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Voorwoord 
 
Beste lezers en lezeressen, 
 
De tablet neemt op steeds meer terreinen het werk van een pc of laptop over. In het 
begin was een tablet nog een apparaat om mee te surfen, uw mail te bekijken of 
eenvoudige apps te gebruiken, maar inmiddels kunt u een tablet voor steeds meer 
toepassingen gebruiken.  
 
Een toepassing die zich goed leent voor de tablet is fotobewerking. Niet alleen kunt u 
uw foto’s bekijken op een tablet, maar op het heldere scherm en met de bediening 
met uw vingers of een stylus verbetert u uw foto’s ook gemakkelijk. 
 
In dit cahier maakt u kennis met de fotobewerkingsapp Aviary. Dit als kennismaking 
op de titel Fotobewerking op uw tablet. Meer informatie over deze titel vindt u aan het 
einde van dit cahier. 
 
Wij wensen u veel plezier met dit cahier! 
 
Studio Visual Steps 
 
PS Uw opmerkingen en suggesties over dit cahier zijn van harte welkom. 
Ons e-mailadres is: post@visualsteps.nl 
 
 
Nieuwsbrief 
 
Alle boeken van Visual Steps zijn volgens dezelfde methode geschreven: stap voor 
stap-instructies met schermafbeeldingen.  
Een overzicht van alle boeken vindt u op www.visualsteps.nl  
Op die website kunt u zich ook met enkele muisklikken aanmelden voor de gratis 
Visual Steps Nieuwsbrief die per e-mail wordt verspreid. 
In deze Nieuwsbrief ontvangt u ongeveer twee keer per maand informatie over: 
- de nieuwste titels en eerder verschenen boeken; 
- speciale aanbiedingen en kortingsacties. 
Als abonnee van de Nieuwsbrief heeft u toegang tot de gratis cahiers op de 
webpagina www.visualsteps.nl/gratis 
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Hoe werkt u met dit cahier? 
 
Dit cahier is geschreven volgens de Visual Steps-methode. De werkwijze is 
eenvoudig: u legt het cahier naast uw tablet en voert alle opdrachten stap voor stap 
direct op uw tablet uit. Door de duidelijke instructies en de vele schermafbeeldingen 
weet u precies wat u moet doen. Door de opdrachten direct uit te voeren, leert u het 
snelste werken met de tablet. 
 
In dit Visual Steps-cahier ziet u verschillende tekens. Die betekenen het volgende: 
 

Handelingen 
Dit zijn de tekens die een handeling aangeven: 
 

 De wijsvinger geeft aan dat u iets op het scherm van de tablet moet doen, 
bijvoorbeeld ergens op tikken. 

 

 Het toetsenbord betekent dat u iets moet typen op het toetsenbord van de 
tablet of de pc. 

 

 De muis geeft aan dat u op de pc iets met de muis moet doen. 
 

 De hand geeft aan dat u hier iets anders moet doen, bijvoorbeeld de tablet 
draaien of uitzetten. Ook wordt de hand gebruikt bij een serie handelingen 
die u al eerder heeft geleerd. 

 
Naast deze handelingen wordt op sommige momenten extra hulp gegeven om met 
succes dit cahier door te werken. 
 

Hulp 
Extra hulp vindt u bij deze tekens:
 

 
De pijl waarschuwt u voor iets. 

 

 
Bij de pleister vindt u hulp, mocht er iets fout zijn gegaan. 

 

1 Weet u niet meer hoe u een handeling uitvoert? Dan kunt u dit met behulp 
van de cijfers achter deze voetstapjes opzoeken achter in het cahier in de 
bijlage Hoe doe ik dat ook alweer?  

 
In aparte kaders vindt u algemene informatie en tips over de tablet. 
 

Extra informatie 
De kaders zijn aangeduid met de volgende tekens:
 

 
Bij het boek vindt u extra achtergrondinformatie die u op uw gemak kunt 
doorlezen. Deze extra informatie is echter niet noodzakelijk om het cahier 
door te kunnen werken.  

 

 
Bij een lamp vindt u een extra tip voor het gebruik van de tablet.  
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De schermafbeeldingen 
 
De schermafbeeldingen in dit cahier zijn bedoeld om aan te geven op welke knop, 
bestand of hyperlink u precies moet tikken op uw scherm. In de vetgedrukte instructie 
ziet u het uitgeknipte vensteronderdeel waarop u moet tikken. Met de lijn wordt 
aangegeven waar dit onderdeel zich bevindt op uw scherm.  
 
