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WERKEN MET DE APP FOTO’S OP JE IPAD OF IPHONE 
 

Via deze app kunnen we genomen foto’s back-uppen in de cloud, bekijken en beheren via 

verschillende media. De iphone of ipad in de eerste plaats, maar ook via de laptop of vaste computer.  

Belangrijke besturingselementen die we in  foto’s en veel apps tegenkomen zijn de volgende: 

 

Een verborgen menu 

 

Verborgen menu met acties die je kan uitvoeren, dikwijls voor selecties 

 

Terug naar het vorige scherm binnen de app 

 

Deelfunctie (bv. via de mailapp) 

 

Toevoegen. Binnen foto’s kan je hiermee foto’s toevoegen aan een album. 

 

De prullenbak. Hiermee kan je geselecteerde items wissen. 

X Heeft dezelfde functie als het vuilbakje. Geselecteerde items wissen. (of soms sluiten) 

. . . Heeft dezelfde functie als de verticale puntjes. Verborgen menu. 
 

1 Algemene instellingen 
Alvorens we beginnen controleren we eerst of alles juist is ingesteld. 

Zorg dat bij alle apparaten waarop je foto’s wil zien en synchroniseren dezelfde icloud-account is 

ingesteld. Vervolgens ga je via de instellingen naar de app foto’s. Zet iCoud-foto’s aan. Het zorgt 

ervoor dat je foto’s geback-upt worden in de cloud.  

  
Zorg er ook voor dat optimaliseer Iphone-opslag is afgevinkt. Het zorgt ervoor dat er meer ruimte op 

je toestel vrijkomt.  
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2 Open de app foto’s   

3 De werkomgeving van de app 

3.1 Algemene kenmerken 

  

 

Eens de foto app geopend komen we terecht in het hoofdmenu. Hier zien we alle foto’s, zowel de 

foto’s die op je iphone staan (of ipad) als diegenen die reeds in de back-up staan in de cloud. 

Bovenaan vinden we de symbolen terug die aangeven dat je binnen deze app nog naar een vorige 

weergave kan of zie je ook de < of >.  

 

Via de keuzemogelijkheden onderaan kunnen we via foto’s of Albums navigeren tussen de ganse 

fotobibliotheek (foto’s) of de verzamelingen van foto’s (albums).  Wat actief is blauw ingekleurd. 

4 Foto’s maken 
Start de app camera die je meestal terugvindt op het startscherm. 

We bekijken de voornaamste mogelijkheden. 
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Door dit aan te tikken kan je voor de flitser 
kiezen tussen drie standen. Auto – Aan –Uit 
Standaard is automatisch ingeschakeld. 

 

Via dit symbool kan je wisselen tussen de 
voor- of achtercamera. Nodig voor selfies te 
kunnen maken. Of voor een videogesprek. 

 

Om te kunnen fotograferen met filters. Dit 
heb je standaard niet direct nodig. 
 

 

Als u HDR gebruikt, neemt de iPhone, iPad of 
iPod touch automatisch de beste delen van 
drie met verschillende belichting 
gemaakte foto's 

 

Dit is de sluiterknop. Als je langer blijft 
drukken dan activeer je bursten. Zo maak je 
een reeks foto’s achter elkaar. 

 

Dit is de timer. Door deze te activeren kan je 
een tijd kiezen alvorens de camera de foto 
neemt. (voor groepsfoto met jezelf) 

VIDEO Hiermee activeer je de videofunctie. De 
sluiterknop wordt rood. Door deze aan te 
klikken start de video. Stoppen doe je door er 
nogmaals op te klikken (rood vierkant) 

 

5 Albums 
Om orde te krijgen in onze fotobibliotheek kunnen we deze het beste indelen in verzamelingen of 

albums. We kunnen deze zelf maken (zie hieronder) of sommigen worden door het systeem zelf 

gemaakt. 

5.1 Een album maken (foto’s groeperen). 
In onze app foto’s gaan we onderaan naar albums. 

  

 

 We kiezen linksboven voor het 

+-teken om een nieuw album 

te maken. 
 

