
Installatie Lightroom 11 
 

Vooraf: de installatie van versie 11 gebeurt naast de bestaande versie. Die blijft dus behouden! 

1. Klik op Set-Up 

2. Standaard wordt het programma geïnstalleerd in de C-map in Program Files/Adobe. Pas de 

locatie waar het programma wordt geplaatst alleen aan als dit echt nodig is. 

3. Het installatiescherm opent en de installatie begint.  

De mededeling over informatie over Creative Cloud kun je negeren. 

Je ziet boven in de zwarte balk hoever de installatie is. 

4. Nadat het klaar is krijg je een scherm met installatie voltooid. Klik op sluiten. 

Er staat nu ook een snelkoppeling pop je bureaublad. 

De workshops zullen beginnen met de mappenstructuur en ook de instellingen, dus daar hoef je nu 

nog niets mee te doen. 

Voor het gebruiken van Lightroom is het van belang om een goede mappenstructuur te hebben voor 

je foto’s. Je foto’s geordend in de mappen op je computer of externe schijf worden door Lightroom 

als structuur overgenomen. Het is dus belangrijk daar eerst eens goed naar te kijken.  

➢ Ik voeg alvast een document bij over de mappenstructuur!!! 

Werk je al in Lightroom en open je vervolgens deze versie, dan zal automatisch de bestaande 

catalogus geopend worden. 

Weet dat Lightroom 11 vervolgens eerst de bestaande catalogus zal omvormen tot de voor versie 

11 geschikte vorm. Dat neemt enige tijd in beslag. Daarna is de catalogus niet meer te openen in 

een lagere versie van Lightroom!!! 

Wil je de lagere versie van de catalogus behouden,  maak dan eerst een kopie en sla die op een 

nadere plek op. 

Werk je nog niet in Lightroom en open je het programma dan komt er een startscherm met de 

uitnodiging om foto’s te importeren. Hoe je dat doet komt in de workshop. Het is namelijk belangrijk 

eerst te kijken naar hoe je foto’s nu opgeslagen zijn.  

Zie het document Mappenstructuur. 


