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Inleiding 

Foto’s bewerken op de computer? 

Met een digitaal fototoestel kan je heel veel foto’s nemen en deze meteen op je computer plaatsen. 

Daar stoppen de mogelijkheden van de digitale fotografie echter niet! Wanneer je jouw foto’s op de 

computer gezet hebt, kan je ze ordenen in mappen zodat je ze later gemakkelijk terugvindt. Je kan 

van jouw foto’s ook meteen een heus fotoboek maken om te laten afdrukken of digitaal te delen met 

vrienden. Maar je kan nog veel meer met je foto’s doen. Zo kan je jouw foto’s bewerken door met 

een paar eenvoudige klikken de kleuren en de belichting aan te passen of leuke effecten toe te 

voegen.  

Picasa   

In dit iThema gaan we aan de slag met digitale foto’s in Picasa. Picasa is een gratis toepassing van 

Google waarmee je foto’s kan bewerken, fotoalbums kan maken en online foto’s kan delen met 

vrienden en familie. 

In dit iThema tonen we eerst hoe je Picasa kan downloaden en installeren. Daarna kijken we wat je 

allemaal kan doen in Picasa. We tonen je hoe je jouw foto’s kan organiseren, uploaden, bewerken en 

delen met anderen. 

 

Andere websites om met Picasa te leren werken 

Op de website van Vormingplus Halle-Vilvoorde vind je drie kijk- en doefilmpjes die je tonen hoe je 

met Picasa aan de slag kan gaan: 

1) Beginnen met Picasa 

2) De werkruimte bij Picasa 

3) Je foto's ordenen met Picasa 

Daarnaast zijn er nog een aantal websites die een handleiding geven voor Picasa: 

1) http://picasa.google.nl/help/userguide_organize.html 

2) http://www.gratiscursus.be/Picasa3/ 

3) http://www.scholengroepmeetjesland.be/cursus/Handleiding%20picasa.pdf 

4) http://www.hccbg.nl/handleiding/Picasa3_vertaling.pdf  

http://www.archeduc.be/picasa.html
http://www.archeduc.be/picasa.html#beginpicasa
http://www.archeduc.be/picasa.html#werkruimtepicasa
http://www.archeduc.be/picasa.html#ordenenpicasa
http://picasa.google.nl/help/userguide_organize.html
http://www.gratiscursus.be/Picasa3/
http://www.scholengroepmeetjesland.be/cursus/Handleiding%20picasa.pdf
http://www.hccbg.nl/handleiding/Picasa3_vertaling.pdf
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Stappenplan 

Wat komt aan bod in dit iThema? 

Hoofdstuk 1: Picasa downloaden en installeren 7 

Stap 1: Picasa downloaden van het internet 
 

7 

Stap 2:  Picasa installeren op jouw computer 
 

9 

Stap 3: Picasa voor de eerste keer opstarten 10 
 
 
 

 

Hoofdstuk 2: Je foto’s organiseren in Picasa 12 

Stap 4: Je mappen met foto’s in Picasa beheren 
 

12 

Stap 5: Albums maken en gebruiken in Picasa 14 
 
 
 

 

Hoofdstuk 3: Foto’s op computer zetten met Picasa 18 

Stap 6: Foto’s importeren van op je fototoestel, camera of mobiele telefoon 18 
 
 
 

 

Hoofdstuk 4: Een diavoorstelling of fotocollage maken met 
jouw eigen foto’s 

20 

Stap 7: Een diavoorstelling maken 

 

20 

Stap 8: Een fotocollage maken 22 

 

 

 

Hoofdstuk 5:  Je foto’s bewerken in Picasa 24 

Stap 9: Een foto kiezen om te bewerken 
 

24 

Stap 10:  Het tabblad ‘Basisbewerkingen’ ontdekken 
 

25 

Stap 11: Het tabblad ‘Afstellen’ verkennen 31 
 

Stap 12: Het tabblad ‘Effecten’ uitproberen 32 
  



 

 

 6 

Hoofdstuk 6:  Je foto’s delen met anderen 35 

Stap 13: De verschillende mogelijkheden om je foto’s te delen 
 

35 

Stap 14:  Je foto’s uploaden naar een Picasa-webalbum 
 

36 

Stap 15: Je foto’s verzenden via e-mail 
 

38 

Stap 16: Je foto’s afdrukken 
 

40 

Stap 17: Je foto’s exporteren 
 

42 

Stap 18: Een bestelling plaatsen bij een van Picasa’s online afdrukservices 
 

43 

Stap 19: Andere mogelijke manieren om je foto’s te delen met anderen 
 

44 



 

 

 7 

Hst 1: Picasa downloaden en installeren  

Stap 1: Picasa downloaden van het internet  

Vooraleer je aan de slag kan, moet je Picasa downloaden.  

  Surf naar http://picasa.google.com/ door het adres in te typen in de adresbalk bovenaan en op 

Enter te drukken. 

 

 Klik op de knop ‘Picasa downloaden’:  

 Een nieuwe pagina opent: 

 

De beveiliging van je computer waarschuwt je met een balk bovenaan dat er deze website een 

bestand naar jouw computer wil verzenden. Jij moet hiervoor eerst toestemming geven. 

