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Inhoud training photoshop elements 
 

 
Basisprincipes Photoshop Elements 

 

 Het venster van Photoshop Elements  

 Bewerken: Snel, Met instructies, Expert 

 Foto-informatie via de Statusbalk 

 Zoomen en Handje 

 Meerdere afbeeldingen openen 

 Opslaan, opslaan als, sluiten en afsluiten 

 Help en hulp bij specifieke functies 

 

Bewerkingen: snel en met instructies 

 

 Kleurinstellingen 

 Werkmodus Snel 

 Snelle selectie 

 Snel retoucheerpenseel, rode ogen verwijderen en tanden wit maken 

 Afbeelding uitsnijden 

 Bewerken met instructies 

 Regel van derden 

 Eenvoudige bewerkingen via het menu 

 

Foto's in alle soorten en maten 

 

 Verschillende bestandstypen 

 Afbeeldingsformaat en beeldschermformaat, afbeeldingsresolutie en printerresolutie 

 Foto opnieuw samenstellen (deel uit de foto vewijderen) 

 Foto rechttrekken 

 Cameravervorming corrigeren 

 Canvas vergroten 

 Foto’s afdrukken 

 Uitgebreide afbeeldingsgegevens 

 Opslaan voor web 

 Geïndexeerde kleur 

 Beeldpixels berekenen: verschillende methoden 

 Overzicht bestandstypen 
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Foto’s verbeteren  

 

 Kleurtoon aanpassen 

 Contrast, Schaduwen, Hooglichten en Middentonen 

 Gereedschappen om te corrigeren en retoucheren 

 Kloonstempel 

 Verscherpen 

 Het deelvenster Historie 

 Huidskleur aanpassen 

 Tanden witter maken 

 Slim penseel: Inleiding, lippen rood maken en kleuren omkeren 

 Vervagen en retoucheren 

 Patroonstempel 

 De overige retoucheer- en correctiegereedschappen 

 Kleurtoon en verzadiging 

 Kleur verwijderen en Omzetten in zwart-wit 

 

Werken met selecties  

 

 Rechthoekig selectiekader en Ovaal selectiekader 

 Een selectie verplaatsen 

 Werken met selecties: Lasso, Magnetische lasso, Veelhoeklasso en Toverstaf 

 Selectiepenseel 

 Selectie opslaan, selectie laden en selectie verwijderen 

 Selecties: Doorsnede maken met selectie 

  

Materialen, opvullen, omlijnen 

 

 Een nieuwe afbeelding maken 

 Voorgrond- en achtergrondkleur 

 De Pipet 

 Emmertje 

 Verlopen gebruiken 

 Selectie omlijnen en opvullen 

 Achtergrondgummetje en Tovergummetje 

 Kleur vervangen 

 Penseel impressionist 

 Penseelinstellingen 

 Verlopen bewerken 
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Photomerge en lagen 

 

 Photomerge: inleiding samenvoegen van foto’s 

 Photomerge-panorama 

 Photomerge-gezichten (Photomerge Faces) 

 Photomerge-groepsfoto (Photomerge Group shot) 

 Photomerge-belichting (Photomerge Exposure) 

 Photomerge-scènecorrectie (Photomerge Scene cleaner) 

 Een achtergrond gebruiken van het deelvenster Afbeeldingen 

 Een eigen foto als achtergrond gebruiken 

 Maskers 

 Lagen verenigen en vergrendelen 

 De achtergrondlaag omzetten in een gewone laag en andersom 

 Aanpassingslagen 

 

Werken met tekst en vorm 

 

 Tekst toevoegen aan foto's: Horizontale en Verticale tekst 

 Masker voor horizontale en verticale tekst 

 Tekst op selectie 

 Tekst op vorm 

 Tekst op aangepast pad 

 Werken met aangepaste vormen 

 Koekjesvorm 

 Meerdere bestanden verwerken 

 

Werken met effecten en filters 

 

 Menu Filter: Aanpassingen, Ruis en  Vervagen 

 Kunstzinnige filters toepassen uit de filtergalerie 

 Het deelvenster Effecten gebruiken  

 Plug-Ins downloaden, installeren en gebruiken 

 

Gif-animaties en eindoefeningen 

 

 Gif-animaties: inleiding (bewegende afbeeldingen maken) 

 Gif-animaties maken met Photoshop Elements 

 Eindoefeningen 

 

 


