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We laten je zien hoe je met Lightroom foto's eenvoudig kunt verbeteren en kunt organiseren. Daarbij 

beginnen we vanaf het begin. Stapsgewijs verdiepen we ons in Lightroom: van het maken van een 

catalogus tot het bewerken en exporteren van foto's. Als je eenmaal gewerkt hebt met Lightroom wil 

je nooit meer anders! 

Hoewel de voorbeelden uit Lightroom CC komen, kun je deze handleiding ook prima volgen met 

oudere versies van Lightroom. Het kan wel zijn dat enkele gebruiksopties ontbreken, maar het 

principe verandert niet.  

Houd de handleiding naast je terwijl we Lightroom gaan ontdekken! 

(Command op de Mac). optino=shift 

 

In tegenstelling tot fotobewerkingssoftware als Photoshop, hoef je in Lightroom niet elke foto apart 

te openen, bewerken en opslaan. Je hebt een map met foto's in beeld. Die kun je aan de hand van de 

previews een voor een bewerken, zonder ze daadwerkelijk te hoeven openen. Lightroom slaat 

automatisch jouw bewerkingen van de foto's op in de catalogus, als klein bestandje. De originele foto 

blijft op de schijf van je computer staan en verandert dus niet. Een groot voordeel is dat je alle 

fotobewerkingen altijd, dus ook naderhand, weer ongedaan kunt maken of aanpassen!  

Het maakt voor de handelingen ook niet uit of je met Raw,  Jpg of PSD bestanden werkt. is. Pas met 

Exporteren ga je de foto + bewerking samenvoegen tot een nieuwe, zichtbare foto. Dat kan elk 

bestand en formaat zijn. Je behoudt dus de originele foto en in een andere (sub)map zet je de 

eindfoto's neer.  

 Stel dat je een foto zwart-wit maakt. Dan zie je die foto alleen zwart-wit in Líghtroom. Kijk je via 

Deze computer of de verkenner naar de foto, dan is die nog steeds in kleur. De zwart-wit bewerking 

staat namelijk alleen in de Lightroom catalogus. Lightroom weet welke bewerking bij welke foto 

hoort.  

 

Het voordeel is dat je niet elke foto na bewerken apart moet opslaan, zoals in Photoshop. Op een 

willekeurig moment (bijvoorbeeld als je 200 vakantiefoto's bewerkt hebt) kun je de door jouw 

geselecteerde foto's in één keer exporteren. Jij kiest dan welk formaat. Je kunt ook kiezen om de 

foto's meerdere keren te exporteren, een keer als groot bestand voor bijvoorbeeld een fotoboek en 

een keer als klein bestand met een zelf gekozen watermerk voor bijvoorbeeld Facebook of een 

webalbum. Ook kun je een of meer gekozen bewerkingen op de ene foto kopiëren, dus toepassen, 

op andere foto's. Je komt er wel achter hoe handig dat is! 

Je zult merken dat als je een beetje geoefend bent, het verbeteren van foto's razendsnel gaat in 

Lightroom.  
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Voor je aan de slag kunt met bewerken van foto's, moet je de foto's toevoegen aan de Lightroom 

Catalogus. Heb je Lightroom geinstalleerd en geopend, dan zie je zoiets als onderstaande afbeelding. 

Een leeg scherm dus. Er is geen catalogus met foto's. Die moet je nu eerst gaan 

maken. In bijgaand filmpje (klik op YouTube logo) zie je tevens de uitleg van het 

aanmaken van een catalogus. 

 

 

Je kunt het best beginnen met het aanmaken van een Nieuwe catalogus. Dan kun je zelf aangeven in 

op welke locatie je die wil plaatsen. Daar worden door Lightroom dan ook de back-ups geplaatst. Je 

kunt bijvoorbeeld een map Lightroom of Lightroom catalogus aanmaken. (Ga je in het eerste scherm 

meteen foto's importeren, dan staat de catalogus op een door Lightroom gekozen bestemming.) 

Kies  [menu]  Bestand/Nieuwe catalogus. 

 

 

 

Kies vervolgens (daarbij kun je ook een nieuwe map aanmaken) een locatie voor de catalogus. 

Daarna klik je op Maken. Nu kun je volgende keer gewoon Lightroom openen en pakt hij de laatste 

catalogus (tenzij je anders aangeeft). 

https://youtu.be/a88qTP3vOrg
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Enkele voorbeeldafbeeldingen in de catalogus plaatsen (importeren) 

Voor we ingaan op wat je allemaal ziet op je beeldscherm, is het handig om even wat foto's in de 

catalogus te hebben. In het hoofdstuk Importeren komt het importeren van foto's uitgebreid aan de 

orde. Nu gaan we even een paar afbeeldingen in de catalogus zetten, zodat we verder kunnen met 

het kennismaken met Lightroom. Zonder afbeeldingen is dat lastig. Je kunt nu even een paar foto's 

die al op je pc/laptop staan gebruiken of op een geheugenkaart van je camera staan.   

 

Klik op  [menu]  Bestand/Foto's en video's importeren. 

    

 

Linker kolom: mappen met foto's op de pc. Kies welke je wilt importeren in de Lightroom catalogus 

 

Je ziet dan links in beeld de mappen die je op de 

computer hebt staan. Heb je een geheugenkaart 

in je pc of laptop zitten, dan vind je die onder  

[menu]  Bron of Een bron selecteren (bovenaan 

links) terug.  

https://youtu.be/9BYut8rXb5A
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Selecteer een mapje met bijvoorbeeld een stuk of twintig foto's. Dit doe je door te klikken op de 

betreffende map in de linkerkolom. Telkens als je een map of submap doorloopt, zie je rechts de 

previews in beeld. Onderaan staat Alles deselecteren. Dan verdwijnen de vinkjes. Nu kun je zelf een 

paar foto's selecteren door vinkjes te plaatsen. Met shift en ctrl muisklik kun je op de gebruikelijke 

manier foto's selecteren. Dan nog wel even op een vinkje drukken en vervolgens zijn die allemaal 

aangevinkt.  

 

Kijk of er bovenaan staat Toevoegen 

 

Vanaf een geheugenkaart: 

Als je importeert vanaf een geheugenkaart selecteer je de gewenste afbeeldingen door de previews 

te selecteren. Kijk of er bovenaan staat Kopiëren 

Nu heb je dus in de catalogus een mapje met foto's staan. Dat is handig om daarmee Lightroom te 

gaan verkennen. 

 

Klik daarna rechtsonder op Importeren. Als die taak is voltooid (voortgang zie je linksboven), dan krijg 

je weer het eerste scherm waarmee je begon, maar als het goed is met onder Mappen jouw map met 

foto's. Ga op de betreffende map staat en je ziet de foto's nu in beeld. Dan wel een grote foto of vele 

kleintjes (rasterweergave).  
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In Lightroom zie je nu ongeveer zoiets als in onderstaande afbeelding. De strook met foto's aan de 

onderzijde heet de Filmstrip. Zorg dat rechtsboven Bibliotheek vet wit is. Anders daar op klikken.  

 

De filmstrip: 

 

De Filmstrip kun je ook groter maken (en daarmee de previews van de foto's) door op de bovenkant 

te staan en uit te trekken als je pijltje met twee punten ziet. 

 
De filmstrip is uitermate handig voor het snel kunnen selecteren en markeren van foto's.  
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Rasterweergave 
 

 

 

  

Tip: zie je deze werkbalk niet, klik dan op de T toets op je toetsenbord  of  

 [menu] eergaven/werkbalk tonen 

Klik je op het rasterteken (afbeelding hierboven, net boven de filmstrip), dan krijg je de foto's van de 

filmstrip aan de onderkant ook als kleine foto's in het grote schermbeeld. De rasterweergave kan 

handig zijn als je snel foto's wilt doorlopen en markeren. Dit classificeren komt later aan bod. 

Met het teken Rechthoek in rechthoek, naast het rasterteken, krijg je weer de één-foto lay-out. Dit 

gebeurt ook door te dubbelklikken op een foto. Het automatisch vergrootglas komt in beeld zodra je 

met je muis over een foto in het centrale venster gaat. Om verder te vergroten (1 stap). Met crtl + en 

ctrl - preciezer. 