 Klik op de balk. Er verschijnt een menu. Klik op ‘Bestand downloaden’: 

 

http://picasa.google.com/
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 Een nieuwe venster opent: 

 

 Klik op de knop ‘Uitvoeren’: 

 

 Klik opnieuw op de knop ‘Uitvoeren’: 

 Indien je computer ook toestemming vraagt om door te gaan, klik je op ‘Doorgaan’. 

 



 

 

 9 

Stap 2: Picasa installeren op jouw computer 

Wanneer het installatieprogramma gedownload is start de installatie.  

 Een nieuwe venster opent: 

             

Klik op de knop ‘Akkoord’: 

Klik op de knop ‘Installeren’:  

 Een nieuwe venster opent: 

 

 Klik de opties aan of uit door de vakjes aan of uit te vinken: 

 Klik op de knop ‘Voltooien’:  
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Stap 3: Picasa voor de eerste keer opstarten 

 Ga naar je bureaublad. 

 

 Dubbelklik op de snelkoppeling naar Picasa: 

 

 Picasa wordt geopend. Wanneer je Picasa voor de eerste keer opent, vraagt het programma waar 

het op jouw computer naar afbeeldingen moet zoeken.  

 

Kies voor de eerste optie ‘Alleen Mijn Documenten, Mijn Afbeeldingen en het bureaublad 

scannen’ door het bolletje aan te klikken:        

 TIP: Plaats al je afbeeldingen onder ‘Mijn Afbeeldingen’ of ‘Mijn Documenten’  

Zorg ervoor dat je altijd al je foto’s en afbeeldingen opslaat in de map ‘Mijn Afbeeldingen’ of ‘Mijn 

Documenten’ of een submap die in een van deze twee mappen staat. 

 Klik op de knop ‘Doorgaan’:  

2x 
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 Picasa zoekt automatisch naar afbeeldingen op je computer. Je ziet dit beneden rechts op het 

scherm gebeuren in een klein venstertje. Dit kan even duren. Wanneer Picasa klaar is zie je alle 

foto’s, filmpjes en andere afbeeldingen in de Bibliotheek staan. De Bibliotheek is het hoofdscherm 

van Picasa waar je altijd terecht komt als je Picasa opent. 

 

Wanneer Picasa al je foto’s gevonden heeft, kan je zelf aan de slag met Picasa! 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wat heb je nu allemaal gezien in dit eerste hoofdstuk: ‘Picasa downloaden en installeren’? 

 Je hebt Picasa gedownload van het internet  

 Je hebt Picasa geïnstalleerd op jouw computer 

 Je kan Picasa opstarten door te dubbelklikken op de snelkoppeling  

  Picasa heeft je foto’s gevonden en deze staan in de Bibliotheek van Picasa 

Helemaal klaar voor het tweede hoofdstuk: ‘Je foto’s organiseren in Picasa’!  
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Hst 2: Je foto’s organiseren in Picasa 

Stap 4: Je mappen met foto’s in Picasa beheren 

 Start Picasa op. 

Picasa organiseert automatisch al je afbeeldingen en filmpjes in mappen in het hoofdscherm 

Bibliotheek. 

 

 

Links in je Bibliotheek zie je: Albums, Personen, Mappen, Geëxporteerde afbeeldingen en Overige. 

Het belangrijkste onderdeel is Mappen 

Onder Mappen zie je alle mappen van jouw computer die afbeeldingen 

of filmpjes bevatten. In al deze mappen heeft Picasa een bestandje 

geplaatst waardoor je de mappen en de foto’s in Picasa ziet.  

Wijzigingen in de mappen in Picasa worden ook doorgevoerd in de 

mappen op de vaste schijf van jouw computer.  

Voorbeeld: Als je een map een andere naam geeft in Picasa zal deze map 

ook van naam veranderen in Windows Explorer (jouw computer). 

Voorbeeld: Als je een foto verwijdert uit een map zal deze foto ook 

verwijderd worden van jouw computer. 

 TIP:  Picasa verandert de originele foto niet!  

Als je foto’s uit een map in Picasa bewerkt, blijft de originele foto op jouw computer ongewijzigd 

staan. De wijzigingen worden opgeslaan in het bestandje dat Picasa in jouw mappen installeert.  
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Hoe kan je Instellen welke afbeeldingen en mappen worden weergegeven? 

 

Klik op ‘Extra’  

Klik in het menu ‘Extra’ op ‘Mappenbeheer’  

 Het venster ‘Mappenbeheer’ opent. 

Per map kan je kiezen tussen 3 mogelijkheden: 

- ‘Eenmaal scannen’: Picasa scant de gekozen 

map eenmaal. 

- ‘Verwijderen uit Picasa’ : Picasa scant de 

gekozen map niet meer en de map wordt 

verwijderd uit Picasa.  

- ‘Altijd scannen’: Picasa scant de 

geselecteerde map altijd waardoor nieuwe 

foto’s in de map ook toegevoegd worden 

aan Picasa. 

