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LIGHTROOM 11 –  workshop 1 

Hand-out Instellingen 

 

Voorkeuren 
Je vindt het menu onder de tab “BEWERKEN” ALS “Voorkeuren”. 

 
 

We bespreken de tabs van links naar rechts. 

Bij een aantal instellingen is herstart nodig om instellingen te activeren. 

Doe dit pas nadat je alle instellingen hebt gedaan! 

ALGEMEEN: 

• taal staat op nederlands, zo niet kiezen. 

• Standaardcatalogus: diverse keuzes. Meest gebruikelijk is “meest recente” laden 

• Importopties: zet vinkjes bij “selecteer huidige/vorige import” en “bovenliggende map 
weergeven” 
Fotografeer je RAW+JPEG kun je ook vinkje bij “JPEG naast RAW als aparte foto’s 
behandelen” zetten. 

• Geluiden bij voltooien: naar wens aanvinken 
VOORINSTELLINGEN: 

 Geen aanpassingen nodig 
EXTERN BEWERKEN: 

• Als eerste is Photoshop ingesteld (indien aanwezig). Indien niet aanwezig is een andere keuze 
gemaakt. 

• Extra externe editor is naar keuze. 

• Stapelen met origineel aanvinken 

• Bestandnaamgeving kiezen. 
BESTANDSAFHANDELING: 

 Geen aanpassingen nodig 
       INTERFACE: 
 Geen aanpassingen nodig. 
 Let er op dat bij “invoer van trefwoorden” staat “Komma’s” 
       PRESTATIES: 
 Geen aanpassingen nodig 
       SYNCHRONISEREN: 
 Geen aanpassingen nodig 
       WEERGAVE: 
 Toont twee beeldschermen indien aanwezig. Kies 2e beeldscherm als secundair. 
       NETWERK: 
 Geen aanpassingen nodig. 
 

CATALOGUSINSTELLINGEN 
Je vindt het menu onder de tab “Bewerken” als “catalogusinstellingen” 
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Hand-out Instellingen 

We bespreken de rubrieken van links naar rechts. 

 
 
 
Bij een aantal instellingen is herstart nodig om instellingen 
te activeren. Doe dit pas nadat je alle instellingen hebt 
gedaan! 
 
 

       ALGEMEEN: 

• Informatie: 
toont de gegevens over de catalogus 

• Back-up maken: 
Je kunt hier instellen hoe vaak je een back-up wil maken. Handig is “telkens als Lightroom 
wordt afgesloten”, want je kunt dan steeds kiezen voor wel of geen back-up maken. 

BESTANDSAFHANDELING: 

• Voorvertoningscache: 
standaardinstellingen zijn prima, aanpassen als je anders wil 

Overige instellingen kunnen zo blijven.  
METAGEGEVENS: 
Instellingen kunnen zo blijven, tenzij je specifiek anders wil. 

• Wijzigingen automatisch naar XMP opslaan. Bij elke foto wordt een apart bestandje gemaakt 
met alle instellingen en aanpassingen. LET OP: dit vergroot de catalogus enorm! 

WEERGAVEOPTIES 
Hier kun je instellen welke informatie er bij elke afbeelding getoond wordt. 
Om het menu te openen: klik rechts in een afbeelding en kies helemaal onderaan voor 
“weergaveopties” 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 
RASTERWEERGAVE: 

• RASTEROPTIES TONEN 
keuze voor “compacte cellen” of “uitgebreide celen”. De keuze maakt mee of minder 
informatie in beeld mogelijk 

• OPTIES en CELPICTORGRAMMEN 
kan zo blijven, naar keuze uitproberen en aanpassen  
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• OPTIES COMPACTE CELLEN 
Bij label boven  en label onder kun je kiezen welke informatie je wil zien. De 
keuzemogelijkheden zijn zeer uitgebreid… 

LOEPWEERGAVE 

• LOEPINFORMATIE 1 en 2  
Je kunt hier 2 sets van gegevens kiezen. Voor elke weergave zijn 3 regels beschikbaar, maar 
je kunt ook regels ongebruikt laten 

• INFO OVERLAY TONEN 
Hier kun je de keuze maken tussen set 1 of set 2 

 
➢ Werk je met twee schermen, dan blijft (bij het overschakelen naar de module “ontwikkelen” 

op het tweede scherm de informatie zichtbaar.  
 