 

  

 

 Afbeeldinggegevens in raster en loepweergave 

 

Bij  [menu] Weergave/Weergaveopties kun je 

aangeven wat en of je afbeeldinggegevens in beeld 

wilt hebben (linksboven bij grote afbeelding). Ik vind 

naam, belichtingsgegevens en grootte van bestand 

bijvoorbeeld handig. 
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Formaat miniaturen 

 

Met het schuifje miniaturen kun je de miniaturen in de rasterweergave bovendien groter of kleiner 

maken. In de filmstrip kun je gewoon de balk groter trekken om de foto's te vergroten. 

 

Foto's vergelijken om de beste eruit te zoeken 

Met X en Y krijg je twee afbeeldingen in beeld die je kunt vergelijken. Zo kun je uit veel gelijksoortige 

afbeeldingen de beste zoeken. (Je kunt er telkens een vastzetten (beste) en de andere (kandidaat) 

wisselen. Daarvoor zie je rechtsboven in de hoek 

(filmstrip) zwarte en lege vierkantjes waar je op 

kunt klikken.  

 

 

 

Kolommen verbergen/in beeld 

Links en rechts van de foto zie je twee kolommen. Zie je geen menu of kolommen links of rechts, klik 

dan op het driehoekje aan die zijde. Met je rechtermuisknop kun je bovendien 

aangeven of je die standaard wilt 

laten zien (handmatig) of automatisch verbergen. 

Net waar jouw voorkeur naar uitgaat. Heb je een 

klein scherm, dan is het handig ze soms uit beeld te 

hebben. 
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Onder de verschillende menu's vind je tal van opties. Vaak kun je deze op andere manieren 

selecteren of gebruiken. Maar je kunt hier ook sneltoetsen vinden. 

We bekijken een paar menu-instellingen die nu van belang zijn: 

 

Catalogusinstellingen   

Als je naar het submenu catalogusinstellingen gaat, zie je drie submenu's, waaronder 

Algemeen. 

   

https://youtu.be/CE5aEm1jigM
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Onder algemeen zie je waar de catalogus op je schijf staat opgeslagen. Ben je met een Nieuwe 

catalogus begonnen, dan is dit de locatie die jezelf gekozen hebt. 

 

 

Locatie catalogus veranderen*   
(* gevorderd, pas ermee op!) Wil je de toch locatie veranderen, dan moet je de betreffende map 

buiten Lightroom (moet afgesloten zijn) verplaatsen naar de gewenste locatie. Vervolgens klik je op 

Catalogus openen en ga je naar de betreffende map. Lightroom opent dan de catalogus en bewaart 

die vervolgens ook weer in die map.  
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Back-up 

 

Je kunt onder Catalogusinstellingen/Algemeen ook aangeven hoe vaak je een back-up wilt maken.  

 

Zorg dat je elke keer of in ieder geval regelmatig (en als je veel tijd in bewerkingen hebt gestoken) 

een back-up maakt. Verder zou ik je aanbevelen om na het bewerken van bijvoorbeeld al je vakanties 

die als maximale jpg te exporteren. Mocht de bewerking ook kwijt zijn, dan heb je altijd het 

eindresultaat nog. Exporteren komt als laatste aan bod in deze cursus. Dit komt later aan bod. 

Je kunt de catalogus (of deel ervan) ook exporteren, bijvoorbeeld naar een externe harde schijf. 

Zo kun je de catalogus op verschillende plaatsen opslaan.  

Stel dat er iets misgaat, wat dan? Dan kun je via  [menu] Bestand/Catalogus openen een oudere 

back-up ophalen en die gebruiken.  
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Rechtsboven staat het hoofdmenu van Lightroom. Met je muis kun je naar de verschillende menu's 

klikken. 

 

Wat kun je in de verschillende menu's? 
 

• In de modus Bibliotheek beheer je de mappen, rangschik je foto's, geeft ze waarderingen 

mee etc. Hier beginnen we straks mee.  

• Ontwikkelen is belangrijk als het om fotobewerking gaat. Weliswaar kun je iets doen in de 

Bibliotheekmodus (een paar snelle, grove aanpassingen), maar veel is het niet. Deze modus 

komt natuurlijk uitgebreid aan bod straks. 

• Bij Kaart kun je foto's met GPS tracking op een kaart aangeven.  

• Een Boek of album kun je maken in deze modus. Wil je die delen of printen dan kan dat via 

Blurb of door een pdf te maken. 

• Presentatie gebruik je als je tekst wil toevoegen. Je kunt een hele presentatie op maat 

maken en deze als pdf exporteren. 

• Afdrukken kan handig zijn als je zelf print. Je kunt allerlei foto's op een pagina plaatsen, in 

allerlei maten, een contactvel maken etc.  

• In de Webmodus kun je een gallery maken en die uploaden naar je website. 

 

In deze cursus verdiepen we ons voornamelijk tot de kern van Lightroom:  Bibliotheek en de 

Ontwikkelmodus.  
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Linkerkolom, met de driehoekige pijltjes kun je alles uitklappen.   

 

In de Bibliotheek organiseren we onze foto's. Links op je beeldscherm heb je een kolom met daarin:  

• Navigator, door op driehoekje te klikken verschijnt een preview van de foto. 

• Catalogus: overzicht van alle foto's, recent geïmporteerd etc.  

• Mappen: zoals je ze ook op je computer ziet. Hier beheer je de fotolocaties. Verschuiven van 

foto's leidt ook tot verschuiving op je computer! 

• Verzamelingen: vergelijk het met een afspeellijst in iTunes: de foto's staan niet daadwerkelijk 

daar, maar het zijn de links naar de foto's die je in verzamelingen doet. Als je een 

verzameling verwijdert, verwijder je geen foto's van je harde schijf. 
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De catalogus is waar het om draait in Lightroom. De catalogus geeft de koppeling aan van jouw foto 

met de fotobewerking! In de linkerkolom zie je onder Catalogus o.a. alle foto's en recent 

geïmporteerde foto's staan. (Met het driehoekje kun je elke menuutje uitklappen). 

 

Handig is werken met Mappen en Verzamelingen.   

 

Onder mappen vind je de mappen zoals ze op jouw 

computer staan, mits je die mappen geïmporteerd 

hebt in de catalogus. Daarover straks meer. 

Verzamelingen zijn groepen van verwijzingen naar 

foto's. Stel je wilt een album maken van alle foto's 

met Pietje erop. Dan kun je door foto's met Pietje te 

markeren in Lightroom deze in de snelle verzameling 

zetten en die verzameling opslaan als Pietje. 

Hieronder zie je de pijl naar de snelle verzameling en 

naar een opgeslagen verzameling 

'Afke'.  

 

 

 

Hierna komen mappen en verzamelingen aan de orde.  

Vergeet dus niet het verschil met mappen die de foto's op de daadwerkelijke locatie op je 

pc/laptop laten zien en verzamelingen die een virtueel beeld geven, maar niets anders dan 

verwijzingen naar foto's zijn! 

Wel kun je foto's uit verzamelingen tegelijkertijd bewerken en exporteren, waarbij het origineel 

ongemoeid blijft.  

https://youtu.be/YfbxbVN6GG0
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Instellen naar keuze: 

 

Rechts van mappen in linkerkolom staat een + met pijltje omlaag. Belangrijk, daarmee kun je: 

• Map toevoegen. Je kunt een nieuwe map aanmaken die nog niet op de harde schijf aanwezig 

is en je kunt een bestaande map met foto's aan de catalogus toevoegen. 

• Aangeven wat je in beeld wilt: hele pad of alleen mapnaam 

• Foto's in submappen tonen ( ook via  [menu] Bibliotheek/ foto's in submappen tonen). Kijk 

zelf wat je prettig vindt. Als je op een map staat en je hebt submappen aangevinkt, dan zie je 

alle foto's in de filmstrip, ook die van de onderliggende mappen. 

Mappen toevoegen en verwijderen uit catalogus 

Je kunt zelf bepalen welke mappen je wel en niet in de catalogus wilt hebben. Door een map toe te 

voegen (zoals gezegd met + teken en dan op Map toevoegen klikken) importeer je mappen in de 

catalogus en worden ze zichtbaar met previews. Verwijderen gaat gewoon met 

delete knop of rechtermuisknop: Verwijderen. Je verwijdert de foto's dan alleen 

uit Lightroom, niet van de harde schijf! In een filmpje volgt nadere uitleg.  