 Selecteer de map door erop te klikken 

 Kies de optie die je wil: ‘Eenmaal scannen’, ‘Verwijderen uit Picasa’ of ‘Altijd scannen’. 

 Klik op de knop ‘OK’: 
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Stap 5: Albums maken en gebruiken in  Picasa 

De verzameling ‘Albums’ bevat de albums die je in Picasa hebt 

gemaakt. De verzameling ‘Albums’ staat links bovenaan in de 

bibliotheek boven de ‘Mappen’.  

Albums worden gebruikt voor het groeperen en organiseren van afbeeldingen, op basis van je eigen 

criteria en aangeduid met een eenvoudig woord of een titel.  

Bijvoorbeeld: Je kan een album ‘Natuur’ maken waaronder je alle foto’s van bloemen en dieren  

samenbrengt. 

De foto’s in albums zijn een kopie en verwijzen niet naar fysieke mappen op de vaste schijf van je 

computer. Als je afbeeldingen in een album verwijdert of verplaatst, blijven ze toch in de 

oorspronkelijke mappen staan. Je kan zelfs dezelfde afbeelding aan meerdere albums toevoegen.  

Hoe maak je een nieuw album? 

 

 Klik op de knop met het mapje bovenaan links:   

 Het venster ‘Albumeigenschappen’ opent. 

 

 Typ de naam of titel van je album in. 

 Klik wanneer je klaar bent op de knop ‘OK’:  
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Een aantal veelgestelde vragen en antwoorden: 

1) Hoe voeg ik een afbeelding toe aan een album? 

 

 Selecteer de foto's die je in een album wilt plaatsen. Als je meerdere foto's wil selecteren, hou je 

de Ctrl-toets ingedrukt terwijl je op de foto’s klikt die je wil selecteren. De geselecteerde foto's 
worden linksonder weergegeven in het Afbeeldingenvak. 

 Klik op de knop met het mapje naast het selectievak:   

 

 Klik op de naam van het album waaraan je de geselecteerde foto’s wil toevoegen. 

Zoals je kan zien staan de afbeeldingen nog steeds in de map én nu ook in het album. 

 

2) Hoe kan je een albumomschrijving of de titel van een album wijzigen?  

 

 Dubbelklik op de titel van het album. 

 Het venster ‘Albumbeschrijving’ opent.  

2x 
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 Je kan een nieuwe beschrijving voor het album intypen. Je kan ook de datum, plaats van opname 

en de titel van het album wijzigen. 

 Klik wanneer je klaar bent op de knop ‘OK’:  

 

3) Hoe verwijder je een afbeelding uit een album? 

 

 Selecteer de afbeelding of afbeeldingen die je wil verwijderen. 

 Druk op de knop ‘Delete’ op je toetsenbord:  

Een nieuw venster opent. 

 

 Klik op de knop ‘Afbeelding verwijderen’ als je zeker bent dat je de afbeelding uit het album wil 

verwijderen:  

Opmerking: Wanneer je een afbeelding uit een album verwijdert, wordt het oorspronkelijke bestand 

op de vaste schijf van je computer daarmee niet verwijderd.  
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Wat heb je nu allemaal gezien in dit tweede hoofdstuk: ‘Je foto’s organiseren in Picasa’? 

 Je weet dat er mappen staan in de bibliotheek van Picasa. 

 Je weet dat als je een map een andere naam geeft in Picasa deze map ook van naam zal 

veranderen op de harde schijf van jouw computer. 

 Je weet dat als je een foto verwijdert uit een map dat deze foto ook zal verwijderd worden 

van jouw computer. 

 Je kan instellen welke afbeeldingen en mappen worden weergegeven via mappenbeheer. 

 Je weet wat een album is. 

 Je kan een nieuw album aanmaken en er foto’s aan toevoegen. 

 Je kan de albumomschrijving of titel van een album wijzigen. 

 Je kan een foto verwijderen uit een album. 

 Je weet dat als je een foto verwijdert uit een album dat deze foto NIET verwijderd wordt 

uit je map in Picasa en ook NIET van jouw computer zal verdwijnen. 

Helemaal klaar voor het derde hoofdstuk: ‘Foto’s op computer zetten met Picasa’!  
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Hst 3: Foto’s op computer zetten met 
Picasa 

Stap 6: Foto’s importeren van op je fototoestel, camera of mobiele telefoon 

Het importeren (of invoeren) van nieuwe foto's in Picasa van een camera, cd/dvd, geheugenkaart, 

mobiele telefoon, enzovoort is snel en eenvoudig. Ga hiervoor als volgt te werk: 

 Sluit de camera (of geheugenkaart, cd/dvd, scanner, enzovoort) aan op je computer.  

 Jouw computer geeft aan dat hij de verbonden is. 

 

 Klik op het kruisje om de automatische melding af te sluiten. 

 Open Picasa. 

 

 Klik in Picasa links bovenaan op de knop 'Importeren'  

 

 Picasa opent een nieuw tabblad: Importeren. In het importvak worden miniatuurvoorbeelden 

weergegeven verdeeld in groepen op basis van de tijd waarop de foto's zijn genomen.  
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 Typ de titel van de map in. 