 We kiezen voor een nieuw 
album. (een gedeeld album 
komt later aan bod) 
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 In het volgende scherm wordt 
vervolgens naar een naam 
gevraagd. We typen deze in en 
drukken vervolgens op bewaar. 

 

 In het volgende scherm 
activeer je ‘Selecteer’ en kan je 
uit de verzameling foto’s kiezen 
door deze aan te tikken. In ons 
voorbeeld kan je zien dat er 13 
foto’s werden geselecteerd. Als 
je klaar bent dan druk je in de 
rechterbovenhoek op gereed. 
Je hebt nu een nieuw album 
gemaakt. 

 

5.2 Foto’s aan een album toevoegen 
Kies in de app voor Foto’s onderaan. 

  

 

 Activeer de functie Selecteer 

 Achter elk tijdstip (dag) 
verschijnt nu Selecteer. 

 Je kan selecteren door 
individuele foto’s aan te tikken 
of je kan ook een heel tijdstip 
selecteren door te tikken op 
het woordje Selecteer. Er 
verschijnt dan deselecteren 
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 Kies na de selectie voor 
‘Voeg toe’ onderaan in het 
midden 

 Kies nu in het volgende 
scherm het album waaraan je 
de geselecteerde foto’s wil 
toevoegen. Je doet dit door 
erop te klikken. 

 De foto’s worden in het 
album geplaatst.  

 

6 Foto’s verwijderen 

6.1 Foto’s overal verwijderen 
 

  

 

 Activeer je foto’s en kies voor 
het overzicht alle foto’s. 

 Vervolgens start je de functie 
selecteer. 

 Selecteer de foto’s die je wil 
verwijderen. 

 Eens de selectie gemaakt kies 
je voor de prullenbak. (rechts 
onder) 

 Door te klikken op Verwijder 
… foto’s worden de foto’s 
verwijderd. 

 Je kan ze nog altijd 
gedurende een bepaalde tijd 
terugzetten. 
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 Kies voor het overzicht albums 
en scrol helemaal naar onder 
tot je het item recent 
verwijderd ziet. Klik hierop. 

 Zet de selecteerfunctie aan, 
selecteer de foto’s. 

 Kies voor ‘Zet alles terug’ 

 Alle foto’s staan nu terug in je 
fotobibliotheek.  

 

6.2 Een album verwijderen 
Door albums te verwijderen verwijder je alleen de verzameling. De foto’s blijven wel bewaard in je 

fotobibliotheek. 

   
 

 Kies voor het overzicht Albums in Foto’s 

 Kies in de rechterbovenhoek voor ‘Toon alles’ 

 Je merkt dat ‘Wijzig is verschenen rechtsboven. 

 Door op ‘Wijzig te klikken’ verschijnen overal rode mintekens voor de albums die je kan of mag 

verwijderen. 

 Klik op dat minteken. Er verschijnt een nieuw scherm met de vraag ‘Verwijder album’ in het rood. 

Door hiervoor te kiezen verwijder je het album. Je foto’s blijven behouden in de bibliotheek. 
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7 Foto’s en albums delen met familie en vrienden 

7.1 Individuele foto’s delen 
Zoals hierboven reeds beschreven, gaan we naar het overzicht van alle foto’s in je app. 

We starten de functie selecteer om aan te geven welke foto’s we willen delen. Kies niet te veel 

foto’s, als je meer wil delen maken we gebruik van gedeelde albums. Dit bespreken we iets later in 

deze beknopte cursus. 

   
 

 In het voorbeeld links zie je dat we 4 foto’s hebben geselecteerd, waarvan we er twee terug 

hebben gedeselecteerd zodat we er twee over houden die we willen versturen. We kiezen 

vervolgens voor het deelsymbool.  

 In het volgende venster kunnen we kiezen hoe we deze foto willen delen. Hier kiezen we voor 

email, maar we kunnen ook als dit aanwezig is whatsapp gebruiken. 