            

Verplaatsen van Mappen en foto's 
Mappen, submappen en foto's kun je verplaatsen door ze te selecteren (erop te gaan staan) en te 

slepen. 

 Je kunt ook meerdere mappen selecteren, net als in de Verkenner of Mijn computer. Je kunt ook 

foto's van de ene map naar de ander slepen (eerst foto's selecteren). Dat verplaatsen gebeurt ook 

daadwerkelijk op je pc/laptop!  Verplaats foto's altijd in Lightroom, dat voorkomt een boel 

problemen achteraf! Het verschil met verplaatsen in de verkenner is, dat je door het in Lightroom 

te doen ook de gedane bewerkingen meeneemt. Je behoudt dus de koppeling foto en jouw 

bewerking. Met verplaatsen van foto's buiten Lightroom doorbreek je die koppeling en geeft 

Lightroom aan dat hij de foto niet kan vinden (zie verderop).  

https://youtu.be/WSIVG6XIwVE
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Heb je in een filmstrip foto's geselecteerd om naar een nieuwe map te verplaatsen, dan klik je op de 

map waaronder je die map wil en klikt op rechtermuisknop. Dan vind je Map maken in .... (die 

geselecteerde map). Er wordt een nieuwe map aangemaakt en de geselecteerde 

foto's voegt Lightroom automatisch toe aan de nieuw gemaakte submap. Je kunt dit 

ook zien in het filmpje. 

 

De naam van een map kun je wijzigen door met 

je rechtermuisknop op een map te gaan staan. 

(Lukt het wijzigen van de naam niet, dan even de 

betreffende map helemaal uitklappen). 

 

 

 Wil je een map met foto's van de pc verwijderen, dan eerst de foto's verwijderen 

(rechtermuisknop). Anders verwijdert het programma alleen de map uit de catalogus.  

 

Heb je foto's toegevoegd buiten Lightroom... 

Als je foto's buiten Lightroom wijzigt in ander programma  en je doet dat niet vanuit Lightroom, dan 

kun je de foto weer importeren in de catalogus.  

 

Heb je (reeds bewerkte) foto's verplaatst buiten Lightroom... 

Niet doen!! Dan verbreek je de link van de originele foto met de bewerking. De bewerking staat dan 

op een andere plaats in de catalogus dan de foto's op de computer. Je krijgt dan een vraagteken te 

zien. Je kunt via dat vraagteken wel de link terugvinden, maar is behoorlijk lastig om alles goed te 

krijgen.  

 

Naam foto wijzigen 

De naam van een foto kun je wijzigen via het 

[menu] Bibliotheek / Naam foto wijzigen of 

sneltoets F2.  

 

Je kunt ook van meerdere foto's tegelijk de 

naam wijzigen. Je krijgt een submenu, waarin 

gevraagd wordt welke naam en wat voor soort 

reeks je evt. wilt. Bijvoorbeeld zomer2015-1, 

zomer2015-2 etc.   

https://youtu.be/PyN06cN6PwQ
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We gaan nu wat uitgebreider naar importeren en de mogelijkheden kijken. 

Onder het kopje  [menu] Bestand/Foto's en video's importeren krijg je het importeerscherm te zien. 

 

 

Klik je op Foto's en video's importeren dan krijg je dit scherm. Je gaat dan kiezen vanaf welke locatie 

je gaat importeren (vaak een geheugenkaart van je camera) 
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Import van kaart of locatie 

 

Linksboven kun je zoeken naar de locatie van waar je wilt importeren. Vaak geeft hij automatisch aan 

als je een geheugenkaart in de computer stopt. Wil je vanaf andere locatie dan zoek je die op met 

scrollpijltje. 

Je krijgt nu alle previews te zien van bestanden op je geheugenkaart. 

 

 

We gaan nu even alle onderwerpen langslopen die je tegenkomt als je gaat importeren. Het lijkt 

meer dan het is. 
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Kopiëren, verplaatsen, toevoegen 

Bovenaan het import scherm 

heb je de mogelijkheden: 

Kopiëren als DNG*, Kopiëren, 

Verplaatsen, Toevoegen  

Bij kopiëren blijven de originele bestanden staan (bijvoorbeeld op de SD-kaart). Kopiëren is handig 

vanaf de camera geheugenkaart. 

Bij verplaatsen worden de foto's van de ene locatie gehaald en op een ander neergezet. Dit gebruik 

je bijvoorbeeld als je de aanwezige foto's op je computer in Lightroom wilt gaan zetten in een nieuwe 

structuur van mappen. 

Bij toevoegen voeg je de afbeeldingen wel toe aan de catalogus, maar ze worden niet fysiek 

verplaatst of gekopieerd naar de map met Lightroom foto's. Dit gebruik je bijvoorbeeld als jouw 

foto's al in de juiste mappen op je computer hebt staan, maar nog niet in Lightroom zijn 

geïmporteerd, dus nog niet in de catalogus staan. 

 

* Bij DNG verander je type in universeel bestand. Dat is een alternatief voor als je in RAW 

fotografeert. In plaats van bijv. een .CR2 krijg je dan een .DNG bestand. Die blijft ook in oudere 

versies van bijvoorbeeld Photoshop leesbaar!  

Selecteren en previews 

Je kunt weer kiezen voor rasterpreviews 

(veel kleine previews, zoials hierboven) 

of een enkele foto in beeld. De previews 

in de rasterweergave kun je weer 

vergroten door schuifje rechtsonder. 

Onderaan de afbeeldingen vind je de mogelijkheid om foto's te selecteren of te deselecteren.  

Als je alles deselecteert, kun je daarna foto's gaan selecteren die je wilt importeren. Handig als je een 

paar specifieke foto's wilt importeren.  

Bestandsafhandeling 

Vaak echter zul je gewoon de nieuwe foto's 

op de kaart willen importeren. Dan vink je in 

de rechterkolom aan: Mogelijke dubbele 

foto's niet importeren (handig als je foto's 

een tijdje op je geheugenkaart laat staan, 

dan kopieert hij die niet opnieuw naar je 

computer als je weer nieuwe foto's erbij 

hebt gemaakt). 
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Verder kun je Slimme voorvertoningen aanvinken.  

 

Ook kun je meteen een Tweede kopie van de geïmporteerde foto maken, bijvoorbeeld naar een 

externe harde schijf. Handig om zo een back-up van je (originele) foto's te maken. 

Tot slot kun je ook foto's Toevoegen aan een verzameling. Daarover later meer. 

 

Wijzigen van de bestandsnaam 

Tijdens het importeren kun je de foto's van een andere 

naam voorzien. Je kunt de originele bestandsnaam 

houden of een aangepast naam geven (diverse 

mogelijkheden). 

Vink je dit vak niet aan, dan behoudt het bestand de 

originele naam door je camera aangemaakt. 

 

 

 

Toepassen tijdens importeren  

Je kunt al tijdens het importeren 

voorgeprogrammeerde bewerkingen 

(Voorinstellingen) toepassen. Klik je op 

Geen in het subkadertje, dan klapt er 

een menu uit. Je kunt naar wens een 

instelling uitkiezen. 

 

 Je kunt de voorinstellingen in de 

ontwikkelmodus ook zelf aanmaken. Je 

kunt bijvoorbeeld alle foto's bij 

importeren iets contrast, scherpte en 

levendigheid meegeven als je bijv. in 

RAW fotografeert.  

Daarover later meer. 
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Metagegevens aanpassen en trefwoorden toevoegen 

 

Je kunt je naam en bijvoorbeeld copyright toevoegen aan je foto's. Klik bij Metagegevens op Nieuw 

en je kunt een of meerdere Metagegevensvoorinstelling (bijv. Copyright) maken en toepassen.  

 

 

 

 

Trefwoorden zijn ook handig om toe te voegen. 

Daar kun je later weer op zoeken! 
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Heb je alles aangepast naar je zin (zie hierna voor uitleg), dan kun je jouw selectie eventueel 

samenvoegen tot (opslaan als) een Voorinstelling voor importeren (onderaan scherm). Dan kun je 

hetzelfde nogmaals doen voor andere foto's. 

