
Cursus werken met Foto's:
In deze cursus ga ik niet meer in op het vorige programma iPhoto, omdat deze door Apple helemaal 
verlaten is. Daarmee bedoel ik dat er geen updates meer voor komen. En dat al sinds het voorjaar van 
2014, waardoor de veiligheidsrisico's met dit programma steeds groter worden. Ik raad iedereen 
tegenwoordig dan ook dringend aan over te stappen op een ander foto-bewerkings programma. Dan kan 
natuurlijk een programma van een concurrent zijn als Lightroom van Adobe. Ik ga het hier echter alleen 
maar hebben over de opvolger van iPhoto: Foto's dat vanaf macOS 10.10 (Yosemite) mee is gekomen.

1. We beginnen met enkele nieuwe opnames te importeren.
a. Vanaf een iPad of iPhone kom ik later bij “Voorkeuren” op terug. 

b. Nieuwe opnames vanaf je camera. In 
ons geval is de camera de USB-stick.
1. Het programma Foto’s staat nog 

uit.
2. Sluit de USB-stick (Camera via de 

met de camera meegeleverde 
USB-kabel) aan op je computer.

3. Na even wachten start Foto’s 
automatisch op en gaat naar het 
Importeer -paneel. Dit paneel 
toont alle opnames op de USB-
stick (de geheugenkaart van de 
camera)

4. Links bovenin dit scherm kun je aangeven of je wilt dat Foto’s altijd automatisch in het Import-
paneel wordt opgestart (vinkje aan) of niet (vinkje uit).

5. Rechts bovenin dit paneel staan nog 3 keuzes:
a. Wil je de opnames na importeren van de geheugenkaart van de camera verwijderen 

(vinkje aan) of wil je ze daar laten staan als back-up (vinkje uit)
b. Wil je slechts enkele opnames importeren, selecteer die opnames dan door erop te 

klikken (b.v. de 3 eerste opnames) en klik dan op de blauwe knop “Importeer 3 
geselecteerde”

c. Wil je alle in dit paneel getoonde opnames importeren klik dan op de knop “Importeer alle 
nieuwe foto’s”.

d. Mochten er al eerder enkele opnames van deze geheugenkaart geïmporteerd zijn dan 
laat Foto’s dat zien door die opnames apart in het scherm te zetten onder de kop “Al 
geïmporteerd”. Klik je nu op “Importeer alle nieuwe foto’s” dan gebeurd dat alleen met de 
opnames onder het kopje “Nieuwe foto’s”.

e. Verbreek de koppeling tussen de USB-stick (de Camera) door in de Navigatiekolom onder 
“Importeer” op het “Eject” 
teken achter de naam van de 
USB-stick (geheugenkaart 
van de camera) te klikken. Je 
kunt de USB-Stick (USB-kabel 
van de camera) nu uit de 
computer halen.

f. Nadat je alle opnames hebt 
geïmporteerd kom je in het 
album “Laatste import” in het 
Albums-paneel terecht.
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2. Voorkeuren instellen om bv. aan te 
geven dat de opnames van iDevices 
automatisch naar de Mac overgezet 
worden:
a. Ga naar “Foto’s” -> “Voorkeuren”. 

Om het tabblad iCloud te kunnen 
benaderen moeten we van deze 
bibliotheek eerst een 
“Systeemfotobibliotheek” maken.

b. Klik op tabblad “Algemeen” en Klik 
op “Gebruik als systeem-
fotobibliotheek”

c. Klik op tabblad “iCloud”
d. Hier kun je aangeven :

1. of je van je fotobibliotheek een 
iCloud-fotobibliotheek wilt 
maken, niet noodzakelijk. Zou je 
dat willen dan heb je al snel een 
abonnement nodig voor meer 
iCloud ruimte dan de gratis 5 Gb

2. of je opnames vanaf je iPhone of 
iPad zonder iCloud-
fotobibliotheek wilt importeren: 
heel gemakkelijk. Dit is dan ook 
een aanrader

3. of je via iCloud opnames met 
derden wilt delen via sociale 
media en bij het vertonen van opnames op je TV via een Apple-TV.

