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Pixlr 
Online

Gratis website voor fotobewerking. Hier kun je alle nodige 
aanpassingen doen om van je foto een meesterwerk te 
maken. Dit programma heeft een zeer gebruiksvriendelijke 
interface en biedt tal van hulpmiddelen. Pixlr is zeker nuttig 
als je geen plaats hebt op je computer die je aan 
fotobewerking kan wijden.

Foodie 
iOS en Android

Gratis applicatie voor je smartphone met een interface 
gelijkaardig aan die van Instagram. Met deze app kun je 
foto's bewerken. Bijzondere eigenschap: de app is vooral 
bedoeld voor culinaire foto's en helpt je mooie beelden 
te creëren.

Snapseed 
iOS en Android

Gratis fotobewerkingsapp  voor je smartphone. Snapseed 
is een van de beste fotobewerkingsapplicaties voor 
smartphones. Je vindt er alle nuttige features om je 
content snel te perfectioneren. Dit is de ideale tool indien 
je geen tijd hebt om alles via de computer te doen of als je 
on-site content deelt.

Belangrijkste 
toepassingen: 
• Klassieke online 
fotobewerking

•Colorimetrie 
•Weboptimalisatie 

Belangrijkste 
toepassingen: 
•Fotobewerking op je 
smartphone 
•Filters en effecten voor 
sociale netwerken 
 

Belangrijkste toepassingen: 
• Optimalisatie van 
culinaire foto's

•Colorimetrie 
• Mooie foto's voor sociale 
netwerken 

Niveau: beginner

Niveau: beginner

Niveau: beginner

Voor alle 
gebruikersContent aanmaken

Nuttige en gratis software voor het 
bewerken van foto's 

Foto's zijn een doeltreffend middel om meer bezoekers aan te trekken. Goede foto's kunnen het imago van je merk versterken. 
Op sociale netwerken, en in het bijzonder op Facebook en Instagram, zijn visuals de elementen die de aandacht van de 
bezoeker het meest trekken. Hieronder vind je een lijst met nuttige apps en software om je visuele content te perfectioneren. 



Fotor 

Andere nuttige online-applicaties
Niveau: beginner

:

Canva

Deze interfaces zijn gelijkaardig en bieden verschillende oplossingen voor fotobewerking. Fotor is vooral gespecialiseerd 
in colorimetrie, terwijl Canva een volwaardige bewerkingstool is die verschillende formats en modellen voor lay-outing 
aanreikt. Deze drie tools zijn allen zeer intuïtief, perfect voor wie zich voor de eerste keer aan fotobewerking waagt. 

Befunky

Cf. f iche “Canva” 

Gimp 
PC en Mac

Gratis  opensource-software voor fotobewerking. Dit 
is het gratis equivalent van Photoshop. Met dit 
programma kan je je software optimaal bewerken, 
rekening houdend met parameters zoals lichtinval 
en contrast, kleurbalans, opaciteit, saturatie, en nog  
veel meer. Gimp is één van de uitgebreidste 
fotobewerkingsprogramma's.

Belangrijkste 
toepassingen: 
• Klassieke fotobewerking 
(JPG en andere klassieke 
formaten)

•Colorimetrie 
•Weboptimalisatie 

Niveau: gemiddeld

Darktable 
PC en Mac

 Gratis software voor fotobewerking voor wie 
nog een stapje verder wil gaan. Darktable biedt 
je de mogelijkheid foto's te bewerken in een niet-
gecomprimeerd formaat (RAW) en deze te 
catalogiseren. 

Belangrijkste 
toepassingen: 
• Bewerking van foto's in 
niet-gecomprimeerde 
formaten (RAW)

•Colorimetrie 
•Weboptimalisatie 

Niveau: expert

Photoscape 
PC

Gratis software voor fotobewerking. Photoscape wordt 
vooral gebruikt omwille van zijn geautomatiseerde 
functies. Zo kun je bijvoorbeeld het formaat van je 
foto's in batch aanpassen aan de afmetingen die 
gebruikt worden op je sociale netwerken, GIF's maken, 
de lay-out bewerken en allerhande f ilters toevoegen.

Belangrijkste 
toepassingen: 
•Formaat wijzigen in batch 
•Lay-outing 
• Optimalisatie van websites 
en sociale netwerken 

Niveau: gemiddeld