 

 

 

Zoeken 
Met  [menu]  Bibliotheek/Zoeken of sneltoets Ctrl F kun je gaan zoeken op trefwoord, kenmerk, 

metagegevens, camera, datum, filter... 

 

Klik maar eens op de tabladen. 

 

 

Bestemming 

Heel belangrijk. Waar zet je de afbeeldingen? 

Ik vind het handig om een map met foto's/afbeeldingen te hebben. Of een paar hoofdmappen 

(bijvoorbeeld per jaar of zakelijk/prive). Dan houd je de boel overzichtelijk. 

Bij het importeren van foto's zet je die foto's op datum of bijvoorbeeld weer in submappen, zoals op 

onderwerp. Alles kan! 

 

In die hoofdmap Foto's of Afbeeldingen kun 

je bijvoorbeeld submappen per jaar of per 

onderwerp. Daarbinnen kun je weer 

submappen maken, Maar het is geheel aan 

jou hoe je de indeling doet. Denk er van 

tevoren even over na! 
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Werken met verzamelingen is erg handig. Het is een virtuele verwijzing naar een bestand. Je 

verplaatst dus geen foto's, maar kunt wel de verzamelde foto's exporteren op een bepaald formaat 

naar een specifieke map. Handig als je bijvoorbeeld een fotoalbum over een onderwerp wilt maken 

of alle foto's van een onderwerp bijeen wilt brengen. 

 

De werkwijze is dat je eerst jouw foto's/mappen doorloopt, de gewenste foto's markeert (daarover 

zo meer), zodat ze in een zg Snelle verzameling komen. Een werkverzameling. Ben je klaar dan maak 

je een verzameling aan met een naam en daar komen die virtuele foto's in. Alle foto's blijven gewoon 

op hun plek op je computer staan. Je hebt alle verwijzingen van foto's nu verzameld. 

In de afbeelding zie je dat onder Catalogus 

(Bibliotheekmodus, linkerkolom) mijn Snelle 

verzameling staat met 125 foto's. 

Bij Verzamelingen, een paar tabs lager, zie je een door 

mij gemaakte verzameling Cursusfoto's staan. 

 

Toevoegen aan Snelle verzameling 

Er zijn twee manieren, de eerste werkt het snelst. In de 

filmstrip klik je op het rondje rechtsboven om toe te 

voegen (of weer verwijderen) aan de Snelle 

verzameling. De andere manier is  door op de foto te 

staan en met rechtermuisknop Toevoegen (of 

verwijderen) uit snelle verzameling. 
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Nieuwe verzameling 

AIs jouw snelle verzameling compleet is, klik je erop met rechtermuisknop en vervolgens kun je de 

snelle verzameling apart opslaan en een naam geven. Hij komt dan onderaan in linkerkolom te staan 

als nieuwe verzameling. 

 

Werken met een verzameling 

Je hebt nu een verzameling van je uitgezochte foto's. Daarmee kun je hetzelfde doen als foto's in 

mappen. De weergave met o.a. de filmstrip is identiek. Je kunt de foto's nu exporteren naar een 

bepaalde map voor een fotoboek. Je kunt ze ook eerst bewerken. Pas als je gaat exporteren maak je 

van de virtuele foto uit de verzameling weer een echte afbeelding, meestal een jpg. En op het 

formaat dat jij wilt, al dan niet met watermerk etc. 
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Je kunt foto's een vlag, een of meer sterren of een bepaalde kleur meegeven. Een groep van dezelfde 

status kun je vervolgens selecteren. Wat een krachtig middel dit is, blijkt wel als je ermee gaat 

werken. Erg handig om bijvoorbeeld een eerste schifting van je vakantiefoto's te doen en vervolgens 

een tweede! Of voor een bepaald doel (fotoalbum) bepaalde foto's te labellen.  

Hiervoor zie je op de werkbalk een aantal hulpmiddelen staan: vlaggen, sterren en kleuren. Zie je de 

werkbalk niet, klik dan op sneltoets T (of  [menu] Weergave/Werkbalk tonen)  
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Werken met vlaggen 

Kijk op de filterbalk. Zie je die dan moet je filters nog even uitklappen. 

  

We beginnen even met de vlag als middel om te classificeren. 

De P is een verkorte code om een geselecteerde foto een witte vlag te geven. Bij meerdere foto's 

moet je eerst de foto's selecteren en dan via rechtermuisknop Vlag instellen/Met vlag.  

Met vlaggen werken werkt lekker 

snel.  

• P (vlag geven) 

• U (vlag weghalen)  

• X (Foto verwijderen) 

 

Bij X wordt foto lichtgrijs 

gemaakt. Naderhand kun je via  

[menu] Foto/Geweigerde foto's 

verwijderen ze definitief van PC 

verwijderen. 

 

Tip: als je shift P doet, wordt 

volgende foto automatisch ook 

gevlagd.  

 

 

Stel dat ik snel een aantal foto's met P een witte vlag geef. Dan kan ik naderhand alle foto's met een 

witte vlag - bijvoorbeeld de beste foto's uit een serie - filteren. Je ziet vervolgens alleen die nog in de 

filmstrip staan. Wel zo prettig. Je kunt ze dan bewerken of exporteren op een bepaald formaat, met 

of zonder watermerk en naar een zelfbenoemde map. Ga op het witte vlaggetje boven de filmstrip 

staan en voor andere opties idem maar dan rechtermuisknop en kies uit menu. 

Idem voor sterren en kleuren. Gebruik wat jij handig vindt.  
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Filteren kan door op de werkbal op de betreffende vlag te gaan 

staan. Voor de andere opties doe je dat ook, maar klik je op de 

rechtermuisknop en kies je uit het uitklapmenu. 

 

 

 

 

Sterren en kleuren 

Bij classificatie met sterren werkt het op dezelfde manier, maar dan met als sneltoetsen de cijfers 1 

t/m 5. Het aantal sterren zie je onderaan de foto verschijnen. Kleurlabels idem, maar met de cijfers 6 

t/m 9 (zo staat 6 voor rood, 7 voor geel etc.). De foto krijgt de betreffende randkleur. 

Ook kun je via 

rechtermuisknop sterren 

en kleuren instellen. Ga 

naar Classificatie 

instellen of Kleurlabel 

instellen. 

 

 

Je kunt ook weer filteren op basis van sterren 

en kleuren. 

 

Bij sterren kun je door op het ≥ te klikken, 

kiezen voor welke foto's je wilt tonen en de rest 

wegfilteren. Je kunt ook voor bijvoorbeeld exact 

drie sterren kiezen. 

 

Bij kleuren kun je aangeven welke foto's van 

welke kleur getoond moeten worden. 

 

 

Vlaggen, sterren of kleur geven komen dus op hetzelfde neer. Ontzettend handig om veel foto's snel 

te doorlopen en te beoordelen. Je kunt naderhand alle gevlagde foto's of bijvoorbeeld foto's met 3 

sterren of meer zoeken. Handig om bijvoorbeeld vakantiefoto's in te delen. 
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Je kunt foto's ook taggen. De nieuwste Lightroom heeft automatische gezichtsherkenning. 

Door een foto te selecteren en dan bij  [menu] Foto/Trefwoord instellen kun je trefwoorden 

instellen. Dat kan ook direct in de rechterkolom. Bij  [menu] Metagegevens kun je evt. 

trefwoordensets maken en die synchroniseren met meerdere foto's. 

Tevens kun je (vanaf Lightroom 6) met de spuitbus trefwoorden toevoegen. Deze zie je alleen in de 

rasterweergave in de Bibliotheekmodus staan. We gaan hier verder niet op in omdat deze werkwijze 

niet iets wezenlijks toevoegt. 
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In deze ontwikkelmodus gaan we naar een aantal zaken kijken. Zowel het classificeren als het 

bewerken van de foto doen we in deze modus.  

 

• Bijsnijden 

• Histogram 

• Aanpassingen die betrekking hebben op gehele foto 

• Lokale aanpassingen  
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We staan nog in de ontwikkelmodus, maar met sneltoets R zou je ook vanuit de Bibliotheek al een 

foto kunnen bijsnijden. Dan schakelt Lightroom automatisch over naar de Ontwikkelmodus. Vanuit 

de Ontwikkelmodus kun je dus ook voor R kiezen om een foto bij te snijden, maar ook op het 

onderbroken rechthoekje, bovenaan 

links in beeld onder het histogram. 