3. Nieuwe opnames vanaf een iPad of iPhone komen automatisch in Foto’s 
als je bij Voorkeuren aangegeven hebt dat je je opnames vanaf die 
iDevices via “Mijn Fotostream” wilt synchroniseren. Zie punt 12.d.2. Denk 
er dan wel aan ook op je iDevices bij Instellingen -> Foto’s en Camera 
“Uploaden naar mijn fotostream” aan hebt gezet 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4. Uiterlijk van Foto’s heeft twee 
mogelijkheden:
a. Geen navigatiekolom dan 

knoppenbalk aan bovenkant scherm 
zijn panelen, identiek aan iDevice
1. Foto's-paneel
2. Aandenkens-paneel
3. Gedeeld-paneel
4. Albums-paneel
5. Projecten-paneel

b. Wel een navigatiekolom 
knoppenbalk verdwijnt en kolom 
wordt verdeeld in segmenten 
identiek aan panelen.

5. Foto's-paneel: alle opnames gesorteerd 
op datum en tijd en indien aanwezig 
GPS-locatie.
a. Kan bekeken in drie niveau's:

1. Eerste (dit) niveau waar je het 
meest in werkt = Momenten

2. Tweede niveau (1x pijltje naar 
links in linker bovenhoek) = Sets

3. Derde niveau (1x pijltje naar 
links in linker bovenhoek) = 
Jaren.

b. Terug naar eerste niveau 2x pijltje 
naar rechts in linker bovenhoek) 

c. Op knop van een Jaar, Set of 
Moment klikken geeft een soort 
Aandenken. Deze kun je dan weer 
aan je Aandenkens-paneel 
toevoegen.

 
 
 
 
 
 
 
 

6. Aandenkens-paneel: door Foto's 
gemaakt overzicht van wat hij ziet als 
de mooiste opnames van een bepaalde 
gebeurtenis. Maakt er een soort video 
van met daaronder de personen die in 
de opnames voorkomen, de plaatsen, 
als er GPS-gegevens in de opnames 
zijn, op een kaart geprojecteerd en wat 
Foto's ziet als gerelateerde 
gebeurtenissen. In Foto's voor macOS 
is de video niet aan te passen in iOS 10 
wel. Je kunt er zelf gebeurtenissen aan 
toevoegen (zie punt 4c).
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7. Gedeeld-paneel: Hier staan de albums die je aanmaakt om via sociaal media of iCloud fotodeling 
met familie en/of vrienden deelt.

8. Albums-paneel: in tweeën gedeeld.
a. Boven de grijze streep staan de 

standaard Albums die door Foto's 
aangemaakt worden, zoals:
1. “Alle foto’s" met hierin alle 

opnames in volgorde van 
importeren - niet manipuleerbaar

2. “Favorieten" met hierin de 
opnames die je door middel van 
een hartje hebt aangemerkt als 
opname die er voor jou helemaal 
uitspringt.

3. “Personen” met daarin de 
opnames waarop een persoon 
door Foto's herkend als een persoon, naamloos of met naam, of waar jij handmatig een naam 
aan hebt gegeven.

4. “Plaatsen” met de opnames die een GPS-gegeven hebben op een kaart geprojecteerd.
5. “Recent Verwijderd” met opnames, die je uit de bibliotheek wilt verwijderen, maar die nog 

maximaal 30 dagen bewaard blijven.
b. Onder de streep komen je eigen albums te staan:

1. Gewone Albums, eventueel in mappen
2. Slimme Albums, ook eventueel in mappen.

9. Info-venster dit is een zwevend venster.
a. Ga naar het Foto’s-paneel en 

selecteer (klik 1 maal op) de aller 
laatste opname in dit venster.

b. Kies: “Venster” -> “Info-
venster” (Cmd+I), een Info-venster 
verschijnt ergens op het scherm en 
versleep het naar rechts, naast de 
opnames.  
In dit info-venster kun je een heleboel 
informatie kwijt:

c. De mogelijkheid om aan één of 
meerdere opnames een Titel toe te 
voegen:
1. Selecteer alle opnames gemaakt in het Openluchtmuseum (38 opnames) door op de laatste 

opname te klikken, met de muis naar boven de scrollen en de eerste opname aan te klikken 
waarbij je de Shift-toets ingedrukt houd.

