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Aanpassingen voor Picasa versie 3.9 

 

Pagina 27 

Aan de linkerkant staan de mogelijkheden om de foto te bewerken. Deze mogelijkheden zien er in 

Picasa versie 3.9 iets anders uit: 

 

 

 

Aan de bovenkant ziet u vijf tabbladen in plaats van drie. Er staan kleine plaatjes op de tabbladen, 

in plaats van de woorden Basisbew., Afstellen en Effecten. 

De mogelijkheden op de eerste drie tabbladen zijn hetzelfde gebleven. Op de laatste twee 

tabbladen staan nieuwe mogelijkheden om foto's te bewerken. In les 4 en 5 leert u meer hierover. 

 

Pagina 38 

De knoppen aan de onderkant van het venster zijn gewijzigd: in plaats van Uploaden staat er nu 

Delen (een grote groene knop). Verder staan er nog de knoppen voor E-mail, Afdrukken en 

Exporteren. 

 

 

 

De knoppen Winkel, BlogThis!, Collage, Film en Geocoderen zijn verdwenen. Deze mogelijkheden 

zijn er nog wel, maar de knoppen staan op een andere plek. 
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Pagina 60 

1 In sommige gevallen wordt de foto van Kim ook herkend als een foto met een gezicht. Dat 

 heeft gevolgen voor deze opdrachten voor opdracht 4 (op pagina 64-65). 

 

Pagina 67-68 

Labels heten in Picasa versie 3.9 tags. Overal in deze opdracht waar staat labels, moet u lezen: 

tags. 

 

 

 

Dit geldt ook voor snellabels: dat zijn nu sneltags. 

 

Pagina 87 

De titel van les 4 is Basisbewerkingen en afstellen. Dat was de naam van het eerste tabblad met 

mogelijkheden om foto’s te bewerken. In Picasa versie 3.9 heet dat tabblad Meest gebruikte 

bewerkingen. Op het tabblad staat nu dit icoon:  
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Pagina 88 

In de bewerkingsweergave zijn er drie knoppen bij gekomen, rechts van de miniaturen: 

 

 

 

Je kunt één afbeelding bekijken maar ook verschillende afbeeldingen tegelijk en je kunt een 

afbeelding vergelijking met de afbeelding vóór de bewerking. 

 

Pagina 108-109 

Het tweede tabblad met mogelijkheden om een foto te bewerken heet nu Nauwkeurig afgestelde 

belichtings- en kleurbewerkingen (in plaats van Afstellen). Op het tabblad staat nu dit icoon:  

Alle opdrachten op dit tabblad werken nog op dezelfde manier. 

 

Pagina 115 

De titel van les 5 is Effecten. Dat was de naam van het derde tabblad met mogelijkheden om foto’s 

te bewerken. In Picasa versie 3.9 heet dat tabblad Beeldverwerking. Op het tabblad staat nu dit 

icoon: 

De effecten zelf zijn niet gewijzigd. Er zijn nu drie (in plaats van vier) effecten met één muisklik te 

bereiken. Het effect korrel (heet nu: filmkorrel) kunt u niet meer met één muisklik bereiken. 

 

Pagina 116 

Het tabblad Effecten heet nu Beeldverwerking. Drie effecten (in plaats van vier) hebben een 

kleine 1 rechtsonder en zijn met één muisklik te bereiken. 
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Pagina 123 

De naam van het effect Korrel is gewijzigd in Filmkorrel. Het effect is niet meer met één muisklik te 

bereiken. Er is nu een schuifbalk. 

 

3 Klik op Filmkorrel                             .  

 

 

 

4 Gebruik de schuifbalk om de hoeveelheid korrel te kiezen. 

 

  

 

5 Klik op Toepassen                                      als u tevreden bent. 

 

Pagina 124 

3 De schuifbalk heet nu Vervagen in plaats van Kleuren behouden. 
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Pagina 136 

In les 4 hebt u leren werken met de effecten op het tabblad Beeldverwerking. In Picasa 3.9 zijn er 

nog twee tabbladen met effecten bij gekomen: Meer beeldverwerking                en Nog meer 

beeldverwerking               . 

 

U kunt nu ook kleuren omkeren, een jaren ’60-effect aan een foto geven, of een foto eruit laten zien 

als een polaroid. Probeer de nieuwe mogelijkheden uit. 
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Pagina 142 

3 De knop E-mail ziet er anders uit:  

 

Pagina 147 

6 Klik op Starten en daarna op Afbeeldingen. U ziet de gecomprimeerde map. 

 

Pagina 150 

2 De knop Afdrukken ziet er anders uit:  

 

Pagina 170 

2 De knop Exporteren ziet er anders uit:  

 

In het venster Naar map exporteren… is een mogelijkheid bijgekomen, namelijk Nummers 

toevoegen aan bestandsnamen om de volgorde te handhaven. 
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Pagina 179-180 

 

8 Webalbum: een Google-account aanvragen 

 

U kunt uw foto’s ook op internet plaatsen. U maakt met Picasa een webalbum. Op die 

manier kunnen vrienden en familie uw foto’s online bekijken. U moet wel eerst een 

Google-account aanvragen. Hebt u al een Google-account? Ga dan verder met 

opdracht 9. 

 

1 Start Internet Explorer en ga naar https://accounts.google.com/signup. 

2 Vul uw voor- en achternaam in. 

3 Kies een gebruikersnaam, bijvoorbeeld uw voor- en achternaam aan elkaar. Schrijf uw 

gebruikersnaam ook ergens op. Uw gebruikersnaam wordt het e-mailadres van uw Google-

account. Het e-mailadres van uw Google-account wordt: gebruikersnaam@gmail.com. 