Je kunt voor origineel of aangepast 

formaat kiezen. In het laatste geval kun 

je kiezen voor andere verhoudingen of 

zelf een nieuwe verhouding invoeren. 

Het slotje dicht betekent dat 

verhouding daarna niet meer verandert, of je de uitsnede nu groter of kleiner sleept. Je kunt nu 

slepen aan de rechthoek tot je gewenste kader hebt. Met Shift toets ingedrukt blijf je ook de 

verhouding houden. 

 

Rechtzetten 

Je kunt de foto ook makkelijk rechtzetten. Ga met je muis naar het middelpunt van de foto en ga er 

net buiten staan. Dan krijg je een halfrond pijltje in beeld. Door met je linkermuisknop in te drukken 

krijg je een gedetailleerder raster in beeld, handig om op uit te lijnen. Houd je muisknop ingedrukt en 

trek de foto recht. 

Klik als je klaar bent 

rechtsonder op 

Gereed of nogmaals 

op R.  

Bijsnijden kun je 

altijd in de toekomst 

weer aanpassen 

door opnieuw op R 

te klikken. Het is net als alle andere bewerkingen omkeerbaar, ook na afsluiten Lightroom. De 

originele foto wordt alleen virtueel bijgesneden. 
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In het histogram zie je de verdeling van lichte en donkere pixels. Bij een normaal belichte, 

gemiddelde foto, is de horizontale as van links tot rechts gevuld met in het midden wat meer pixels 

(grijstinten) dan links (zwarte tinten) en rechts (witte tinten, hooglichten).  

Van links naar rechts op de horizontale as 

heb je dus het verloop van zwarte naar 

witte pixels. Vertikaal is het aantal pixels 

van de betreffende tint. Per kleurkanaal 

kun je dit ook zien: in de afbeelding zie je 

dat het blauw van de lucht (rechts in het 

histogram) dus redelijk licht is. 

 

Je kunt niet zeggen dat iets goed of fout is, maar gemiddeld is het mooi als de horizontale as gevuld 

is. Dan heb je veel contrast.  

In  het volgende histogram heb je weinig donker en veel 

licht. Het wit piekt zelfs helemaal rechts in het histogram. 

Als je links of rechts zo een afgekapte curve hebt, betekent 

dit dat hier sprake is van clipping. Je bent daar informatie 

kwijt. Nooit goed dus. Probeer ook met fotobewerken 

binnen het histogram te blijven. Natuurlijk, een felle zon 

geeft altijd clipping, dus dat is niet erg. Dan zie je een 

kleine piek. Maar als het een groot deel van de foto is, dan 

is het niet goed. Met de driehoekjes boven in de hoeken 

kun je die te ver onder- en overbelichte delen laten oplichten. 

 

In het histogram kun je met de muis als je erop gaat staan de belichting aanpassen door te slepen 

aan de dubbele, horizontale pijlt in beeld. Dat zie je terug in de standaardinstellingen. Er leiden veel 

wegen naar Rome, je kunt de belichting op meerdere manieren aanpassen. 

NB: Voor alle bewerkingen (lokaal, totaal, presets) geldt dat je met Opnieuw instellen, rechts onderin, 

alles bewerkingen verwijderd. Met Opnieuw instellen onder de lokale bewerkingen betreft het alleen 

dat effect. 
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Met het pipetje kun je wit/grijs of zwart naar neutrale tinten terugbrengen. Erg handig voor 

kleurzweem, zoals groene foto's in een sporthal. Ook bij ongewenst te gele foto's door gloeilampen, 

avondzon etc. Je kunt ook zelf de schuifjes van Temperatuur en Kleurtint aanpassen.

Klik op het pipetje en vervolgens op een neutrale kleur in de afbeelding (wit, zwart, grijs).  
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Je ziet dat Lightroom nu de kleur van warmgeel naar neutraal (daglicht) heeft gecorrigeerd. Dat wil 

niet zeggen dat het altijd mooier is (soms wil je de warme sfeer behouden).  

Ook zie je in de rechterkolom dat de Kleurtemperatuur en de Kleurtint verschoven zijn. Je kunt de 

kleur nu nog zelf verder aanpassen. 

 

Helaas niet in de oudere versies, maar in Lightroom kun je de bewerkte foto makkelijk vergelijken 

met de originele foto. In de Ontwikkelmodus zie je op de werkbalk (anders T op je toetsenbord 

gebruiken) Voor en Na staan met enkele opties van weergave.  
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In de ontwikkelmodus kun je de foto verbeteren en creatieve aanpassingen doen. Zie rechterkolom. 

Er is erg veel mogelijk. Hoe groter het originele bestand, hoe meer informatie (pixels) die bevat, hoe 

meer speelruimte je hebt om de foto aan te passen. Raw is nog beter dan jpg en een jpg van 5 mb is 

veel beter dan 300 kb. 

 Met dit schuifje kun je een effect aan- of uitzetten (zowel lokaal als totaal). 

 

Bewerkingen ongedaan maken 

 
Met Vorige, rechts onderaan in beeld, doe je een stap terug qua bewerken. Met Opnieuw instellen 

verwijder je alle bewerkingen! 

Standaard en Kleurtintcurve 

Achter de naam Standaard staat een driehoekje om uit- en in te klappen. Dat werkt voor de andere 

net zo. Je kunt kiezen voort Kleur en Zwart-wit. Zwart-wit doe ik liever per kleurkanaal (zie verderop). 

Met deze instellingen kun je de foto als geheel aanpassen. Als je er handig in bent, kun je heel snel 

een reeks foto's aanpassen (zie ook Voorbeeld).  

Helderheid is bijvoorbeeld een erg krachtige om iets 

scherpte toe te voegen (bijvoorbeeld landschap in de 

verte). Omdat het contrast wat scherper wordt 

combineer ik deze vaak weer met Donkere tinten lichter 

te maken (bij Kleurtintcurve).  

Levendigheid is bij landschap mooi om iets te 

versterken, maar niet te veel. Met verzadiging erg 

oppassen, is snel teveel van het goede. Belichting is hele 

foto lichter of donkerder maken. Het aantal stops staat 

aangegeven.  

Speel eens met alle instellingen!  
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Hooglichten en witte tinten kunnen goede resultaten geven, 

bijvoorbeeld weer detail in lichte delen geven of overheersend 

witte lucht wat donkerder maken. Vaak maak ik niet de hele 

foto lichter, maar alleen de donkerde delen en evt. 

schaduwen. Vergeet niet met zowel Standaard als de 

Kleurtintcurve te werken. 

Kijk voor je begint goed naar de foto en evt. het histogram. 

 

 

HSL/Kleur/zwart-wit 

Bij HSL en Kleur doe je in wezen 

hetzelfde, maar is alleen de benadering 

anders. Het komt er bij allebei op neer 

dat je per kleurkanaal de kleurtoon, 

verzadiging en luminantie verandert. 

Schuif maar eens aan verschillende 

schuifjes helemaal naar links of rechts. 

Dan zie meteen wat er gebeurt!  

Ook is het soms makkelijk om eerst de 

kleur in de foto te selecteren. Dat doe 

je door met het rondje naar de kleur te 

gaan die je wilt aanpassen. Daarna is 

het een kwestie van slepen tot het 

gewenste resultaat. 

 

HSL/Kleur is dus een fantastische 

manier om per kleur aan te geven of 

die anders moet zijn (kleurtoon), meer 

of minder verzadigd of lichter of 

donkerder (luminantie). De weergave 

kan een onderdeel of alles zijn. 
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Enkele voorbeelden die ik vaak gebruik: Op zonnige zomerdagen met luminantie het blauw van de 

lucht en oranje van steen iets terugbrengen (bijv. -15)  om vollere kleuren te krijgen.  

Idem maar dan geel om voller groen in landschap te krijgen. Bij te rode gezichten kun je de 

verzadiging van rood terugbrengen. Is er meer rood in beeld, dan dit met aanpassingspenseel doen. 

