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Foto’s importeren en bewerken met Windows 10 
 
Algemeen 
Staat uw smartphone, fototoestel of tablet vol met een heleboel foto’s die u niet wilt kwijtraken? En wilt u 
ook uw foto’s kunnen verbeteren of aanpassen? U kunt dan de foto’s naar de Windows 10 PC of laptop 
overzetten. Zo raakt u ze niet meer kwijt en heeft u weer opslaggeheugen op uw smartphone of tablet 
beschikbaar. Daarbij heeft een Windows 10 PC of laptop standaard een foto bewerking programma aan 
boord. Het SeniorWeb Leercentrum de Brassershoeve biedt u de mogelijkheid om in een cursus met 
maximaal 4 cursisten de basisvaardigheden van foto’s importeren en bewerken te leren in een aangepast 
tempo en met voldoende ruimte voor eigen inbreng, al dan niet met gebruik van uw eigen laptop. 
 
Programma 
In 5 lessen van 2 uur op een vaste dag in de week leren wij u het importeren van foto’s vanaf een 
smartphone of tablet en het bewerken van foto’s met het standaard programma van Windows 10. U leert 
onder andere: 
 

1. Foto’s importeren van uw telefoon, tablet of fototoestel naar uw pc of laptop (Windows 10) 
2. Starten van de Windows 10 app Foto’s. 
3. Mappenbeheer: wat zijn mappen en wat kunt u ermee? 
4. Albumbeheer: wat zijn albums en hoe werkt u ermee? 
5. Fotobeheer: foto’s importeren en verwijderen. 
6. Fotobewerking: bijsnijden. 
7. Fotobewerking: horizon rechtzetten. 
8. Fotobewerking: rode ogen verwijderen. 
9. Fotobewerking: eenvoudige kleur-, contrast- en lichtcorrecties. 

 
Een cursusboek heeft u niet nodig. Wel heeft u een USB stick nodig van minimaal 5 GB. Om rendement uit 
de cursus te halen is het noodzakelijk dat u thuis wekelijks een aantal uren oefent. 
 
Cursuskosten 
De kosten voor deze cursus bedragen € 50,-- 
 
Informatie 
Kom eens langs in ons gezellige ontmoetingscentrum voor 55 plussers aan de Waterstraat 2 in Huizen. U 
vindt daar ook inschrijfformulieren voor alle cursussen en workshops.  
De formulieren en verdere informatie kunt u ook aanvragen via cursussen@debrassershoeve.nl of breng 
een bezoek aan onze website op www.debrassershoeve.nl  
 
Nieuw 
M.i.v. september 2019 bieden wij al onze cursussen ook individueel aan. Dit betekent dus dat u één op één 
les krijgt van een deskundige docent waarbij u helemaal zelf het tempo bepaalt. U leest hier alles over op 
onze website of bel met Gré van der Deure (zie onderstaande). 
 
Twijfelt u of de cursus wel iets voor u is? Bel gerust naar Gré van der Deure op telefoonnummer 
035 – 52 50 821. Zij helpt u graag verder. 
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