
Cursus Lightroom 2019 
Data: woensdagavonden: 23 oktober, 30 oktober, 6 november, 13 november 2019 

Uren: Van 19.30u. tot 22u. 

Plaats: Clublokaal Fotoclub Obscura Zoersel, Zonneputteke 1/B, 2980 Zoersel 

Inschrijven via: www.fotoclubobscura.be 

Prijs: 120 euro 

Organisatie: Fotoclub Obscura i.s.m. MultimediaZ  

Inschrijven via: www.fotoclubobscura.be/cursuslightroom 

Cursusgeld betalen op rekening van MultimediaZ BE93 6528 4574 1567. Noteer 'cursus Lightroom' 
en uw naam in de mededeling. (Pas na het betalen van het cursusgeld is de inschrijving definitief.) 

 

Opzet van de cursus 

Dit is een cursus voor beginners, we beginnen vanaf nul maar op het einde van de cursus zullen jullie 
zeker overweg kunnen met Lightroom. Fotografen die al jaren Lightroom gebruiken zullen minder 
aan hun trekken komen. Dit is geen cursus voor gevorderden of mensen die Lightroom al jaren 
gebruiken.  

Iedereen zal een laptop ter beschikking krijgen tijdens de cursus. We zorgen dat Lightroom 6 
geïnstalleerd is en dat er werkfoto’s ter beschikking zijn. Cursisten mogen ook eigen foto’s 
meebrengen (op stick).  

Cursisten mogen niet met een eigen laptop werken tijdens de cursus.  

Tijdens de cursus wordt Lightroom stap voor stap uitgelegd en krijgen de cursisten tijd om te oefenen 
op de laptop.  

U krijgt ‘spiekbrieven’ op papier ter ondersteuning van de cursus. 

 

Inhoud van de cursus 

 

1. Inleiding Lightroom  

• Wat is Lightroom?  

• Wat zijn de onderdelen van Lightroom?  

• De interface  

• Wat is de typische workflow om te werken met Lightroom?  

2. De catalogus  

• Hoe werkt Lightroom?  

• Waar bewaar ik mijn foto’s?  

• Hoe stel ik de catalogus in?  

3. Foto’s importeren  

• Manieren  

http://www.fotoclubobscura.be/
http://www.fotoclubobscura.be/cursuslightroom


• Instellingen  

4. Bibliotheek module  

• Alle mogelijkheden binnen de bibliotheek.  
o O.a.: foto’s evalueren en verwijderen, trefwoorden en metadata, foto’s stapelen, 

sorteren, vergelijken, zoeken en filteren, organiseren, verzamelingen, virtuele 
kopieën…  

5. Ontwikkel module  

• Alle mogelijkheden van de ontwikkelmodule (dit wordt het grootste onderdeel van de 
cursus).  

• Onder andere: 
o Gereedschappen  
o Standaardinstellingen  
o Globale correcties  
o Lokale correcties  
o … 

6. Foto’s exporteren  

• Exporteren en publiceren  

7. Andere modules van Lightroom (op vraag van de cursisten). 

8. Vragen en wensen van cursisten 