Pas wel op voor extremen, daar wordt de foto vaak niet mooier van.  

 

 

Afbeelding: blauwe kleurkanaal iets donkerder gemaakt (-19) 

 

Zwart-wit 

Ook het omzetten naar zwart-wit foto's gaat 

heel mooi. Kies naast HSL/Kleur voor de 

optie Zwart-wit. Per kleurkanaal kun je 

namelijk de zwart-wit mix kiezen. Daarmee 

bepaal je hoe de foto eruit komt te zien. Wil 

je dat het blauw van de lucht donker of licht 

wordt? Het gezicht (roodtinten) donker of 

licht? Het is een enorm krachtig middel voor 

het maken van zwart-wit foto's.  

Werkwijze: Als je op Zwart-wit klikt, wordt 

de afbeelding zwart-wit en zie je dat de 

schuifjes als verschoven zijn: de zwart-

witmix. Nu kun je naar eigen wens aan de schuifjes trekken. 

 

Combineer deze bewerking met bijvoorbeeld contrast, helderheid en evt. detail en je creëert een 

bijzonder plaatje.  
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 Voorbeeld:  

 

Hierboven 'gewoon' Zwart-Wit (kun je ook onder Standaard doen), hieronder per kleurkanaal 

bijgesteld. Je kunt een zwart-wit foto zo helemaal naar je eigen hand zetten. Je ziet dat ik o.a. geel 

hier donkerder heb gemaakt, zodat de oorflappen minder fel zijn.  
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Gesplitste tinten 

Met dit filter kun je een tweekleurige foto maken en dit kan een bijzonder mooi effect hebben. Het 

eerste kleurvakje is voor de lichtere tinten. Misschien moet je nog even het driehoekje uitklappen, 

zowel naast Gesplitste tinten als naast Hooglicht. Ga je op het rechthoekje staan dan kun je met een 

pipetje een kleur kiezen. Je kunt ook de kleurtoon en verzadiging met schuifje wijzigen.  

Naast Schaduwen vind je weer een driehoekje. Als je daar op gaat staan kun je weer hetzelfde doen, 

nu voor de donkere tinten.  

De combinatie kun je eindeloos variëren. Alleen Hooglicht wijzigen is ook mooi.  

 

Hierboven is bij de foto van de ketel om ijzer te gieten eerst met een pipet de kleur van de 

hooglichten ( met name de lichte muur) oranje gemaakt.  

Daarna is voor de donkere tinten een blauwtint gekozen. Hieronder het resultaat. Je kunt met pipetje 

blijven schuiven tot het beeld naar je zin is. 
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Details 

Onder details kun je de foto verscherpen. Een JPG is in je camera al wat verscherpt ten opzichte van 

RAW. Pas er dus mee op. 

 

 

Onder details vind je schuifjes om je foto te verscherpen. Met de loep (zie afbeelding) kun je beter 

zien wat het effect is. Schuif maar eens naar rechts met de schuifjes. Hoe groter de straal, hoe groter 

het effect van Hoeveel. 

Details uitklappen met driehoekig pijltje 

 

 

Loep uitklappen met driehoek pijltje daaronder.  

Je kunt in Lightroom ook uitgaan van een 

voorinstelling van Lightroom/algemeen 

(linkerkolom): verscherpen Landschap en 

Gezichten. Dan heb je een uitgangspunt. 

Verder naar believen aanpassen. Ga op de 

foto staan en klik op de betreffende 

Voorinstelling. (Komt aan de orde bij 

Voorinstellingen/Presets) 
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NB: Wil je alleen een stukje van de foto verscherpen, bijvoorbeeld alleen de ogen, kies dan voor de 

aanpassingspenseel (komt later aan de orde). Ook helderheid heeft al een verscherpend effect. Heb 

je bewegingsonscherpte, dan valt dat bijna niet te verbeteren. Alleen de nieuwste versie van 

Photoshop kan hiermee een beetje uit de voeten. Ook onscherpte door hoge resolutie is moeilijk aan 

te pakken. Ruisreductie kan dan een beetje helpen.  

Je kunt verscherpen en ruisreductie samen gebruiken. Als je bij verscherpen de straal en details 

hoger zet, is het effect groter, maar ook snel te lelijk. Kijk goed naar de voorvertoning en maak het 

niet te onrealistisch scherp.  

Lenscorrecties 

Bij lenscorrecties kun je vervorming door je lens verbeteren. Dat kan zowel door het profiel in te 

schakelen (camera en lenstype kiezen) als handmatig. Je kunt ook zelf waarden weer opslaan. 

Er staat ook nog Kleur tussen. Hiermee kun je kleurafwijkingen, zoals paarse randjes, wegnemen.  

Effecten 

Bij effecten kun je vignetten maken. Het 

eerste schuifje, Hoeveel, naar links is een 

zwart vignet, naar rechts wit. Met 

Middelpunt en Ronding verplaats je vignet 

en verander je de ronding. Bij Doezelaar 

bepaal je hoe hard of zacht de rand wordt. 

Je kunt de stijl ook variëren voor een ander 

effect en Korrel toevoegen, voor een 

ouderwets plaatje. 
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Praktijkvoorbeeld 

Eerst de foto even helemaal rechtzetten (sneltoets R) 

 

 

Daarna helderheid wat vergroot. Nu worden de bergen wat afgetekender. 
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Daarna de schaduwen wat opgelicht.

 

En de donkere tinten 
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Dan de witte tinten iets witter gemaakt.

 

Tot slot het gras iets lichter gemaakt (groene tinten +12) en blauwe tinten een fractie donkerder (-8). 

Dat laatste doe ik, omdat ik de donkere tinten lichter heb gemaakt en daarmee ook de blauwe lucht. 

Dat corrigeer ik op deze manier dus een beetje. 
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Door nog wat te verscherpen krijgt de gletsjer wat meer tekening. Dat had ik ook lokaal in de foto 

kunnen doen (Lokale Aanpassingen), dat komt straks aan de orde. 

 

Vergelijk nu voor en na: 

 

Foto's bewerken is vooral heel goed kijken. Waar mis je detail? Is de gehele foto te licht of donker of 

slechts lokaal? Zijn er kleuren die flets worden omdat ze te licht zijn? Of komen ze niet tot uiting 

omdat ze te donker zijn. 

NB: het maakt zeker uit of je in Raw fotografeert (Bijv. NEF of CR2 bestanden) of rechtstreeks JPG. In 

het laatste geval zet jouw camera de oorspronkelijke foto al om in JPG en voegt daarbij meestal wat 

levendigheid, scherpte en contrast toe. In RAW zie je dan ook dat de afbeeldingen iets  'vlakker' zijn.  
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Synchroniseren 

Wil je de bewerkingen ook op andere foto's toepassen, dan kun je de fotobewerkingen 

Synchroniseren (onderaan of via foto: Rechtermuisknop/Ontwikkelinstellingen/Instelling kopiëren en 

dan naar andere foto en Rechtermuisknop/Ontwikkelinstellingen/Instelling plakken).  

Je kunt alles, een of meerdere bewerkingen selecteren om te synchroniseren. Stel dat je de 

kleurzweem van een foto verwijderd hebt, dan kun je die bewerking vervolgens toepassen op de hele 

reeks foto's met dezelfde kleurafwijking.  

 

Virtuele kopie 

Onder aan de filmstrip staat de originele foto met een eventuele bewerking van jou.  

Het handige is dat je nog een of meerdere (virtuele) kopieën van de foto kunt maken in de filmstrip 

en die op het eind ook kunt exporteren. De foto wordt virtueel verdubbeld (je kunt eindeloos veel 

kopieën maken) en elke virtuele kopie kun je weer apart bewerken.  

Je kunt ook een virtuele kopie weer in originele staat krijgen door Opnieuw instellen. Als je op een 

foto gaat staan en je klikt met je rechtermuisknop vind je Virtuele kopie maken staan, net als 

Stapelen. Met dat laatste kun je de kopieën 'op elkaar' bewaren in plaats van naast elkaar in de 

filmstrip, handig als je het overzicht wilt bewaren en je bent klaar met bewerken. 