U begrijpt dat de informatie in de kleine schermafbeeldingen in het cahier niet altijd 
leesbaar is. Dat is ook niet nodig. U ziet immers het scherm dat in het cahier is 
afgebeeld op groot formaat op het scherm van uw tablet.  
 
Hier ziet u een voorbeeld van zo’n instructie plus het uitgeknipte vensteronderdeel 
waarop u moet klikken. De lijn geeft aan waar dit vensteronderdeel zich bevindt op 
uw scherm: 
 

 Tik op  
 

 
In sommige gevallen wordt in de schermafbeelding een deel van het scherm 
getoond. Hier ziet u daarvan een voorbeeld: 
 
Rechtsboven in het scherm: 
 

 Tik op  
 
 
Het is dus nadrukkelijk niet de bedoeling dat u de informatie in de schermafbeel-
dingen in het cahier gaat lezen. Gebruik de schermafbeeldingen in het cahier altijd in 
samenhang met wat u op groot formaat op het scherm van uw tablet ziet. 
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Fotobewerking met Aviary 
 

 
Een foto die u vroeger moest weggooien, omdat deze niet goed belicht of scheef 
was, kunt u met fotobewerkingsprogramma’s op de computer corrigeren. Maar ook 
voor een tablet met het besturingssysteem Android (zoals de Samsung Galaxy Tab) 
of een iPad zijn tegenwoordig diverse apps voor fotobewerking beschikbaar. De 
mogelijkheden in apps zijn meestal nog iets minder dan in programma’s op de 
computer, maar zijn toch voldoende voor de standaard fotobewerker. Het resultaat is 
prima voor afdrukken of gebruiken in diavoorstellingen.  
 
Helaas is niet alles mogelijk. Is een foto met lage resolutie genomen, dan zal het 
resultaat tegenvallen als u een deel van de foto vergroot. Een verkeerde belichting 
kan gecorrigeerd worden, maar het resultaat zou beter zijn als de foto goed was 
belicht. Daarom blijft goed fotograferen het belangrijkste. Maar ook dan kan het 
nodig zijn iets te corrigeren. Bijvoorbeeld de rode ogen die zijn ontstaan door het 
gebruik van een flitser of een kleurzweem op de foto. Een fotobewerkingsapp 
beschikt over automatische gereedschappen hiervoor, maar biedt ook 
mogelijkheden om een foto handmatig te verbeteren.  
 
Er zijn verschillende apps beschikbaar. In dit cahier maakt u kennis met de 
Nederlandstalige app Aviary.  
 
In dit cahier leert u: 
 
• foto’s automatisch verbeteren en bijsnijden; 
• de functie Fokus gebruiken; 
• foto’s draaien en rechtzetten; 
• handmatige correcties maken; 
• tekst en titels toevoegen. 
 

 Let op! 
De schermafbeeldingen in dit cahier zijn gemaakt op een tablet met het besturings-
systeem Android. Dit is bijvoorbeeld een Samsung Galaxy Tab. Heeft u een ander 
type tablet met Android of een iPad, dan kunnen de stappen of afbeeldingen iets 
afwijken. Indien nodig, worden aanvullende stappen beschreven.  
Worden er geen aanvullende stappen beschreven, probeer dan zelf de gewenste 
keuzes te maken.  
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Een foto openen 
 
Als eerste gebruikt u de app Aviary. Om met deze app te kunnen werken, moet deze 
zijn gedownload naar uw tablet. In de Play Store van Google en App Store van Apple 
heet deze app Foto Bewerker door Aviary. Als de app is gedownload, heet deze 
Aviary en op deze naam kunt u ook zoeken in de Play Store of App Store:  
 

 Download de app Foto Bewerker door Aviary 1 
 
Als de app is gedownload, ziet u deze op het beginscherm van uw tablet of op de 
pagina met het overzicht van alle apps. 
 

 Open de app Aviary 2 
 

 Let op! 
Als u een iPad heeft, ga verder op de volgende pagina. Heeft u een tablet met het 
besturingssysteem Android, zoals een Samsung Galaxy Tab, ga dan hieronder 
verder. 
 
