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Wat is het stellarium? 
 

Stellarium is een krachtig programma waarmee je je computer in een 
miniplanetarium verandert. In Stellarium zijn niet alleen de 
hemellichamen van ons eigen zonnestelsel opgenomen, maar ook meer 
dan een half miljoen bekende sterren, nevels en sterrenstelsels. Je kunt de 
sterrenbeelden terugvinden en allerlei gegevens over sterren uitlezen. 
 

Stappenplan 
 
Stap 1: het opstarten van Stellarium 

® Open een browser op je GSM of Tablet en type onderstaande link in en druk op enter. 
 
Link: https://stellarium.org/nl/ 
 

® Klik bovenaan links op het icoontje: “Probeer de webversie”.

 
 

® Je ziet een overzicht van de hemel. Dat kan er bijvoorbeeld uit zien zoals hieronder.

 
 

  



Stap 2: De juiste locatie instellen 

® Stellarium staat standaard ingesteld op GO! Campus Bree. 
® Hoe kan je stellarium instellen op jouw eigen school of huis? 

Klik op: “Near GO! Campus Bree” 
 

 

Vul in de zoekbalk (1) jouw huis-of school adres in en klik 
op “Use this location” (2). 
 

Vul in de zoekbalk (1) de lengtegraad en breedtegraad 
in van jouw huis-of schooladres en klik op “Use this 
location” (2). 

 
 

® Je ziet een sterrenhemel in beeld verschijnen. Dit is de sterrenhemel boven de locatie, die je 
hebt opgegeven. Als je de locatie goed hebt ingevuld kun je nu exact dezelfde sterrenhemel 
weergeven, die je ook ziet als je 's avonds uit je raam kijkt! 
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Stap 3: Kiezen van onderdelen in jouw sterrenhemel 
® Onderaan staan verschillende icoontjes

 

Icoon Hun betekenis 

à  

Dit icoon zorgt ervoor dat de sterrenbeelden en 
hun naam zichtbaar worden. 

à  

Dit icoon zorgt ervoor dat de sterrenbeelden 
kunst zichtbaar worden. 

à  

Dit icoon zorgt ervoor dat de weerkaatsing van 
de atmosfeer zichtbaar of onzichtbaar wordt. 

 
Denk aan weerkaatsing van de zon op de maan 

en lichtvervuiling 

à  

Dit icoon zorgt ervoor dat het landschap 
zichtbaar of onzichtbaar wordt. 

 

à  

Dit icoon zorgt ervoor dat objecten heel ven in 
het heelal zichtbaar of onzichtbaar wordt. 

 

à  

Dit icoon zorgt ervoor dat het heelal zichtbaar 
wordt in nachtzicht ofwel in infrarood kleuren. 

 

 



Stap 4: Tijd aanpassen 
® Je kan de huidige tijd instellen. Rechts onderaan staat een kleine menubalk om de tijd te 

controleren. Je kunt de tijd langzamer en sneller laten lopen. Ook kun je de huidige tijd weer 
terugroepen. Als je de tijd aanpast zie je de sterrenhemel zoals die op dit moment ook 
buiten te zien is. 

 

 
Stap 5: Zoek objecten of sterrenbeelden in het heelal 

® In -en uitzoomen: 
o Met duim en wijsvinger naar elkaar te brengen of van elkaar te schuiven kan je in en 

uitzoomen.  
® Links en rechts verschuiven: 

o Met één vinger kan je het heelal naar links en recht verschuiven 