 De foto’s worden automatisch in de mailapp geplaatst. We vullen een mailadres in bij het 

onderdeel ‘Aan’ of kiezen een adres uit het adresboek. Je kan ook nog wat tekst bij de mail 

schrijven en kiezen tenslotte voor ‘Stuu’r. De mail met foto’s wordt verzonden. 

7.2 Gedeelde albums 
Als je een grotere hoeveelheid foto’s wil sturen, bijvoorbeeld van een reis, waar anderen foto’s aan 

mogen toevoegen, maken we gebruik van gedeelde albums. 

We gaan in het begin op dezelfde manier aan de slag als bij het maken van een gewoon album. 

 We zorgen dat het overzicht ‘Albums’ is geactiveerd en kiezen voor het maken van een nieuw 

album door het +-teken aan te tikken. 

 We kiezen nu voor ‘Nieuw gedeeld album’. In het volgende venster geven we dit nieuw gedeeld 

album een naam. Je merkt ook in dit venster dat dit album in de iCloud zal gedeeld worden en 

niet op je apparaat. De bestemmelingen kunnen alleen de foto’s zien uit dit album. Tik op 

volgende. 

 In het volgende venster vul je de geadresseerden in of haal ze uit je adresboek door op + te 

drukken. Als alle geadresseerden zijn ingevuld druk je op ‘Maak aan’. 

 Je ziet in het volgende scherm onder gedeelde albums je nieuw gemaakte album staan. 

 Klik in het volgende venster op foto’s om foto’s aan dit album toe te voegen. 



L. De Wit – lucdewit@gmail.com 

   
 

   
 

 Hier zie je een  +-teken staan. En eventueel ook al foto’s die in dit album staan. Druk op het +-

teken om foto’s toe te voegen. 

 Op de volgende bladzijde zie je wat er gebeurt als je op het onderdeel personen klikt. 

 Je kan hierbij nog andere personen bij uitnodigen. 

 Zet de koppeling ‘Openbare website’ aan als je ook wil dat niet Apple-gebruikers dit album 

mogen inzien. 

 ‘Abonnees kunnen posten’ moet ingeschakeld zijn als je wil dat de andere genodigden foto’s 

kunnen bijvoegen. 
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Nadat je in het linkervenster 
uw keuzes hebt gemaakt,  tik 
je op ‘Vorige’ en kom je in het 
overzicht van ‘Gedeelde 
albums’. 
 
Je kan ze verder wijzigen in de 
toekomst door er terug op te 
tikken. 

 

7.3 Gedeelde albums van anderen inzien 
 

  

 
Als je de app foto’s opent zie je 
meteen dat er onderaan een 
rood cijfer staat bij het 
onderdeel ‘Voor jou’ 
 
Klik hierop. Je ziet nu een 
scherm met een uitnodiging 
om een gedeeld album van 
iemand anders in te zien. 
Druk accepteer. Je kan foto’s 
bijvoegen op dezelfde manier 
als bij je eigen album. 
Niet Apple-gebruikers kunnen 
via een link in de mail de foto’s 
in een website bekijken. 

 

8 Foto’s bewerken 
Je kan eenvoudige bewerkingen toepassen op foto’s, zoals de belichting wat bijstellen of de foto 

bijsnijden als je daar behoefte aan hebt. 

 Tik op de foto die je wil bewerken 
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 Als je de foto’s opent en op een 
willekeurige foto tikt krijg je 
zoals in de linkerfoto getoond 
wordt, de mogelijkheid de foto 
te wijzigen door op ‘Wijzig’ te 
tikken. 

 Boven en onderaan de foto zie 
je enkele pictogrammen 
verschijnen waarmee je de foto 
kunt bewerken. 

 Zoals licht en kleur 

 Bijsnijden 

 Filters 
Probeer gerust wat uit en druk op 
gereed als je tevreden bent. 

 

   
 

9 Slot 
Dit is een eenvoudige handleiding en beschrijft lang niet alle mogelijkheden. Met deze basis moet je 

na wat oefening wel in staat zijn om met het programma te werken. 

Moest je opmerkingen hebben, onduidelijkheden  of fouten vaststellen of vragen hebben dan hoor ik 

dat graag. 

  