2. Klik in het info-venster op “Voeg een Titel toe”
3. Tik in: “Openluchtmuseum” en tik op Enter
4. De Titel verschijnt nu onder alle geselecteerde opnames. Gebeurt dit niet ga dan naar 

“Weergave” -> “Metagegevens” en klik daar op “Titel” (of Cmd+T).
d. De mogelijkheid om aan één of meerdere opnemen een beschrijving toe te voegen. In dit geval 

zijn de 38 opnames van het Openluchtmuseum nog steeds geselecteerd en staat het Info-
venster open:
1. Klik in het Info-venster op “Voeg een beschrijving toe”
2. Tik in: “Klokhuis fotowandeling # 10 in het Openluchtmuseum te Arnhem op zaterdag 9 

augustus 2014.”
3. Klik ergens op het tabblad met de opnames, deselecteer de opnames door voor een tweede 

keer ergens in het paneel tussen de opnames te klikken en selecteer weer de allerlaatste.
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e. Rechts naast de Titel in het Info-venster staat een vaag hartje. Dit wordt een duidelijk hartje als je 
door middel van “Afbeelding” -> “Voeg toe aan Favorieten” (of tik op de punt) aangegeven hebt 
dat dit een favoriete opname is. De opname komt nu in het standaard album Favorieten te staan.

f. De bestandsnaam van de opname is meestal (vooral bij importeren rechtstreeks vanaf een 
camera) de naam die door de camera aan de opname gegeven werd. Dus heel iets anders als 
de Titel. Deze naam is in Foto’s niet te wijzigen.

g. De datum en tijd waarop de opname door de camera gemaakt is. Deze zijn in Foto’s te wijzigen 
via “Afbeelding” -> “Wijzig datum en tijd …” Dit zou ik niet aanraden, maar kan bij een individuele 
opname wel eens handig zijn als je de sorteer volgorde in het Paneel Foto’s wilt manipuleren.

h. Een grijs blok met de gegevens van de camera die je gebruikt hebt en welke instellingen je voor 
deze opname op de camera had als ISO-waarde, brandpuntsafstand, belichtingscompensatie, 
diafragma en sluitertijd. Dit blok is niet te wijzigen.

10. Trefwoorden toekennen. Dit kan op twee manieren:
a. Direct in het Info-venster bij “Voeg 

een trefwoord toe”.
1. Klik in het Foto’s-paneel op de 

eerste twee opnames gemaakt in 
het Openluchtmuseum.

2. Dit zijn mooie waterlelies. 
Hiervoor hebben we nog geen 
trefwoord aangemaakt.

3. Klik in het Info-venster, op te 
roepen met Cmd+I, op “Voeg een 
trefwoord toe”

4. Tik in “Waterlelies” en geef een 
<Enter>

5. Klik ergens in het Foto’s-paneel 
om uit het Info-venster te komen.

b. Via het aparte zwevende venster Trefwoordenbeheer op te roepen door de keuze “Venster” -> 
“Trefwoordbeheer” (Cmd+k)

11. Verschillend soorten Albums maken:
a. “Gewone” Albums, waar je telkens handmatig eventueel nieuwe opnames aan toe moet voegen 

door ze naar dat album te slepen of via de keuze “Archief” -> “Nieuw album” (Cmd+N) en daar 
een nieuw album toevoegen of uit de lijst, op te roepen met het blauwe pijltje achter “Nieuw 
Album”, het gewenste album te kiezen.

b. “Slimme” Albums. Dit zijn albums waarbij je in een dialoogvenster zoek voorwaarden in kunt 
tikken, bijvoorbeeld een trefwoord:
1. Ga in het Foto’s-paneel naar de 

laatste 10 opnames.
2. Selecteer de 8 opnames met 

zwaluwen en zorg dat het Info-
venster open staat (Cmd+I)

3. Ga in het Info-venster naar 
“Voeg een trefwoord toe”, tik in: 
Zwaluwen en bevestig dat met 
een <Enter>

4. Dubbelklik ergens in het Foto’s-
paneel en selecteer de eerste 
opname met de zwaluwen. 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5. Klik nu op het + (plus) teken 
helemaal rechts boven in het 
Foto’s-paneel (Alt+Cmd+N) en 
kies “Slim album”

6. Tik bij “Naam slim album” in: 
Zwaluwen

7. Klik op het pijltje van het venster 
met “Foto” en kies “Trefwoord”

8. In het volgende venstertje staat al 
de voorwaarde “is”. Dit laten we 
zo.

9. Klik nu op het pijltje van het 
venster 
met “√”. Kies als criterium waar de  
voorwaarde aan moet voldoen: 
Zwaluwen.

10. We hebben nu verteld dat het slimme album in al de opnames in de bibliotheek altijd moet 
zoeken naar opnames waaraan we het trefwoord “Zwaluwen” hebben meegegeven en die in 
dit “Slimme album” moet zetten.