 Klik op ‘alles importeren’ of kies om enkel foto’s die jij geselecteerd hebt te importeren 

door op  ‘geselecteerde items importeren’ te klikken. 

 Picasa gaat automatisch terug naar de Bibliotheek, rechtstreeks naar de map met de nieuwe 
geïmporteerde foto’s. 

 

 

 

Wat heb je nu allemaal gezien in dit korte derde hoofdstuk: ‘Foto’s op computer zetten met 

Picasa’? 

 Je weet dat je  op een gemakkelijke manier foto’s op jouw computer kan zetten met Picasa. 

  Je kan foto’s importeren van op je fototoestel, camera, cd/dvd, geheugenkaart, mobiele 

telefoon, en andere toestellen. 

Helemaal klaar voor het vierde hoofdstuk: ‘Een diavoorstelling of fotocollage maken met jouw 

eigen foto’s’!  
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Hst 4: Een diavoorstelling of fotocollage 
maken met jouw eigen foto’s 

Stap 7:  Een diavoorstelling maken 

Met Picasa maak je van een aantal foto's met één muisklik een presentatie.  

Voorbeeld: Ik wil alle foto’s in mijn map ‘Dieren’ aan mijn vrienden tonen met een presentatie. 

 

 

Selecteer de foto’s, een map of album en klik bovenaan op de knop ‘Diavoorstelling’:  

 Onmiddellijk start de diavoorstelling van de gekozen foto’s.  
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 Bij het bewegen van de muis of het drukken op de spatiebalk verschijnt onderaan een menubalk: 

 

 

 

 

Met deze menubalk kan je veel aanpassingen doen in je presentatie: 

 

 

1) De diavoorstelling afsluiten en terugkeren naar Picasa. 

2) Inzoomen op de foto. 

3) Een foto linksom of rechtsom roteren. 

4) De vorige foto tonen. 

5) De startknop van de diavoorstelling. Een klik hierop doet ook de menubalk verdwijnen. 

6) De volgende foto tonen. 

7) Een ster toekennen aan een foto. 

8) Een overvloeiing kiezen.  

9) De titel van de foto al dan niet tonen. 

10) Het aantal seconden dat een foto verschijnt, verminderen of vermeerderen. 

Probeer een aantal verschillende knoppen uit en kijk wat er gebeurt! Vergeet niet telkens op de 

‘play’ knop te drukken om de voorstelling opnieuw te starten:  

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
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Stap 8:  Een fotocollage maken 

Met Picasa kan je heel mooie fotocollages maken met je eigen foto’s.  

Voorbeeld: Ik wil een collage maken van al mijn foto’s in mijn map ‘Dieren’. 

 

 

Selecteer de foto’s, een map of een album en klik bovenaan op de knop ‘Fotocollage’:  

 Picasa opent een tabblad ‘fotocollage’ met de gekozen foto’s.  

 

In de linker menubalk kan je onder ‘instellingen’ jouw collage aanpassen. Je kan ook zelf je foto’s 

verplaatsen door ze te verslepen. 
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 Je kan experimenteren met de verschillende instellingen, bijvoorbeeld met de soorten collages. 

 Twee voorbeelden van mogelijkheden: 

- Mozaïek: 

 

 

 

- Raster: 

 

 

 

 

 

 Wanneer je tevreden bent over het resultaat, klik je op 'Collage maken’.  

Je kan ook op ‘Bureaubladachtergrond’ klikken om de collage te maken en die automatisch in te 

stellen als bureaubladafbeelding voor de computer. 

 

 

 

Wat heb je nu allemaal gezien in dit vierde hoofdstuk: ‘Een diavoorstelling of fotocollage maken 

met jouw eigen foto’s’? 

 Je kan een diavoorstelling starten. 

  Je kan de instellingen van jouw diavoorstelling zelf aanpassen met de knoppen van de 

menubalk. 

  Je kan een fotocollage maken met een aantal foto’s.  

 Je weet dat je verschillende soorten collages kan gebruiken. 

 Je weet dat je een collage ook als bureaublad kan instellen met de knop 

bureaubladachtergrond. 

Helemaal klaar voor het vijfde hoofdstuk: ‘Je foto’s bewerken in Picasa’!  
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Hst 5: Je foto’s bewerken in Picasa 

In Picasa kan je met één muisklik een afbeelding verbeteren, je kan de kleuren en de belichting 

aanpassen en wel twaalf verschillende effecten toevoegen. 

Het handige hierbij is dat die bewerkingen steeds ongedaan kunnen gemaakt worden, zelfs nadat je 

Picasa hebt afgesloten. Dit komt omdat Picasa de originele foto niet wijzigt en de veranderingen 

bewaart in een apart bestand (het ini-bestand). Jouw originele foto gaat dus nooit verloren. 

Stap 9: Een foto kiezen om te bewerken 

 Start Picasa op en ga naar de map waarin de foto staat die je wil bewerken. 