Op uw tablet kunnen veel foto’s staan. Bijvoorbeeld foto’s die u heeft gemaakt met 
de camera van uw tablet, maar ook foto’s die u heeft gedownload of overgezet naar 
uw tablet. Of misschien gebruikt u wel een geheugenkaart bij uw tablet (niet mogelijk 
bij de iPad) en heeft u daar uw foto’s op opgeslagen.  
Als u de app Aviary heeft geopend op een tablet met het besturingssysteem Android, 
ziet u alle foto’s op uw tablet. 
 

 Let op! 
Hoewel de app Aviary in het Nederlands is, bevatten sommige opties nog niet de 
Nederlandstalige naam. 
 

 HELP! Hoe ziet de Terugtoets eruit? 
De Terugtoets ziet er meestal zo uit  en staat onder op de rand van uw tablet 
of onder in het scherm waarop u tikt. 
 
U opent een foto: 
 

 Tik op  
 
Let op: u gebruikt een eigen 
foto. 
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De foto wordt groot op het scherm getoond.  
 
Als u een iPad heeft, opent u zo een foto: 
 

 Tik op  

 
U moet Aviary toestemming 
geven tot de foto’s op uw 
tablet: 
 

 Tik op 
 

 
U moet nogmaals 
toestemming geven: 
 

 Tik op  

 
U kiest het album: 
 

 Tik op het gewenste album 
 
De foto’s worden getoond. U 
opent een foto: 
 

 Tik op een foto 

 
De foto wordt groot op het scherm getoond. 
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Automatisch verbeteren 
 
Aviary heeft een functie waarmee een foto automatisch verbeterd kan worden.  
U hoeft dan niet zelf onder andere de belichting en kleur handmatig aan te passen.  
U kunt daar het beste mee beginnen en later, indien nodig, nog enkele handmatige 
correcties uitvoeren.  
 
U ziet de foto die u in de 
vorige paragraaf heeft 
geopend en de 
bewerkingsfuncties: 
 
Let op: u ziet uw eigen foto. 

 

 HELP! Ik zie reclame 
Aviary is een gratis app. De makers generen inkomsten door onder andere functies 
tegen betaling aan te bieden (zogenoemde in-app aankopen). Hiervoor ziet u af en 
toe reclame. 
 
Als u de extra functies niet 
wilt downloaden: 
 

 Tik op 

 
 
U gaat de foto verbeteren: 
 

 Tik op  
 
Op de iPad heet deze functie 
Verhogen. 
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U kunt kiezen uit 
verschillende verbeteringen. 
U probeert de eerste optie: 
 

 Tik op  
 
Op de iPad heet deze functie 
Hi-Def. 

 
De foto is scherper en u ziet 
de details beter: 
 
Om de correctie toe te 
passen: 
 

 Tik op  
 

 
U probeert nog een andere 
correctie: 
 

 Tik op  
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 Tik op  
 
Op de iPad ziet u deze optie 
niet, maar u kunt wel een 
andere optie kiezen. 
 
De foto wordt nog blauwer. U 
maakt deze correctie 
ongedaan: 
 

 Tik op  
 
U probeert nog een andere 
correctie: 
 

 Tik op  
 
Op de iPad kiest u weer een 
andere correctie. 
 
De foto heeft nu meer 
natuurlijke kleuren. Om de 
correcties te bewaren: 
 

 Tik op  
 
De correcties zijn toegepast op de foto, maar nog niet opgeslagen. Pas als u 
helemaal klaar bent, slaat u de foto op uw tablet op.  
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Bijsnijden 
 
Vaak staat er meer op een foto dan het onderwerp waar het om gaat. Het is ook aan 
te raden altijd een ruime omgeving rond het onderwerp te fotograferen, want u kunt 
het mooiste deel er later met een fotobewerkingsprogramma uitsnijden.  
 

 Tik op  

 
U kiest eerst een verhouding voor de hoogte en breedte: 
 

 Tik op  
 

 
U ziet de aangrijppunten in de 
hoeken: 
 

 Sleep, indien nodig, 
het aangrijppunt 
rechtsonder schuin 
omlaag 
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 Sleep, indien nodig, 
het aangrijppunt 
rechtsboven schuin 
omhoog 

 

 
U kunt het kader ook verplaatsen: 
 

 Sleep het kader naar 
links  

 

 
 Sleep het kader naar 

rechts, zodat het 
zeilbootje links er nog 
net in staat  

 

 Tik op  
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Fokus gebruiken 
 
Met een de functie Fokus houdt u een deel van de foto scherp en wordt de omgeving 
wazig. 
 

