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Waarom foto’s selecteren?











Hoe foto’s selecteren?

1. Met de foto’s zelf schuiven 2. Metagegevens + filteren



Met foto’s zelf schuiven

Vergelijkbaar met het schuiven met afdrukken: 
je verplaatst de foto’s naar een andere locatie (map op de computer)

• Geen speciale software nodig • Je raakt de oorspronkelijke set foto’s kwijt 
(of je moet overal kopieën van maken)

• Verschillende selecties maken is omslachtiger
• Je kunt snel fouten maken, foto’s onbedoeld weggooien

 



Met foto’s zelf schuiven



Metagegevens + filteren

Aan je originele foto’s voeg je extra informatie toe, waar je later op kunt filteren:

• Score (rating)

• Kleuren (color labels)

• Sleutelwoorden (keywords)

• Vlaggetjes (flags)

En verder kun je ook filteren op soort camera, lens, locatie, datum/tijd, enz.

• Je raakt de originele foto’s niet aan, die 
blijven staan waar ze staan

• Je kunt meerdere selecties door elkaar 
gebruiken

• Speciale software nodig (b.v. Lightroom, 
Bridge, Photoshop Elements, Picasa, …)

 



Scoren met sterretjes

*
**
***
****
*****

mislukt: onscherp, bewogen, rare compositie, enz.

OK als reserve of dubbel met een goede foto

gewoon een goede foto

hele goede foto, springt er bovenuit

portfolio kwaliteit foto, top!

Tip: Scoren doe je in Lightroom met sneltoets 1 (*) t/m 5 (*****)



Kleuren

Tip: Kleuren geven doe je in Lightroom met sneltoets 6 (rood) t/m 9 (blauw)



Vlaggetjes

Tip: Vlaggen zet je in Lightroom met P (vlag), X (weigeren), U (vlag weg)

Geweigerde foto Foto met vlag



Filteren

• Door filters aan te zetten bepaal je welke foto’s je wilt zien om vervolgens mee verder te gaan 
(b.v. door ze te exporteren of naar een collectie over te brengen)

• Je kunt filteren op alle soorten metagegevens

• Je kunt filters combineren (b.v. toon alle 4 sterren foto’s, die een vlag en kleurenlabel geel hebben)

In Lightroom zitten de meest gebruikte filters boven de filmstrip 

De rest van de filters zie je in de filterbalk (zichtbaar te maken met sneltoets \)

Tip: het huidige filter kun je aan- en uitzetten met sneltoets Ctrl+L



Stappenplan (voor Lightroom)

1. Zorg dat je foto’s geïmporteerd en georganiseerd zijn (op datum)

2. Geef al je foto’s drie sterren (neutraal), dit kan ook tijdens het importeren

3. Score al je foto’s, zorg dat je filter op >= *** staat

4. Bepaal waar je je foto’s voor wilt gebruiken (type serie of selectie)

5. Verklein je selectie verder via een van de andere mechanismes

6. Sla je selectie op in een collectie

7. Pas de volgorde aan indien dat een beter resultaat geeft

8. Verfijn je selectie

9. Exporteer je selectie foto’s



Tips

Denk tijdens selecteren ook aan:

• Beeldformaat (staand, liggend, vierkant, panorama, …)

• Kleur versus zwart/wit

• Gelijke of juist verschillende onderwerpen

• Sfeer, gevoel



Opdracht 1

1. Maak gebruik van workshop serie Boston

2. Geef een impressie van de stad in maximaal 8 foto’s (bewerkingen zijn toegestaan)

3. Licht toe waarom je tot deze keuze gekomen bent



Opdracht 2

1. Maak gebruik van workshop serie Jaipur

2. Breng de serie terug tot een drieluik van 3 verschillende foto’s 
(zonder te bewerken)

3. Licht toe waarom je tot deze keuze gekomen bent



Opdracht 3

1. Maak gebruik van je eigen foto’s (hoeft niet een enkel onderwerp te zijn)

2. Kies een serie type:

1. Verhalende serie

2. Documentaire serie

3. Typologie

4. Associatieve serie

5. Vorm serie

6. Sequentie

3. Selecteer je foto’s tot de gekozen serie. Gebruik maximaal 8 foto’s. Bewerkingen zijn toegestaan

4. Licht toe hoe je tot deze serie gekomen bent