11. Klik nu op “OK”. In de navigatiekolom verschijnt nu onder “Albums” het woord “Zwaluwen” 
met een wieltje ervoor. Dit betekent dat er een slim album is aangemaakt voor alle opnames 
met het trefwoord zwaluwen

12. Opnames bewerken  
(sluit voor het gemak even het Info-
venster):
a. Selecteer de eerste van de zojuist 

geïmporteerde opnames, tik op de 
“Enter”-toets. Je komt nu in het 
“Bewerk”-paneel. Als je echter op de 
opname hebt gedubbelklikt dan krijg 
je de opname in vergrootte versie te 
zien, maar nog niet het “Bewerkt”-
paneel. Klik dan op de knop 
“Bewerkt” rechts boven.

b. Je ziet nu een aantal “Bewerk” 
mogelijkheden:
1. Verbeter - Door hierop te klikken gaat Foto’s de opname aanpassen, zoals hij denkt dat het 

moet. Dat kan handig zijn, maar je hebt het zelf niet in de hand, omdat je niet weet wat er 
gedaan wordt.

2. Roteren - Een portretfoto, die als landschapsfoto is geïmporteerd, kan hier tegen de klok in 
gedraaid worden (gewoon 1 maal klikken) of met de klok mee (Alt-toets indrukken en 1 maal 
klikken) 

3. Snij bij - We zouden van deze 
opname het nestgat met de 
“ouder” zwaluw die de jonkies 
voert uit kunnen vergroten: Klik 
op “Snij bij”.
a. De opname komt nu in een 

kader te staan met rechts 
daarvan een wieltje. Hiermee 
kun je de horizon 
rechttrekken. 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b. Ook kun je hier een uitsnede 
maken van de opname in 
elke verhouding die je wilt.

c. Klik weer op de knop “Snij 
bij” en je aanpassing wordt 
opgeslagen. 
 
 
 
 
 
 
 

4. Filters - Hier kun je 8 
verschillende standaard filters 
op de opname toepassen. De 
bovenste is “Geen” filter. Klik op 
een filter en kijk wat hij doet. Klik 
nogmaals op dezelfde filter en 
de aanpassing wordt weer 
opgeheven. Klik weer op de 
knop “Filters” om met deze 
mogelijkheid te stoppen. 
 
 
 
 

5. Pas aan - Hier heb je diverse 
opties om je opnames te 
verbeteren: standaard staat hier 
aangegeven:
d. Licht - Ga met je muis 

helemaal naar rechts tot je 
een knop “Auto” ziet en 
daarachter een pijltje naar 
beneden. Klik op dit pijltje 
naar beneden en je krijgt de 
verschillende mogelijkheden 
om het licht (de belichting) 
van je opname aan te passen 
door schuifjes heen en weer te halen.

e. Kleur - Net als bij licht ook verschillende mogelijkheden als je deze verder opent.
f. Zwart-Wit - Net als licht en kleur na openen verschillende mogelijkheden. 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g. Als je rechts naast 
“Aanpassen” (boven “Licht”) 
op de knop “Voeg toe” klikt 
kun je uit nog meer verbeter 
mogelijkheden kiezen.

h. Een in mijn ogen toch wel 
belangrijke mogelijkheid, 
vooral als je met RAW 
opnames werkt, is 
“Witbalans”. Voeg die dus toe 
en open hem net als bij “Licht”

i. Ga nogmaals naar “Voeg toe” 
en geef aan dat je de 
bovengenoemde vier 
mogelijkheden als Standaard wilt bewaren.

j. Experimenteer nu eens met deze “verbeter” mogelijkheden. 
Als je op de “Verbeter”-knop had gedrukt kun je hier zien wat Foto’s als verbetering 
voorgesteld heeft. 

6. Retoucheer - Een toch wel iets 
beperkte mogelijkheid om 
ongewenste vlekjes op je 
opname weg te werken. 
Klik nogmaals op Retoucheer 
om uit deze mogelijkheid weg te 
komen  
 
 
 
 
 
 

7. Extensies - Dit is een mogelijkheid om je opnames via 
commercieel aangeschafte programma’s buiten Foto’s om te 
verbeteren. Omdat dit om commerciële programma’s gaat, die 
eerst aangeschaft moeten worden kan ik hier niet verder op 
ingaan. Het enige, nieuwe, bij deze extensies is de bovenste 
keuze “Markup”. Deze biedt de mogelijkheid een permanente titel, 
of permanent je naam als copyright op de opname te zetten. 
 