 

 Dubbelklik (tweemaal klikken) op de foto die je wil bewerken. 

 Het scherm ’Afbeeldingen bewerken’ opent. 

 

Links naast de afbeelding bevinden zich drie tabbladen: ‘Basisbewerkingen’, ‘Afstellen’ en ‘Effecten.’ 

We gaan deze drie tabbladen één na één bekijken op de volgende pagina’s. 

 

2x 
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Stap 10: Het tabblad ‘Basisbewerkingen’ ontdekken 

Op het tabblad ‘Basisbewerkingen’ vind je allerlei bewerkingen die je op je foto kan uitvoeren om 

hem in een aantal klikken veel beter te maken. 

 

Bijsnijden 

Gebruik de knop ‘Bijsnijden’ om delen van een afbeelding die je niet wil zien, te verwijderen of om je 

foto het gewenste formaat te geven. 

   

 Kies een afbeelding en klik op de knop ‘Bijsnijden’. 

 Het scherm ‘Foto bijsnijden’ opent 

 

 Je kan zelf kiezen hoe je de foto bijsnijdt.  Bijvoorbeeld naar de 

grootte van je fotokader.  
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Voorbeeld: Ik wil van deze rechthoekige foto een vierkante foto maken. 

 

 Kies ‘Vierkant’. 

 Versleep het kader zodat de foto ‘vierkante kan zelf kiezen hoe je de foto bijsnijdt.  Bijvoorbeeld 

naar de grootte van je fotokader.  

 Klik wanneer je tevreden bent op de knop ‘Toepassen’ :                            

 

 Picasa snijdt je foto bij (Je originele foto blijft altijd bewaard op de computer). 
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Recht maken 

Met deze optie kan je foto's recht maken die in een scheve camerastand zijn genomen.  

 

 Kies een afbeelding en klik op de knop ‘Recht maken’. 

 Het scherm ‘Recht maken’ opent. 

 

Je kan met behulp van de schuifbalk onder in het scherm de foto draaien om hem recht te zetten. De 

lijnen op het scherm kunnen je hierbij helpen. 

  Schuif balkje naar links of rechts, zodat de foto mooi recht is. 

 

  Klik wanneer je tevreden bent op de knop ‘Toepassen’:  

 Picasa slaat de wijziging op (Je originele foto blijft altijd bewaard op de computer). 
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Rode ogen 

Met deze functie kan je uit elke afbeelding de rode ogen verwijderen.  

 

 Kies een afbeelding en klik op de knop ‘Rode ogen’. 

 Het scherm ‘Rode ogen herstellen’ opent. 

 

Trek een kadertje rond het rode gedeelte van het oog. Doe dit voor de twee ogen.  

 Picasa toont meteen de foto zonder de rode ogen! 

 Klik wanneer je tevreden bent op de knop ‘Toepassen’ :                            

 

Ik doe een gok 

 

Met  de knop ‘Ik doe een gok’ verbetert Picasa automatisch je afbeelding door de kleur en het 

contrast van de afbeelding aan te passen.  

 

Auto-contrast 

 

Met de knop ‘Auto-contrast’ past Picasa het contrast in je afbeelding automatisch aan.  



 

 

 29 

Auto-kleur 

 
Met de knop ‘Auto-kleur’ past Picasa de kleur in je afbeelding automatisch aan. 

 

Retoucheren 

De knop ‘Retoucheren’ kan je gebruiken om lelijke plekjes te verwijderen en de fotokwaliteit te 

verbeteren. Je kan er ook prachtig oude foto's mee herstellen die zijn beschadigd of waar 

watervlekken of krassen op zitten.  

 

 Kies een afbeelding en klik op de knop ‘Retoucheren’. 

 Het scherm ‘Vlekjes retoucheren’ opent. 

 

 Pas het formaat van de kwast aan met de schuifregelaar. 

 Klik met de cirkel van de kwast op het plekje dat je wil retoucheren. 

 Zoek vervolgens een ander deel van de afbeelding op dat je op de gemarkeerde 

plek wilt neerzetten en klik. 

 Klik wanneer je tevreden bent op de knop ‘Toepassen’ :                            
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Tekst 

Je kan snel en eenvoudig tekst over afbeeldingen toevoegen.  

 

 Kies een afbeelding en klik op de knop ‘Tekst’. 

 Het scherm ‘Tekst bewerken’ opent. 

 

Klik waar je de tekst wilt op de foto. 

 Typ de gewenste tekst in.  

Je kan de stijl, het formaat en de draaihoek van de tekst bewerken en de tekst naar de gewenste 

locatie slepen.  

 

 Klik wanneer je tevreden bent op de knop ‘Toepassen’ :                            
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Stap 11: Het tabblad ‘Afstellen’ verkennen 

Het tabblad ‘Afstellen’ biedt je de mogelijkheid om zelf het licht, de accenten, de schaduwen en de 

kleurtemperatuur aan te passen.  

 

 

 Licht invullen 

Voeg met de schuifbalk ‘Licht invullen’ licht toe aan de voorgrond van afbeeldingen met een 

te lichte achtergrond, om ze evenwichtiger te maken.  

