
Module 

Lestijden
Lesuren per contactmoment 15 x 4u
Werkplekleren Geen
Afstandsonderwijs Geen

Studiebelasting

Inschrijvingsgeld 90 €
Studiemateriaal
Verbruiksmateriaal Totale kost aan verbruiksmateriaal 2 €
Kopies/drukwerk 1 €

Mogelijke uitstap 20 €
Externe harde schijf, geformateerd voor Mac 
en Pc. Rechten: lezen en schrijven

+/- 70 à 100 €

Softwareprogramma Adobe Lightroom +/- 75 à 100 €
Toelatingsvoorwaarden (volgtijdelijkheid)
Geadviseerde voorkennis /voortraject

Leermiddelen
Te verwerven competenties 

Bijkomende informatie

Evaluatie permanente evaluatie
De leerkracht overloopt afspraken en de  manier van evalueren tijdens de eerste les met het cursistencontract.
Elektronische leeromgeving http://elo.encora.be

Geen
Basis computervaardigheden zijn noodzakelijk

Leerinhouden/doelstellingen/werkvormen • Importeren: Foto’s importeren in Lightroom: JPG of RAW
• Bibliotheek: Foto’s beheren in de bibliotheek: ordenen, weergeven, waarderen, selecteren, filteren, beheer van de 
mappen, enz.
• Ontwikkelen: 
- Foto’s ontwikkelen: globale correcties: witbalans, belichting, contrast, verscherpen, zwart/wit, gesplitste tinten, 
ruisreductie, enz
- Foto’s ontwikkelen: lokale correcties: bijsnijden, vlekken verwijderen, radiaalfilter, verloopfilter, lokaal aanpassingen doen.
• Exporteren: Foto’s exporteren naar leesbare bestanden: JPG, TIF of PSD om verder mee te werken of om te laten 
afdrukken.
• Afdrukken: een opmaak maken om foto’s te printen op je eigen printer thuis.
• Presentatie: een presentatie/slideshow maken van je foto’s, voorzien van tekst, kleur, muziek, enz.
• Optioneel: Introductie op de hoofdstukken: Boek, Web, Kaart

Werkvormen: doceren, demonstreren,  opdrachten, 

• Een planning maken van de uit te voeren werkzaamheden om de nieuwe versie in bedrijf te nemen .
• Een overzicht opstellen van de nieuwe mogelijkheden en het kunnen inschatten van de opportuniteiten die deze nieuwe 
mogelijkheden bieden. 
• Via internetopzoekingen de nieuwigheden vergelijken met andere toepassingen. 
• Installeren en/of of upgraden van de applicatie. 
• Vanuit het overzicht van de nieuwe mogelijkheden in het programma opzoeken waar de nieuwe mogelijkheden zijn 
geïmplementeerd. 
• Eventuele configuraties aanpassen waarmee de nieuwe mogelijkheden in gebruik kunnen worden genomen. 
• Het effectief leren gebruiken van de nieuwe mogelijkheden en het leren inschatten van de productiviteits- en/of 
kwaliteitsverbeteringen. 
• Op een verantwoorde manier omgaan met de nieuwe mogelijkheden.

PROGRAMMA UPGRADES (LIGHTROOM)

60 lestjden 

60 lestijden + 20 lestijden extra voor zelfstudie thuis, zoeken foto's,…

Kostprijs


	LIGHTROOM