 Let op! 
De hierna volgende handelingen moet u vrij snel achter elkaar uitvoeren. Lees 
daarom eerst de stappen bij de volgende drie schermafbeeldingen en voer de 
handelingen daarna pas uit.  
Als u niet snel genoeg het kader verplaatst, wordt de fokus op het punt in het 
midden toegepast. Druk, indien nodig, op Terugtoets van uw tablet en probeer het 
opnieuw.  
 

 Tik op  
 

 
Het gebied in het ronde kader 
blijft scherp: 
 

Met  maakt u een 
rechthoekig kader: 
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 Sleep het kader op de 
vlag  

 
 Beweeg, indien nodig, 

uw vingers uit elkaar 
om het kader te 
vergroten  

 

 
De vlag is scherp en de 
omgeving is wazig: 
 

 Tik op  
 

 
Als u klaar bent met de foto, kunt u deze opslaan: 
 

 Tik op  
 
Op de iPad tikt u op 

. 

 
U kunt de foto direct delen op 
sociale media of e-mailen: 
 
Om de foto alleen op te slaan 
op uw tablet: 
 

 Tik op  
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De bewerkte versie van de 
foto wordt apart opgeslagen: 
 
De originele foto blijft dus 
behouden. 
 
 

 
 
Foto’s draaien en rechtzetten 
 
Foto’s kunt u draaien. Dat doet u zo: 
 

 Open een foto 3 
 
De foto in dit voorbeeld is in 
de staande stand genomen, 
maar wordt hier liggend 
getoond. Dit past u aan: 
 

 Tik op  
 
Op de iPad heet deze functie 
Oriëntering. 
 
U draait de foto rechtsom: 
 

 Tik op  
 
 

 



18 

Dit cahier is een deel van een hoofdstuk uit de Visual Steps-titel: Fotobewerking op uw tablet - ISBN 
978 90 5905 179 9. ©Visual Steps - www.visualsteps.nl 

De foto staat rechtop: 
 
Met de knoppen 

 en 

 spiegelt u 
de foto.  

 
De toren op de foto staat scheef. Om deze recht te zetten: 
 

 Sleep  een stukje 
naar links  

 
U ziet een raster dat u helpt 
om de foto recht te zetten: 
 

 
De toren staat recht: 
 

 Tik op  
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Handmatige correcties 
 
Behalve de automatische verbetering die u in paragraaf 1.2 Automatisch verbeteren 
heeft gebruikt, kunt u alle correcties ook handmatig instellen.  
 
De oefenfoto is erg donker. U kunt de helderheid verhogen: 
 

 Tik op  
 
Op de iPad tikt u op 

. 

 

 Sleep het schuifje  
een stukje naar rechts 

 
De foto wordt lichter: 
 

 Tik op  
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Om het verschil tussen de donkere en lichte delen te verkleinen, kunt u het contrast 
verlagen: 
 

 Tik op  
 
Op de iPad tikt u op 

 en op 
. 

 

 Sleep het schuifje  
een stukje naar links  

 
De foto wordt daardoor 
fletser. Als u dat niet wilt: 
 

 Tik op de Terugtoets 
van uw tablet 

 
Op de iPad tikt u op 

. 
 

Op dezelfde manier past u met  de kleurverzadiging en met  de 
warmte (rood/blauw-balans) aan. 
U maakt de foto als volgt scherper of waziger: 
 

 Tik op  
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 Sleep het schuifje  
een stuk naar links 

 
De foto wordt wazig: 
 

 
 Sleep het schuifje  

naar rechts  
 

 Tik op  
 

 
 
Lijnen en tekst toevoegen 
 
Behalve fotografische bewerkingen kunt u ook zelf iets tekenen in de foto of tekst 
toevoegen. Een lijn voegt u als volgt toe: 
 

 Tik op  
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Bij de dikte kiest u de dunste 
lijn: 
 

 Tik op  
 
Als kleur kiest u geel: 
 

 Tik op  
 

 Sleep een ronde vorm 
over de foto 

 
U maakt de lijn ongedaan: 
 

 Tik op de Terugtoets 
van uw tablet 

 
Op de iPad tikt u op 

. 