 
 

c. We zijn nu klaar met verbeteren, dus klik op “Gereed” of ga met gebruik making van de pijltjes 
toetsen op je toetsenbord naar de volgende (->) of vorige (<-) opname om die te verbeteren.

d. Wil je achteraf de verbeteringen toch niet accepteren dan kun je ten alle tijden op de knop 
“Herstel origineel” klikken. Dit kan alleen als je de betreffende opname hebt geselecteerd en in 
het “Bewerk”-paneel zit.

e. Door in het “Bewerk”-paneel op “Gereed” te drukken als je klaar bent met het aanpassen van je 
opname(s) sla je de verbeteringen van alle onder handen genomen opnames op, terwijl de 
originelen ten allen tijde bewaard blijven.

f. Je komt nu in een paneel met en vergrootte versie van de laatste opname die je verbeterd hebt. 
Klik nu op de knop met het pijltje naar links in de linker bovenhoek van het venster en je komt 
weer in het overzicht “Momenten”.
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13. Het Project-paneel met o.a Een boek, 
Fotoboek: 097-Amersfoort01-Fotoboek 
(41) dat je altijd nog kunt aanpassen 
voordat je het eventueel besteld. Hierin 
kun je ook kalenders of kaarten 
aanmaken via de keuze: “Archief” -> 
“Maak fotoboek/kalender/kaart aan …”

 
 
 
 
 

14. Diavoorstelling maken: 
Als laatste gaan we een diavoorstelling maken en voor het gemak maar weer van dezelfde 
verzameling opnames in het Openluchtmuseum:
a. Klik in de navigatiekolom op het album “Klokhuisfotowandeling #12”
b. We gebruiken weer alle opnames in dit album, dus klik zonder te selecteren op het + (plus) teken 

rechts boven in het Albums-paneel en kies “Diavoorstelling”.
c. Accepteer in het volgende 

schermpje de Titel van de 
voorstelling door op de knop OK te 
klikken. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

d. Nu kom je in de diavoorstelling in 
het Projecten-paneel te zitten. 
Je ziet de eerste opname groot in 
het venster met daarop de Titel van 
de voorstelling. Daaronder 
verschijnen alle opnames die in de 
voorstelling gebruikt worden op 
volgorde van plaatsing. 
 
 
 
 

e. Ben je met die volgorde niet tevreden dan kun je die aanpassen door eenvoudig de opnames 
één voor één naar links of naar rechts te slepen.

f. Zit er een opname bij die je achteraf toch niet wilt gebruiken dan kun je hem verwijderen door 
met je rechter buisknop op de dia te klikken en in het pop-up-menu kiezen voor “Verwijder dia”

g. Wil je de titel veranderen dan kan dat door erop te klikken, de hele titel te selecteren en dan wat 
anders in te tikken, bijvoorbeeld: Openluchtmuseum, Arnhem (niet bevestigen met een <Enter>, 
maar eenvoudig ergens op de dia te klikken). 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h. Rechts naast de grote dia staan een 
aantal knoppen waarmee je:
1. het Thema van de dia kunt 

veranderen (bovenste knop)
2. de muziek kunt aanpassen, of 

zelfs muziek uit je iTunes 
bibliotheek kunt kiezen

3. De tijdsduur en andere 
Themaopties van de voorstelling 
aan kunt passen.

i. Onder de grote dia staan nog de 
knoppen “Voorvertoning”, “Speel 
diavoorstelling af” en “Herhaal 
diavoorstelling”.

j. Met de knop “Exporteer” kun je van deze diavoorstelling een aparte Film maken, die dan buiten 
het programma Foto’s bewaard wordt en die je dus via andere “sociale” media kunt laten zien.

15. Opnames delen: 
Er is in Foto’s ook nog de mogelijkheid om opnames te delen via allerlei sociale media. 

a. Bijvoorbeeld de iCloud-Fotodeling, 
waarmee je eenvoudig een link kunt 
leggen tussen een opname of 
opnames van jou naar personen, die 
ook met Foto’s werken. Je deelt dan 
eigenlijk een album met anderen, 
waarin je zelf opnames kunt zetten 
en anderen hun opnames kunt laten 
plaatsen.

b. Delen via Mail  

c. Delen via Facebook 

d. Delen via Flickr. 

e. Hier ga ik verder niet op in omdat we daar internet voor nodig hebben en ieder dan een eigen 
account voor de diverse media moet hebben.

Soest, 29 augustus 2016.
Sip Ham - Coltof
Coördinator Klokhuis Fotogroep.

Meer informatie:
Klokhuis website: http://www.klokhuis.nl/klokhuis-fotogroep/
Handleiding Foto’s als PDF: http://www.klokhuis.nl/digitale-bibliotheek-2016/
Klokhuis forum: http://forum.klokhuis.nl/viewforum.php?f=34
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