 

Ik gebruik graag virtuele kopieën. Stel dat je van een foto zowel een kleuren als zwart-wit versie wilt 

hebben, dan maak je een virtuele kopie en bewerkt die zwart-wit. Aan het eind, als je foto's gaat 

exporteren, heb je twee versies van de foto die automatisch verschillende namen krijgen. 
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Je kunt lokaal, dus op een deel van de foto bewerkingen doen. Je kunt telkens nieuwe maken, maar 

ook huidige bewerken (zie Nieuw/Bewerken).  

Retoucheren/klonen 

De cirkel met pijltje is om te klonen (letterlijk pixels kopiëren)of retoucheren. 

Met grootte kies je het juiste formaat waarmee je begint, 

net om de vlek heen. Je kunt met de nieuwste versie van 

Lightroom ook met de cirkel 'vegen'. Handig bij grillig 

streepje wegwerken. De doezelaar bepaalt de wazigheid 

van de rand en de dekking kun je ook variëren als je zou 

willen. 

Roden ogen verwijderen 

 

De cirkel met rode stip is om rode ogen te corrigeren. Als 

je hierop gaat staan zie je meteen wat je moet doen: op 

het rode oog gaan staan en selectie op maat 'slepen' naar 

grootte van oog. 

 

Gradiënt 

Het gegradueerd filter is erg handig. Bijvoorbeeld als bovenkant van je foto licht is. Je trekt een lijn 

met dit filter. Daarna kun je alsnog aanpassingen doen. Bijvoorbeeld toch lichter of donkerder 

maken. Maar je kunt ook alleen hooglichten terugbrengen 

of donkere delen licht maken.  

Klik je op aangepast (of wat 

er bij jou rechts van Effect 

staat) dan kun je ook allerlei 

voorinstellingen kiezen 

(bijvoorbeeld scherpte), en 

die ook weer aanpassen. 
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In onderstaande foto kies ik (net als vroeger het grijs-verloopfilter op mijn analoge camera), een 

gradiëntfilter om de lucht wat donkerder te maken. 

 

Je begint door op het gradiënt teken te klikken (of sneltoets M). In het effectmenu kies je wat je wilt 

gaan doen. Hier begon ik met de hooglichten terug te brengen. Als je in je foto gaat staan, zie je een 

kruisje in beeld. Van daaruit trek je het gradiënt. In mijn geval van boven naar beneden, maar je kunt 

ook een schuine doen of vanuit het midden beginnen. Alles kan! Met het handje kun je het gradiënt 

(ook achteraf nog) meer of minder uit elkaar trekken. 

Omdat dat nog niet voldoende was, heb ik later ook de belichting nog wat teruggebracht. Dat is het 

makkelijke, je kunt achteraf weer alles bijstellen. Klik je later weer op de stip die je hieronder in beeld 

ziet, dan komt je gemaakt gradiënt weer in beeld. Je kunt ook meerdere gradiënten per afbeelding 

gebruiken. 
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Klik weer op het gradiëntteken of M en je ziet het eindresultaat: 
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Radiaalfilter 

Het radiaal filter werkt net als het voorgaande filter, maar dan met 

cirkels. Echter, onderaan zie je staan: Selectie omkeren. 

Je kunt zo lichte cirkels of ovalen maken en die omkeren. Idem met 

kleur. Zo kun je ook vignetten maken (zie ook Effecten). 
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Aanpassingpenseel 

Nog gedetailleerder aanpassen is het met het aanpassingpenseel 

(sneltoets K). Zo kun je heel precies iets aanpassen, bijvoorbeeld de 

ogen scherper, een kleur veranderen of bepaalde delen lichter of 

donkerder maken. En dan op allerlei manieren, zoals ook met de 

hoogtinten of schaduwen. Net als bij de voorgaande filters zijn er weer 

allerlei voorinstellingen en kun je een nieuwe maken of bestaande 

bewerken. Dat is het makkelijke, als je niet tevreden bent kun je 

achteraf teruggaan en de bewerking aanpassen. 

Daaronder zie je A, B en Wissen. A en B zijn kwasten die jezelf maakt en 

waartussen je continue kan switchen. Bijvoorbeeld handig om een 

grote, zachte te hebben voor grote oppervlakten en een kleine hardere 

voor het fijnere werk. Tijdens gebruik kun je ze continue aanpassen.  

Het aanpassingspenseel is een enorm krachtig om allerlei lokale 

bewerkingen te doen. Bijvoorbeeld donkere delen iets oplichten. Bij de 

afbeelding van de hond heb ik kop en deel van lijfje een klein beetje lichter gemaakt. Juist als je 

kleine aanpassingen doet blijft het heel natuurlijk. Eigenlijk wordt het weer zoals je het in het echt 

zag/beleefde.  

 

Op de onderstaande afbeelding heb ik met het aanpassingspenseel de voorgrond lichter gemaakt 

(Belichting en Schaduwen). 
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Een veelgestelde vraag is of je ook delen zwart-wit kunt maken in Lightroom. Dat kan zeker, hoewel 

het in Photoshop nog wat preciezer kan. Stel dat ik de foto van de zonnebloemen deels zwart-wit wil. 

Dan kies ik bij Effect/aangepast de verzadiging op -100.  

 

 

Ik kies bij kwast A een middelmaat kwast voor het grove werk (de grootte van kwast zie je ook in de 

afbeelding. Het verschil tussen de binnenste en buitenste rand geeft de mate van verloop aan naar 

de randen, hard of zacht. Ik laat Automatisch maskeren in eerste instantie uitgevinkt. 
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Nu ga ik met de kwast over de afbeelding en maak de grote tussenstukken zwart-wit (verzadiging op 

-100). Let op dat de stroom maximaal staat. 

Voor de randen vink ik Automatisch maskeren aan. Dan blijft hij binnen/buiten de randen. Ga je een 

beetje over een scherpe rand heen, dat houdt hij dat dus tegen. Erg handig! 

 

 

 

Tot slot herstel ik de stukjes waar het misging met Wissen. Kies weer je kwastgrootte en maak 

ongedaan waar je teveel hebt geschilderd. 
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Hieronder het resultaat: 

 

Het werken met het aanpassingspenseel is niet moeilijk en in dit voorbeeld ging het om de 

verzadiging, maar evengoed kun je zo donkere delen oplichten of bijvoorbeeld alleen de hooglichten 

van een lichte wolk terugbrengen.  
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Je kunt in Lightroom gebruik maken van Voorinstellingen van bewerkingen. De presets vind je in de 

Ontwikkelmodule in de linkerkolom. Je hebt Lightroom's eigen Voorinstellingen, maar je kunt ze ook 

vinden op internet. 

Met Voorinstellingen kun je foto's (een of meerdere) snel een bewerking geven. Ook kun je een 

preset bij het importeren al toepassen. 

Preset (Voorinstelling) gebruiken 

Wil je een Voorinstelling gebruiken, dan ga je op een foto staan en klikt je op de gewenste 

voorinstelling. Je kunt er ook snel doorheen scrollen en linksboven op de kleine afbeelding 

(Navigator, evt. driehoekje naar beneden klikken) het effect zien. Handig ook met zwart-wit presets.  

 

 

 

Stel je voor dat je een portret zwart wilt hebben. Dan kun je dat zelf 

doen met de instellingen in de rechterkolom of een Lightroom-

voorinstelling gebruiken in de ontwikkelmodus (zie afbeelding). Die vind 

je in de linkerkolom, onder Voorinstellingen. Zie je ze niet, dan met 

driehoekje menu uitklappen. Ook de navigator in beeld is handig, omdat 

je daar snel de presets kunt doorlopen. 

Je kunt het resultaat naderhand ook weer aanpassen naar eigen wens. 
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Zelf een Voorinstelling maken 

Bewerk een foto naar keuze. Ga dan naar: 

  

 [menu]  Ontwikkelen/nieuwe voorinstellingenmap.  

Geef aan in welke map je de voorinstelling wilt opslaan. Ga dan naar: 

 [menu]  Ontwikkelen/nieuwe voorinstelling  

Je krijgt een menu waarin je kunt aanvinken welke bewerkingen je mee wilt nemen in de 

Voorinstelling .Als je alles aanvinkt neemt hij alles van dat moment over.  

 

Voorinstellingen importeren 

Lightroom heeft al veel standaard voorinstellingen. Je kunt er ook veel vinden op internet. Mooie zijn 

ook te koop. De uitgang is altijd .lrtemplate.  

