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        Werkgroep Lightroom



Doel van de werkgroep Lightroom

Het doel is zo veel mogelijk van  

elkaar te leren om zoveel mogelijk  

gebruik te kunnen maken van de 

mogelijkheden van Lightroom. 



 Deelnemers
Naam

Elise Pragt

Herman Teinsma

Martine Donker

Fokke de Jong

Wim Dijkman

Joke Slagmolen

Peter Knoester

Berend Klaassens



Inventarisatie
Naam Reacties

Joke Beginner, sinds kort Lightroom
Eerst cloud versie, vragen over classic foto’s 
Waarom foto’s 2x op harde schijf?
Probleem met foto’s inladen (importeren).

Wim Gevorderd, classic
Problemen met cloud versie
Structuur in mappen?

Fokke Gevorderd, 5jr Lightroom (en Elements)
Beheer: verplaatsen van bestaand en toch bereikbaar houden voor Lightroom
Ruisbeheer, Presets beheer
Waarom kan ik op mijn nieuwe laptop niet meer bij Nik?
Workflow, slimme volgorde
Bewerking meerdere bestanden. 
Onbenutte mogelijkheden? 
Oefeningen, huiswerk?



Naam Reacties

Martine Beginner, gebruikt sinds kort Cloud versie, verschil met Classic?
Bij begin beginnen
Vooral veel vragen over het beheer van foto’s.

Herman Gevorderd. Gebruikt voornamelijk/uitsluitend de bewerkingen. Wil meer horen 
over beheer.

Elise Gevorderd.
Lightroom classic
Gebruik ik de juiste wijze werkwijze?
Hoe maak je low - en high Key - foto’s
Wil graag tips voor handige bewerkingen.

Peter Gevorderd. Wil graag workflow bespreken.
Color grading/wit balans. Vooral bij seriematig werken.
Ruis weghalen, Verscherpen . DeNoise AI (topazlabs.com)

Inventarisatie - vervolg



Inventarisatie
Antwoorden 

• Beheer van de foto’s (structuur in mappen, verplaatsen mappen)


• Workflow (wat is een goede volgorde)


• Cloud versie (verschil met Classic/problemen, wel of niet gebruiken). 
Uitgangspunt voor deze werkgroep is Lightroom Classic.


• Vragen over bewerkingen, bijv. ruis, presets, low- en high keys


• Conclusie: de niveau’s liggen behoorlijk uit elkaar.  
Beginners hebben behoefte aan elementaire kennis over Lightroom. 
Gevorderden hebben meer specifieke vragen over zaken waar ze tegen aan 
lopen.



Deelnemers

Naam Beginner Gevorderd

Elise Pragt X

Herman Teinsma X (bewerken)

Martine Donker X

Fokke de Jong X

Wim Dijkman X

Joke Slagmolen X

Peter Knoester X

Berend Klaassens X

Beginners en Gevorderden



Plan van aanpak

• Niveau tussen beginners en gevorderden meer gelijktrekken => introductie’cursus’


• Hoe werkt Lightroom


• Onderdelen Lightroom


• Functies van Lightroom


• Setup van Lightroom op computer


• Backup van Lightroom. Belangrijk!!!!


• Is hier behoefte aan en wie willen meedoen?

Beginners



Plan van aanpak

• Specifieke vragen / onderwerpen.


• Groeperen van vragen op basis van de modules (beheer, bibliotheek, 
importeren, bewerken, exporteren, printen). 


• We kunnen ook een onderwerp behandelen en uitdiepen.


• Vragen voorbereiden door vraagsteller, laat zien wat het probleem is.


• Tijdens een sessie samen beantwoorden en oplossingen aandragen.

Gevorderden



Plan van aanpak

• Hoe vaak een zoom-meeting? 1x per 14 dagen.  Duur 1 - 1,5 uur


• Afhankelijk van Corona bij elkaar komen.


• Vakantieperiode juli - aug


• Datums kiezen voor beginnerscursus


• Datums kiezen voor de vragensessies.


• Ten slotte: als er al dringende vragen zijn m.b.t. Lightroom, kun je dit mailen  
naar mij (berend.klaassens@outlook.com). Ik neem z.s.m. contact met je op.

Datums/Agenda



Vragen/ideeën/opmerkingen?