 Accenten 

Met de schuifbalk ‘Accenten’ kan je de lichtpunten of accenten in je afbeelding versterken of 

verzwakken.  

 Schaduwen 

Met de schuifbalk ‘Schaduwen’ kan je meer schaduw aan je foto toevoegen.  

Tip: Automatische afstelling 

 Je kan met de één-klik-knop rechts van de schuifbalken ‘Licht invullen,’ ‘Accenten’ en ‘Schaduwen’ 

automatisch belichtingsbewerkingen op je afbeelding toepassen zonder de schuifbalken te 

gebruiken. 

 Kleurtemperatuur 

Maak je foto's warmer door de regelaar naar rechts te schuiven of koeler door de regelaar 

naar links te schuiven. Hiermee kan je de kleuren verlevendigen en de compositie van je foto 

meer tot leven brengen. 
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Stap 12: Het tabblad ‘Effecten’ uitproberen 

Het tabblad ‘Effecten’ bevat twaalf effecten die je kan toepassen. De effecten kunnen in stappen 

worden toegevoegd en je kan altijd het laatste toegepaste effect ongedaan maken of opnieuw 

toepassen. Er zijn twaalf effecten die je kan gebruiken om je afbeeldingen in Picasa te verbeteren. Je 

ziet in het tabblad steeds een miniatuurweergave die je al een idee geeft hoe je foto er zal uit zien 

wanneer je het effect toepast. 

                                   

 

 Scherper maken maakt de randen van objecten in je foto scherper. 

 Sepia creëert een ‘ouderwets’ effect door je foto een roodbruine tint te geven. 

 Z/W maakt van elke kleurenfoto een zwart/wit-foto. 

 Warmer maken maakt een koele foto warmer en geef de huid meer kleur. 

 Korrel voegt een ‘korrelige’ film-uitstraling aan je foto toe. 

 Tint laat je toe om een tint toe te voegen op de hele foto.  

 Verzadiging vergroot de kleurverzadiging van je foto. 

 Zachte focus verzacht de focus rond een door jou geselecteerd middelpunt. 

 Glans geeft de foto versluierde contouren. 

 Gefilterd Z/W laat je foto eruit zien alsof die genomen werd met een zwartwit-film en een 

kleurenfilter. 

 Focus Z/W vermindert de kleurverzadiging rond een door jou gekozen middelpunt. 

 Geleidelijke Tint voegt een verloopfilter toe aan een door jou geselecteerde kleur. Handig 

voor het blauw maken van grijze luchten. 

De originele foto 
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Scherper maken 

 

Sepia 

 

Z/W 

 

Warmer maken 

 

Korrel 

 

Tint (gekozen kleur: paars) 

 

 

De originele foto 
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Verzadiging 

 

Zachte Focus 

 

Glans 

 

Gefilterd Z/W 

 

Focus Z/W 

 

Geleidelijke tint 

 

Wat heb je nu allemaal gezien in dit vijfde hoofdstuk: ‘Je foto’s bewerken in Picasa’? 

 Je kan een afbeelding selecteren om te bewerken. 

  Je kent de drie tabbladen om foto’s te bewerken: basisbewerkingen, afstellen en effecten. 

  Je kan met het tabblad ‘basisbewerkingen’ een afbeelding bijsnijden, recht maken, rode 

ogen verwijderen, kleur en contrast aanpassen, vlekjes wegwerken en tekst toevoegen. 

 Je weet dat je met het tabblad ‘afstellen’ het licht, de accenten, de schaduwen en de 

kleurtemperatuur van een afbeelding kan verbeteren.  

 Je kan verschillende effecten van het tabblad ‘effecten’ toepassen op je foto’s.  

Helemaal klaar voor het zesde hoofdstuk: ‘Je foto’s delen met anderen’!  
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Hst 6: Je foto’s delen met anderen 

Met Picasa kan je niet alleen foto’s beheren en bewerken, je kan ze ook op verschillende manieren 

delen met anderen. 

Stap 13: De verschillende mogelijkheden om je foto’s te delen 

 

 

 

Je kan in Picasa:  

 Je foto’s uploaden naar een Picasa-webalbum  

 Je foto’s verzenden via e-mail 

 Je foto’s zelf afdrukken 

 Je foto’s exporteren 

 Een bestelling plaatsen bij een van Picasa’s online afdrukservices 

 Je foto’s rechtstreeks op je Blog publiceren 

 Een collage maken met je mooiste foto’s 

 Een film maken met je foto’s 

 Je foto’s geocoderen met Google Earth 
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Stap 14: Je foto’s uploaden naar een Picasa-webalbum 

Deze functie van Picasa biedt je de mogelijkheid om je foto’s met een simpele klik op het internet te 

zetten. 

 Open Picasa.  

 

 Selecteer de foto's die je wil uploaden. Als je meerdere foto's wil selecteren, hou je de Ctrl-toets 

ingedrukt terwijl je op de foto’s klikt die je wil selecteren. De geselecteerde foto's worden linksonder 
weergegeven in het Afbeeldingenvak. 

