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80% van de meest bezochte sites zijn responsive websites.
 
Sinds 2020 zijn verticale formats weer helemaal in. 
 
Mensen die op Facebook naar video's kijken, kijken drie keer 
langer naar live-content dan naar content die op voorhand 
werd gef ilmd.  
 

Enkele cijfers

Handige gadgets

Smartphonehouder 
Om je telefoon om het even 
waar vast te maken. 

USB-stick voor smartphone 
Om gegevens op te slaan

Universeel 
smartphonestatief Om de beeldkwaliteit te 

verbeteren en een effect toe te 
voegen aan je foto of video. 

Stabilizer voor smartphone, 
om stabiele video-opnames 
te maken.

Statief  
Voor meer stabiliteit.

Extra objectief  

De regel van derden 
Met de regel van derden kun je je foto's opwaarderen en dynamischer 
maken dankzij een raster dat over je foto wordt geplaatst.

Hoe kun je dit raster activeren op je smartphone?

Voor Android:  
Activeer je camera 
en ga naar de 
instellingen, die 
zich normaal 
rechtsboven 
bevinden. 
Zoek de optie 
“cameraraster”. 
Activeer deze 
optie en je ziet het 
raster over je foto 
verschijnen.

Voor IOS:  
Ga naar de algemene 
instellingen. Typ “raster” 
in de zoekbalk.  
Kies “raster” van het 
fototoestel en activeer de 
optie “raster”.

Content aanmaken

Foto's en video's op je smartphone 
Tegenwoordig kan je met om het even welke smartphone foto's en video's maken. Je kunt dus eenvoudig content 
op sociale netwerken posten zonder dat je die content eerst van je telefoon moet halen. Sommige netwerken gaan 
zelfs nog een stapje verder. Dat is het geval van Instagram, het sociale netwerk van de mooie beelden, waar je enkel 
content kan posten vanop een smartphone. Hieronder vind je enkele tips om de kwaliteit van je foto's te optimaliseren.  

Niveau: beginner

Cf. f iche “goede praktijken voor foto's”
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Zowel voor foto's als voor video's hoef je enkel op de 
zone te klikken die je scherp wil stellen. Er verschijnt 
een “collimator”-kader in het rood, het geel of het groen 
naargelang de versie van je smartphone. Wanneer je je 
selectie hebt gemaakt, weet de smartphone dat hij op deze 
zone scherp moet stellen.

Je camera scherpstellen op je smartphone

Verschillende modi en 
instellingen gebruiken 
De beschikbare modi hangen af van de versie van 
je smartphone. Op iPhones zijn enkel de HDR-
modus en enkele varianten ervan beschikbaar. Om 
toegang te krijgen tot deze modi en tal van andere 
instellingsopties kun je verschillende apps downloaden. 

Portretmodus: met deze modus wordt de achtergrond 
automatisch vervaagd. Deze modus werkt op basis 
van een algoritme dat gelaatstrekken herkent.

Landschapsmodus: met deze modus wordt je foto in het 
algemeen op scherp gesteld, afhankelijk van de omgeving.

Tegenwoordig moet je de aandacht 
weten te trekken met je foto's. 
Daarom is het aangeraden de 
HDR-modus te gebruiken om 
kwaliteitsvolle foto's te nemen.  
Je smartphone neemt dan meerdere 
onderbelichte, overbelichte en correct 
belichte foto's om ze dan samen te 
voegen tot één geheel. Het resultaat 
wordt een “HDR-foto” genoemd. 
 

HDR

“WB”: deze knop heeft betrekking op de witbalans. Vooral 
voor video's is het aangeraden deze niet op automatisch te 
laten staan (AWB - Auto White Balance), want de waarde 
die automatisch door je smartphone wordt ingesteld, kan 
veranderen. Over het algemeen is het aangeraden de optie 
“daglicht” te gebruiken voor foto's in de buitenlucht en de 
optie “gloed” voor interieurfoto's.

“AF” of “MF”: met deze opties bepaal je of je de camera manueel 
of automatisch scherp wil stellen. Voor smartphones raden 
we je aan deze instelling op “AF” (Auto Focus) te laten staan. 

Er bestaan ook tal van andere effecten, zoals slow motion 
of timelapse waarmee je eindeloos het tempo van je video's 
kan variëren.

Cf. f iche “goede praktijken voor foto's”

Cf. f iche “goede praktijken voor video's”

Cf. f iche “gratis fotobewerkingssoftware”