4 Bedenk een wachtwoord en vul het in. Typ het wachtwoord nogmaals in het vak eronder. 

Schrijf het ook ergens op.  

5 Vul bij Verjaardag uw geboortedatum in. 

6 Kies uw geslacht. 

7 Vul uw huidige e-mailadres in. 

8 Haal het vinkje weg bij Standaard pagina. 

9 Typ de tekens in het vakje. 

  

 

 

10 Lees eventueel de servicevoorwaarden en het privacybeleid en zet een vinkje bij Ik ga 

akkoord met de Servicevoorwaarden en het Pivacybeleid van Google. 

 

 

 

11 Haal het vinkje weg bij Google mag mijn accountgegevens gebruiken om +1’s voor inhoud en 

advertenties op niet-Google-websites te personaliseren. 

12 Klik op Volgende stap. 

De pagina Jouw profiel verschijnt. Uw Google-account is nu aangemaakt. 

13 Sluit Internet Explorer af. 

mailto:gebruikersnaam@gmail.com
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Pagina 181-182 

 

9 Webalbum: uw Google-account aanmelden voor Picasa Webalbums 

 

U hebt een Google-account gemaakt. Daarmee kunt u onder andere foto’s in een 

webalbum zetten. Maar daarvoor moet u eerst nog uw Google-account aanmelden voor 

Picasa Webalbums. 

 

1 Ga naar Picasa. 

2 Klik op Delen                                               . 

 

3 Typ het e-mailadres en wachtwoord van uw Google-account. Het e-mailadres is: 

gebruikersnaam@gmail.com. De gebruikersnaam hebt u in opdracht 8 gekozen. 

4 Klik op Aanmelden. 

Er verschijnt een venster met de melding dat het account niet is ingeschakeld voor foto's. 

5 Klik op Ja. 

De pagina Picasa Webalbums verschijnt. 

 

 

 

6 Typ aan de rechterkant opnieuw de gegevens van uw Google-account. 

7 Klik op Aanmelden. De pagina Welkom bij Picasa Webalbums verschijnt. 

8 Klik op Mijn Google-profiel maken. De pagina Aan de slag met Picasa Webalbums 

verschijnt. 

9 Sluit Internet Explorer af. 

mailto:gebruikersnaam@gmail.com
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Pagina 183-184 

 

10 Webalbum: foto’s uploaden 

 

Het account aanvragen is het meeste werk. Nu kunt u met uw webalbum aan de slag. U 

gaat foto’s in een webalbum zetten. 

 

1 Ga naar Picasa. 

2 Selecteer de foto's of de map die u wilt uploaden en klik op Delen                                            . 

3 Typ het e-mailadres en wachtwoord van uw Google-account. 

4 Klik op Aanmelden. Klik indien nodig op OK. Er wordt verbinding gemaakt met Picasa 

 Webalbums. Het venster Uploaden naar webalbum verschijnt. 

 

 

 

5 Klik op Nieuw                               . 

6 Typ eventueel meer informatie over de foto’s onder Omschrijving. 

7 Kies onder Albumzichtbaarheid voor Beperkt, iedereen met de link. 

Uw foto's zijn niet openbaar maar u kunt anderen wel uitnodigen om ze te bekijken. 

8 Kies onder Afbeeldingsformaat voor 1024 pixels.
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9 Klik op Uploaden. De foto's worden geüpload. 

 

 

 

10 Sluit het venster Voltooid - Uploadbeheer. 
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Pagina 185-187 

 

11 Webalbum: foto’s online 

 

U gaat de mogelijkheden van uw webalbum uitproberen. 

 

1 Klik rechtsboven in Picasa op Webalbums. 

 

 

 

Als u nog niet bent aangemeld met uw Google-account, klikt u eerst op Aanmelden met 

Google-account. Typ uw e-mailadres en wachtwoord en klik op Aanmelden. Daarna klikt u 

rechtsbovenin op Webalbums. 

U ziet de eerste foto van het album. 

 

 

 

2 Klik op de foto. 

Uw webalbum verschijnt. Aan de linkerkant ziet u de foto’s en daarboven wat u met de foto’s 

kunt doen. 

 

 

 

Met de schuifbalk                                              kunt u inzoomen op de foto’s. 
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Aan de rechterkant staan de gegevens over uw album. 

 

 

 

3 Klik aan de rechterkant op Delen                   . Op deze manier kunt u iemand anders 

uitnodigen het album te bekijken. U hoeft alleen het e-mailadres in te vullen. 

4 Typ uw eigen e-mailadres. 

5 Typ eventueel een bericht. 

 

 

 

6 Klik op Delen via e-mail. 
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7 Klik op bewerken. 

 

 

 

 

8 Probeer de mogelijkheden uit. 

9 Klik rechtsbovenin op het pijltje naast uw e-mailadres. 

 

 

 

 

10 Klik op Afmelden. 

 

 

 

 

11 Sluit Internet Explorer af. 

 

 



 

  Aanpassingen voor Picasa versie 3.9 bij Wegwijs in digitale foto’s – 16/16 

Pagina 203 

2 De knop Collage onder in het scherm is er niet meer.  

Klik op Maken en daarna op Afbeeldingscollage… Het venster Collage verschijnt.  

 

Pagina 206-207 

2 De knop Geocoderen is er niet meer. 

Klik op Extra, Geocoderen en daarna op Geocoderen met Google Earth… 

3 Het zoekvak heet niet meer Vliegen naar. 

Typ in het zoekvak de plaats van de foto, bijvoorbeeld Tbilisi . 

 

 

 

4 Klik op Zoeken. 

 Er wordt ingezoomd naar de plaats Tbilisi. 

 