 Klik onderaan de pagina op de knop ‘Uploaden’:  

 

Om verder te kunnen gaan en je foto’s online te plaatsen in een Picasa webalbum moet je je 

aanmelden met je Google-account. Als je nog geen Google-account hebt, moet je op ‘Aanmelden 

voor Webalbums’ klikken en de gevraagde gegevens invullen.  
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 Als je aangemeld bent opent een nieuw venster om foto’s te uploaden naar Picasa Webalbums. 

 

 Selecteer het album waaraan je jouw foto's wil toevoegen of maak een nieuw album.  

 Je kan ook de grootte van de foto’s aanpassen. 

 Kies of je de foto’s ‘openbaar’, ‘niet vermeld’ of ‘Voor weergave is aanmelding vereist’ wil tonen. 

 Klik dan op ‘Uploaden’:  

 Het venster ‘Uploadbeheer’ opent. Hierin wordt de status van de upload weergegeven. 

         

 Als de upload is voltooid, klik je op ‘Online bekijken’ om jouw webalbum te bewonderen.  
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Stap 15: Je foto’s verzenden via e-mail  

Picasa maakt het mogelijk om heel gemakkelijk foto’s te verzenden via e-mail. Picasa past 

automatisch het formaat van de foto's aan en voegt de geselecteerde foto’s in één klik als bijlage toe 

aan een e-mail.  

 Open Picasa.  

 

 Selecteer de foto's die je wil verzenden via e-mail. Als je meerdere foto's wil selecteren, hou je 

de Ctrl-toets ingedrukt terwijl je op de foto’s klikt die je wil selecteren. De geselecteerde foto's 
worden linksonder weergegeven in het Afbeeldingenvak. 

 Klik onderaan de pagina op de knop ‘E-mail’: 

 Een nieuw venster opent. Hier moet je jouw e-mailprogramma selecteren. 

                             

 Klik op het e-mailprogramma dat jij gebruikt (Hotmail is niet mogelijk). 

OF 
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 Het e-mailprogramma wordt geopend en een mail wordt klaargezet met jouw foto’s in bijlage. 

       

 Geef het e-mailadres in, verander eventueel het onderwerp en de tekst.  

  Klik op ‘Verzenden’ en de foto’s worden gemaild. 
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Stap 16: Je foto’s afdrukken 

Met de knop ‘Afdrukken’ kan je afbeeldingen in het afbeeldingenvak op een lokale printer of een 

netwerkprinter afdrukken.  

 

 Selecteer de foto's die je wil afprinten. Als je meerdere foto's wil selecteren, hou je de Ctrl-toets 

ingedrukt terwijl je op de foto’s klikt die je wil selecteren. De geselecteerde foto's worden linksonder 
weergegeven in het Afbeeldingenvak. 

 Klik onderaan de pagina op de knop ‘Afdrukken’:  

 Een nieuw scherm opent. Hier kan je de instellingen voor het afdrukken aanpassen.  
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 Kies het afdrukformaat.  

 

 Kies of je de foto’s wil verkleinen of bijsnijden zodat ze goed op 

het papier passen. 

 Je kan kiezen om een rand of tekst aan je foto’s toe te voegen. 

 Kies je printer. 

 Je kan de printerinstellingen aanpassen van de gekozen printer. 

Tenslotte kan je kiezen hoeveel exemplaren je wenst per foto. 

 

 

Voor je gaat afdrukken, krijg je het afdrukvoorbeeld al te zien. Je door de verschillende pagina’s 

bladeren. Verschijnen de foto’s in zwart/wit? Dan heb je een zwart/wit printer aangesloten. 

Wil je de kwaliteit van je fotoafdruk controleren? Klik dan op ‘beoordelen’ rechts onderaan. Er wordt 

aangegeven of de resolutie van de foto’s hoog genoeg is voor de afdruk. Eventueel dien je een 

kleiner formaat te kiezen voor de afdruk. 

 Alles juist ingesteld? Klik dan op ‘afdrukken’:  
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Stap 17: Je foto’s exporteren 

Met de knop ‘Exporteren’ kan je al dan niet bewerkte foto’s als nieuw JPEG-bestand opslaan. 

Bewerkingen die je in Picasa op een foto toepast, worden immers enkel in Picasa opgeslagen. 

Wanneer je deze foto’s exporteert, sla je ze op als een nieuw bestand.  

 

 Selecteer de foto's die je wil exporteren. Als je meerdere foto's wil selecteren, hou je de Ctrl-

toets ingedrukt terwijl je op de foto’s klikt die je wil selecteren. De geselecteerde foto's worden 
linksonder weergegeven in het Afbeeldingenvak. 

 Klik onderaan de pagina op de knop ‘Exporteren’:  

 Een nieuw scherm opent.  

 

 Kies de plaats waarnaar de foto’s moeten geëxporteerd worden, het formaat en de kwaliteit. 