 
Tekst toevoegen aan een foto doet u zo: 
 

 Sleep, indien nodig, 
van rechts naar links 
over de werkbalk 

 

 Tik op  
 
Het toetsenbord wordt 
getoond: 
 

 Typ: Chinese toren 
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Op een tablet met Android 
verbergt u het toetsenbord: 
 

 Tik op de foto  
 
U ziet de tekst nu beter: 
 
U kiest de tekstkleur geel: 
 

 Tik op  
 

 
Op een iPad vindt u de 
kleuroptie op het toetsenbord: 
 

 Tik op  
 
U kiest de tekstkleur geel: 
 

 Tik op  
 

 Tik op  
 

 
De tekst is nu geel en dit 
verplaatst u: 
 

 Sleep de tekst naar de 
gewenste plaats 
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U kunt de tekstgrootte aanpassen of de tekst draaien: 
 
Om de tekst te vergroten: 
 

 Sleep  naar 
rechtsonder 

 

 
Om de tekst te draaien: 
 

 Sleep  in de 
gewenste richting  

 
 Tik op  

 

 
U heeft kennis gemaakt met een aantal opties en functies in de app Aviary. Wilt u 
meer leren over deze app en andere fotobewerkingsapps, dan is Computergids 
Fotobewerking op uw tablet geschikt voor u. Op de volgende pagina leest u meer 
over deze titel. 
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In dit cahier heeft u kennis gemaakt met de app Aviary. Wilt u meer leren over 
fotobewerking op uw tablet, collages en fotoalbums maken en foto’s delen, dan is de 
titel Computergids Fotobewerking op uw tablet geschikt voor u!  
 
Waren tablets voorheen alleen geschikt om mee te surfen, e-mail te bekijken of 
eenvoudige apps te gebruiken, inmiddels kunt u een tablet voor steeds meer 
toepassingen gebruiken, bijvoorbeeld voor het werken met foto's. Niet alleen kunt u 
uw foto’s bekijken op een tablet, maar met uw vingers of een stylus verbetert u uw 
foto’s ook gemakkelijk.  
U gaat foto’s bewerken, effecten toevoegen en collages van uw foto’s maken. 
Daarnaast maakt u in een handomdraai een fotoalbum dat u op uw tablet aan 
anderen kunt tonen of u laat het album afdrukken. 
Dat leert u dat stap voor stap met de oefenfoto’s die u kunt downloaden van de 
website bij dit boek. De handelingen voert u uit met apps die u gratis kunt 
downloaden. En met deze kennis en ervaring kunt u later op zoek gaan naar nog 
veel meer leuke en nuttige apps voor fotobewerking. Zo maakt u van uw foto’s de 
mooiste creatieve projecten en verrast u anderen met het fraaie resultaat! 
 

 

Computergids Fotobewerking op uw tablet 
Auteur: Studio Visual Steps 
Aantal pagina’s: 128 
Uitvoering: Paperback, full colour 
ISBN: 978 90 5905 179 9 
Prijs: €12,95 
 
Website bij het boek: www.visualsteps.nl/fototablet 
 

 
Een greep uit de onderwerpen: 

• foto’s bijsnijden, draaien en rechtzetten 
• belichting en contrast aanpassen 
• effecten, tekst en objecten toevoegen 
• collages maken 
• fotoalbum maken 
• foto’s delen via Instagram 

 
Geschikt voor: Tablets met Android versie 4 of hoger en de iPad. 
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Hoe doe ik dat ook alweer? 
 
In dit cahier zijn opdrachten en oefeningen voorzien van voetstapjes: 1 
In deze bijlage zoekt u aan de hand van het cijfer op hoe u een handeling uitvoert. 
 

1 
 

App downloaden  
Op een tablet met Android: 

 

 Tik op  
  
 

 Tik op  
  
  Typ de naam van de app 
  
  Tik op de app 
  
 

 Tik op  
  
  Tik indien nodig op 

 
  

Op een iPad: 
 

 Tik op  
  
 

 Tik op  
  
  Typ de naam van de app 
  
 

 Tik op  
  
 

 Tik op  
 

2 
 

App openen 
Op een tablet met Android: 

 

 Tik, indien nodig, op  
  
  Sleep, indien nodig, van 

rechts naar links over het 
scherm  

  
  Tik op de app 
 
 
 

  
Op een iPad: 

  Sleep, indien nodig, van 
rechts naar links over het 
scherm 

  
  Tik op de app 
 

3 Een foto openen in Aviary 
  Tik op de foto 

 


