bijvoorbeeld handig als u standaardteksten wil schrijven. Met deze 
werkwijze kunt u standaardteksten in knipsels opslaan. U moet ze alleen in het 
venster van het programma slepen waarmee u werkt. 

5. Slepen van knipsels naar Teksteditor/Word of elk ander programma    
dat met tekst kan omgaan 

Sleep het tekstknipsel in het programma waarmee u werkt en het zal er in 
worden gezet. 

6. Slepen van tekst vanuit Pages naar Teksteditor/Word of elk ander 
programma dat met tekst van omgaan 

Sleep de tekst uit het programmavenster waarmee u werkt in het andere 
programma waarmee u werkt en het zal er in worden gezet. 

7. Slepen van de adreslocatie (ook wel URL genoemd) uit een 
webbrowser naar Dock 

Sleep het adres uit de bovenste adresbalk door op het afbeeldinkje te staan 
vòòr het adres, sleep het uit de adresbalk, naar de rechterkant van het Dock. 
Het webadres is nu permanent beschikbaar vanuit het Dock. 

8. Slepen van de adreslocatie (ook wel URL genoemd) vanuit een 
webbrowser naar een andere webbrowser. 

Sleep het adres uit de bovenste adresbalk door op het afbeeldinkje te staan 
vòòr het adres, sleep het uit de adresbalk, naar een geopend venster van een 
andere webbrowser. 
De pagina zal daarin worden geopend. Uw voordeel is: soms geeft een andere 
webbrowser internet beter weer. Het is in dat geval handig dat je -zonder over 
te typen- de pagina elders opent. 

Met vriendelijke groet, 
Marcel Bos  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