 Klik wanneer je klaar bent op de knop ‘Exporteren’:   
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Stap 18: Een bestelling plaatsen bij een van Picasa’s online afdrukservices 

 

 Selecteer de foto's die je wil gebruiken. Als je meerdere foto's wil selecteren, hou je de Ctrl-toets 

ingedrukt terwijl je op de foto’s klikt die je wil selecteren. De geselecteerde foto's worden linksonder 
weergegeven in het Afbeeldingenvak. 

 Klik onderaan de pagina op de knop ‘Winkel’:  

 Een nieuw scherm opent.  

 

 Kies de afdrukservice van een winkel door op het logo te klikken.  

 Picasa zal automatisch alle geselecteerde afbeeldingen uploaden. Via de website van de 

afdrukservice handel je daarna de bestelling verder af. 
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Stap 19: Andere mogelijke manieren om je foto’s te delen met anderen 

 

 

Op de balk vind je nog een aantal andere mogelijkheden om je foto’s te delen: 

 Je foto’s rechtstreeks op je Blog publiceren 

 Een collage maken met je mooiste foto’s (ga naar stap 8 op pagina 22) 

 Een film maken met je foto’s 

 Je foto’s geocoderen met Google Earth: Je koppelt een locatie aan je foto zodat 

anderen zien waar deze genomen is. 

 

 

 

 

 

 

Wat heb je nu allemaal gezien in dit vijfde hoofdstuk: ‘Je foto’s delen met anderen? 

 Je weet dat er vele manieren zijn om je foto’s te delen met anderen.  

  Je weet hoe je foto’s kan uploaden naar een  persoonlijk Picasa webalbum.  

  Je kan foto’s gemakkelijk verzenden via e-mail vanuit Picasa.  

 Je kan je foto’s afprinten op de manier die jij zelf kiest.  

 Je kan bewerkte foto’s exporteren om ze als afbeelding op je computer op te slaan. 

 Je weet hoe je een bestelling kan plaatsen bij een van Picasa’s online afdrukservices. 

 Je kent ook een aantal andere methoden om foto’s te delen.  

Helemaal klaar om zelfstandig verder aan de slag te gaan met Picasa! 

Veel succes! 
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Waarvoor kan je nog terecht bij het IT-huis?  

 

Het IT-huis is een project van KlasCement dat met de steun van de Telenet 

Foundation en de POD Maatschappelijke Integratie de digitale kloof wil 

helpen dichten. Het IT-huis telt vier trajecten (iSchool, iBuurt, iThema en 

iBib), die elk op hun manier bijdragen tot het verkleinen van de digitale kloof 

en het toegankelijker maken van technologie voor digitale kansengroepen. 

 

iSchool 

Is jouw school een innoverende en geëngageerde school? Teken dan snel in 

voor het iSchool-project en maak van jouw school een ICT-brede iSchool! 

Is jouw instelling geïnteresseerd om een steentje bij te dragen bij het 

dichten van de digitale kloof dmv het ontwikkelen van didactisch materiaal? 

Contacteer het IT-huis en wordt iPartner!  

 

 

iBuurt 

Wil jouw buurtorganisatie een kennismaking met ICT organiseren voor 

buurtbewoners met geen of weinig ICT kennis? 

Geen probleem! Jullie voorzien de locatie en betrekken de deelnemers, het IT-

huis zorgt voor laptops (gratis), een professionele lesgever en/of een 

lespakket op maat. Zo wordt jouw buurt een iBuurt! 

 

 

iThema 

Iedereen die met vragen zit omtrent thema’s zoals het digitaal aanvragen 

van een school- of studietoelage; het aanmaken en gebruiken van een e-

mailadres; de mogelijkheden van sociale netwerksites; etc kan terecht bij 

iThema. Maandelijks werken we een nieuw thema uit! 

 

 

iBib 

Is jouw school, instelling of buurtorganisatie op zoek naar materiaal voor een 

nascholing, ouderavond, buurtbijeenkomst of nog iets anders? Huur dan 

GRATIS (voor digitale kansenprojecten) of met KORTING (voor scholen) 

laptops, een digitaal fototoestel, een digitale camera, een beamer, etc uit de 

iBib! 

 

 

Meer informatie vind je op de website van het IT-huis: www.ithuis.be.  

 

De vorige iThema’s vind je terug op www.ithuis.be/index.php/ithema:  

 Aanvraag school- en studietoelagen  

 Aan de slag met Gmail  

 Online bankieren  

  Sociale netwerksites: Facebook  

 Online kopen en verkopen 

 Mijn kind op de computer en het internet 

 

http://www.klascement.net/
http://www.telenetfondation.be/
http://www.telenetfondation.be/
http://www.mi-is.be/
http://www.ithuis.be/ischool
http://www.ithuis.be/ibuurt
http://www.ithuis.be/ithema
http://www.ithuis.be/ibib
http://www.ithuis.be/
http://www.ithuis.be/index.php/ithema
http://en.calameo.com/read/0000428023351d3dd0dd3
http://www.calameo.com/books/000042802ee4401e533c0
http://en.calameo.com/read/000042802115df02f12eb
http://en.calameo.com/read/000042802de924a1d6bda
http://en.calameo.com/read/000042802f254446176cc
http://www.ithuis.be/index.php/ithema