Zet de gevonden presets in een map op je pc. Ga in Lightroom naar een map waar je de presets in 

wilt hebben* of maak er een (bijvoorbeeld zwart-wit). Klik op rechtermuisknop - importeren. Dan 

krijg je een scherm met de verkenner en ga je naar de betreffende map tot je het gewenst 

.Irtemplate hebt. Heb je die gedownload, dan moet je wellicht een zip-bestand uitpakken. Die kun je 

niet als geheel importeren. 

 

* Bij presets kun je zelf mappen aanmaken. Bijvoorbeeld onder Gebruikersvoorinstellingen. Je kunt 

ook schuiven met de voorinstellingen en de mappen. 

 

 Preset toepassen bij importeren 

Je kunt tijdens het importeren van foto's al een preset op de foto's loslaten, bijvoorbeeld allemaal 

zwart-wit. Ga daarvoor naar betreffende preset - rechtermuisknop - Toepassen bij importeren 

aanvinken 
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Bij Lightroom staat de originele foto nog steeds op je computer en heeft Lightroom de bewerking 

opgeslagen in de catalogus. Wat je in de filmstrip ziet is het eindresultaat van foto+bewerking. Die 

kun je gaan exporteren tot één bestand (bijv. jpg). Een foto, meerdere of alle tegelijk! Naar een 

nieuwe map of een submap, als jpg of bijv. tiff, elke formaat dat je wilt, met of zonder handtekening 

etc. Dat is de kracht van Lightroom! Dus eerst al je bewerkingen doen (je hoeft niets tussentijds op te 

slaan en aan het eind voeg je foto+bewerking samen tot een nieuwe foto, op een locatie die jij kiest.  

 

Of de oorspronkelijk foto een raw-bestand, jpg of photoshop-file is maakt in principe niet uit voor de 

werkwijze, wel voor het resultaat natuurlijk. 

Selecteren foto's.  
Eerst kies je de foto's die je wilt exporteren. Je kunt ze selecteren door aanklikken op de gebruikelijke 

manier of door filteren.   

 

Ga je nu naar  [menu]  Bestand/Exporteren dan kom je in het Export menu terecht. Je kunt deze 

groter maken door aan de randen te slepen. Linksboven staat hoeveel foto's je gaat selecteren. 

 

Waarschijnlijk staat het wel goed, maar bovenaan zie je een scrollmenu Exporteren naar Harde Schijf 

(kan ook e-mail etc.). Kies de juiste 

Links zie je de kolom Voorinstelling. Hier kun je zelf voorinstellingen opslaan. Bijvoorbeeld 

maximale grootte of facebookformaat met handtekening. Maximale grootte doe ik na bewerking 

zodat ik een grote jpg overhoudt. Maar voor delen met anderen mag het wel wat kleiner zijn. 2 to 3 

mb is genoeg voor een printje. Delen via de mail kun je bijvoorbeeld doen met 800 tot 100 pixels 

langste zijde. Websitefoto's zijn meestal maar 30 tot 80 kb. Dan is de kwaliteit een stuk minder. 

In dit menu kies je als eerste de exportlocatie. Je kunt aangeven naar welke map je wilt selecteren. 

Zo kun je aangeven of je een specifieke map wilt, in dezelfde map (evt. gestapeld) onder andere 

naam of in dezelfde map onder een submap.  

Wil je precies op dezelfde manier exporteren doen als de vorige keer, dan kies je Exporteren als 

vorige. Heb je al een bepaalde voorinstelling, dan kun je ook kiezen voor Exporteren met 

voorinstelling. 

Dan volgt de Bestandsnaamgeving. Wil je de foto's dezelfde naam laten houden of een andere 

naam geven? Alles kan.  

Afbeeldingsgrootte is een belangrijke. Een resolutie van 300 is voor print, 72 voor web. Je kunt 

foto's een bepaalde breedte meegeven, zoals 800 pixels. Groot genoeg voor facebook. Handig om in 

combinatie met een handtekening een voorinstelling / export-preset van te maken. 
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Bij Bestandsinstellingen kun je kiezen voor soort bestand, kleurruimte (kies sRGB voor 

online/web) en de kwaliteit (bijvoorbeeld 80). Hoe lager de kwaliteit, hoe kleiner bestand. Je kunt 

ook de bestandsgrootte beperken, bijvoorbeeld tot 1200 kb (1,2 mb) of 30 kb, of 3 mb... net wat 

nodig is.  

Bij Afbeeldingsgrootte kun je foto's mooi precies op maat maken. Je ziet in mijn 

gebruikersvoorinstellingen dat ik er heel wat gebruik. Voor mijn website heb ik bijvoorbeeld foto's 

van 450 px hoog gebruikt. Voor facebook werk ik met 800 px met watermerk. 
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Let erop dat je niet vergroten aanvinkt als je met kleine bestanden werkt. Je wilt ze niet per ongeluk 

op deze manier vergroten met kwaliteitsverlies tot gevolg. 

Bij Metagegevens kun je aangeven wat je mee wilt nemen in de foto's. Als je niet wilt dat 

anderen zien hoe je de foto (en met welke camera) gemaakt hebt, kun je dit aangeven. Kies dan niet 

voor Alle metagegevens, maar bijvoorbeeld niets of alleen copyright (als je die bij de Metagegevens 

hebt ingevuld).  

Bij Watermerken kun je zelf watermerken maken en gebruiken. Handig dat het geschaald wordt 

naar grootte, dus relatief even groot in beeld op een klein als groot bestand. Je kunt meerdere 

watermerken maken, afhankelijk van het doel. Je kunt je watermerk overal in de foto positioneren en 

de doorzichtigheid aanpassen.  
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Vink in het exportmenu Watermerken aan en kies vervolgens een al eerder gemaakt watermerk of 

kies voor Watermerk bewerken. Dan kun je een nieuwe maken. Je kunt het watermerkvak weer 

groter in beeld krijgen door te slepen aan de randen. 

Afbeeldingopties.  Je kunt als watermerk een afbeelding kiezen. Een jpg is nooit doorzichtig 

(maar heeft witte rechthoek met afbeelding), anders moet je een png maken.  

Bij Tekstopties kun je lettertype kiezen, stijl, hoe je uitgelijnd wilt hebben en de kleur (op witte 

rechthoekje klikken). In het tekstvak schrijf je de tekst. Het resultaat zie je meteen op de foto. 

Bij Watermerkeffecten kies je de dekking (dus beetje doorschijnend of niet) en de grootte. Bij 

Proportioneel kun je mooi je naam onderaan in beeld zetten (zie Plaatsing). Als de foto veranderd 

(staan, liggend) dan verandert die proportioneel mee. Bij Passen gaat watermerk over de hele zijnde 

en bij Vullen over de hele foto. 

 

De Inzet bepaalt hoe ver van de rand en bij Plaatsing kies je waar het watermerk komt (kun je ook 

roteren naar verticaal). 

Aan het eind kun je jouw watermerk opslaan (en naam geven) en daar de volgende keer voor kiezen. 

Bij Na verwerking kun je aangeven dat je de foto´s wilt zien in de verkenner na export. Net wat 

je handig vindt. Makkelijk om bijv. even te controleren of watermerk goed uitpakt of de kwaliteit na 

verkleinen nog goed is . 

Exporteren en voorinstelling maken 
Ben je klaar dan druk je op exporteren. Wil je jouw gebruikte instellingen opslaan als voorinstelling, 

druk dan linksonder op Toevoegen. Je kunt de voorinstelling dan een naam geven, bijvoorbeeld 

Facebook.  

Je kunt als je een preset gebruikt die altijd weer wijzigen voor gebruik bijvoorbeeld naamgeving of 

bestemmingsmap.  

En wil je hem blijvend veranderen, dan ga je op een voorinstelling staan, rechtermuisknop en klik op 

Bijwerken met huidige instellingen. Dan is de voorinstelling aangepast.  
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Deze cursus Lightroom is auteursrechtelijk beschermd. Het document is voor 

individueel gebruik. Niets uit dit document mag zonder toestemming van de 

Online FotoSchool verspreid, vermenigvuldigd of online gebruikt worden. 

 


