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1 Digitaal en analoog

Eigenlijk werkt een digitale camera op dezelfde manier als een ouderwets fototoestel. 
Er valt licht op lichtgevoelig materiaal. Dat speciale materiaal absorbeert en registreert 
het licht zodat het zichtbaar gemaakt kan worden. Dit is, heel in het kort, het principe 
van fotografie. Het belangrijkste verschil tussen een ouderwets, analoog fototoestel 
en een digitale camera zit in de manier waarop de foto wordt opgeslagen. Een analoge 
camera gebruikt een filmrolletje om het beeld op te slaan. Dit is een chemisch proces. 
Bij een digitale camera wordt het beeld opgeslagen in nullen en enen (bits) op een 
geheugenchip. Dit is een digitaal proces. Hieronder zijn de voor- en nadelen van een 
digitale camera op een rijtje gezet. 

De voordelen …

Geen fotorolletjes
U hebt geen fotorolletjes meer nodig. De foto’s worden opgeslagen 
op het geheugenkaartje in de camera. Als het kaartje vol is, zet u de 
foto’s over naar de computer. Het kaartje kunt u leegmaken en steeds 
opnieuw gebruiken. Dus u bespaart de kosten van de rolletjes en het 
ontwikkelen.

De zoeker
Net als een ouderwets fototoestel heeft een digitale camera een zoeker, een stukje glas waar u door-
heen kijkt als u de foto maakt. Maar een digitale camera heeft ook een beeldscherm aan de achter-
kant. U hoeft de camera dus niet tegen uw oog te houden. U houdt de camera wat verder van u af. 
Daardoor kunt u ook opnames maken van moeilijk bereikbare plaatsen.
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Direct bekijken
U hoeft niet te wachten tot het rolletje vol is en u hoeft het niet weg te brengen om het te laten 
ontwikkelen en afdrukken. Het resultaat is meteen zichtbaar op het beeldscherm aan de achterkant 
van uw digitale camera. Nadat de foto is gemaakt kunt u hem onmiddellijk bekijken en beoordelen. Is 
hij niet goed? Dan maakt u gewoon een nieuwe. Mislukte foto’s gaan in de digitale prullenbak. Op die 
manier kunt u eindeloos veel foto’s maken en experimenteren met allerlei mogelijkheden.

Meer mogelijkheden
Een digitale camera heeft veel meer mogelijkheden dan een ouderwets toestel. U kunt bijvoorbeeld de 
foto’s in een diavoorstelling op de tv bekijken. Ook kunt u er filmpjes mee maken. Sommige camera’s 
hebben lachdetectie. Als u gezichten fotografeert, kunt u instellen dat de foto pas wordt gemaakt op 
het moment dat de persoon lacht. Ook nieuw is geotagging, eigenlijk geografisch labelen. De plaats 
waar de foto werd gemaakt wordt opgeslagen. In de camera zit een GPS-systeem ingebouwd waardoor 
dat mogelijk is. 

Bewerken
Rode ogen? Een scheve horizon? Een storend element op de voorgrond? Daar kunt u heel gemakkelijk 
iets aan doen. Als de foto eenmaal op de computer staat, kunt u de foto bewerken. Daarvoor bestaan 
speciale programma’s, zoals Picasa, dat u in de deze cursus leert gebruiken. In Picasa hebt u de moge-
lijkheid het programma Picnik te downloaden. Dit fotobewerkingsprogramma biedt nog meer mogelijk-
heden om foto’s te bewerken en te versieren.

Samen delen
Vanaf de computer kunt u uw foto’s direct, met één muisklik, verzenden naar familie en vrienden. 
Ook is het makkelijk om online een fotoalbum in te richten. Natuurlijk kunt u uw foto’s nog steeds 
bij een fotocentrale laten afdrukken, maar op uw eigen printer kan het ook!

… en de nadelen?

Compact
Als u gebruikmaakt van het schermpje, moet u de camera een stukje van u af houden om een foto te 
maken. Dan is het bij een kleine, compacte camera heel moeilijk om hem stil te houden. Meestal kunt 
u ook de zoeker gebruiken.

Kennis en vaardigheden
Als u wilt profiteren van de voordelen van een digitale camera moet u zich een nieuwe technologie 
en terminologie eigen maken. Wat dacht u bijvoorbeeld van MB, JPEG, megapixels, resolutie, DPI, lcd-
schermen, optische en digitale zoom? Als u uw foto’s wilt bewerken is het ook nodig uw computer-
vaardigheden uit te breiden.



1 Digitaal en analoog

Leesteksten bij Wegwijs in digitale foto’s – 3/3

Computer
Omgaan met digitale foto’s stelt eisen aan uw computerapparatuur. Als u foto’s wilt bewerken en 
afdrukken op uw computer, hebt u nodig:

•	 een moderne computer;

•	 voldoende intern geheugen;

•	 een harde schijf met voldoende opslagruimte;

•	 een beeldscherm waarop u de foto’s goed kunt bekijken;

•	 een printer en speciaal fotopapier als u zelf foto’s wilt afdrukken.

Systematiek
Het moeilijkste is misschien wel om te kiezen welke foto’s u echt wilt bewaren. Omdat u zoveel foto’s 
maakt (en natuurlijk niet meteen alles wat niet deugt weggooit), krijgt u máppen en máppen vol met 
foto’s op uw computer. Als u niet systematisch te werk gaat, is het moeilijk om die ene leuke foto 
terug te vinden!

Back-up
U moet eraan denken regelmatig een back-up te maken, anders bent u bij een crash van de harde 
schijf al uw foto’s kwijt.

Er is een enorm aanbod aan digitale camera’s. Er zijn grote verschillen in prijs en kwaliteit. Waar u op 
moet letten bij de aanschaf van een digitale camera komt aan bod in de leestekst van les 2.


