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Hallo allemaal, 

Door de Coronavirus gaan onze lessen online door. Ik heb voor jullie een reeks van 

video’s opgenomen waarin ik uitleg hoe je een foto kan bewerken met de website 

www.befunky.com. 

Het is de bedoeling dat jullie per titel eerst het videofragment bekijken en daarna zelf 

toepassen aan de hand van de gegeven oefeningen. 

Heel veel succes! 

 

 

1. Inleiding en tool 1: “Edit” 
 

Video: https://youtu.be/VNfVdFyjWJY 

 

Oefening: 

- Kies een foto waar minstens één persoon op staat 

- knip je foto als een portret 

- spiegel je foto horizontaal 

- breng je contrast tot 20 

- vervaag je hoeken (je mag de hardheid en grootte zelf kiezen) 

 

2. tool 2: “Touch up” 
 

video: https://youtu.be/z8KhdKd4UH8 

 

oefening: 

- verwijder de vlekjes op de gezichten. Noteer hieronder welke vlekjes je hebt 

verwijderd: 

 

 

http://www.befunky.com/
https://youtu.be/VNfVdFyjWJY
https://youtu.be/z8KhdKd4UH8
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- kies een blush-kleur en pas het toe op één van de gezichten. 

- als de tanden zichtbaar zijn mag je ze witter maken op alle gezichten. 

 

 

3. Tool 3, 4 en 5: “Effects, Artsy en Frames” 
 

Video: https://youtu.be/Fno2MHJ_fiA 

 

Oefening: 

- Kies een beschikbaar effect en pas het duidelijk toe. 

- Kies een passende frame bij je effect en pas het toe op je foto. 

 

 

4. Tool 6, 7 en 8: “Graphics, Overlays en Text” 
 

Video: https://youtu.be/GY0DvDwxDcg 

 

Oefening:  

- Voeg een afbeelding toe dat past op je foto, zet het in de rechteronderhoek. 

- Kies een overlay en pas dit toe op je foto. Let op dat je afbeelding nog goed zichtbaar 

is. 

- Schrijf een korte tekst over de foto zelf (plaats, personen,..) 

- Sla je bewerkte afbeelding op met als naam: “jouVoornaam_Achternaam_bewerkt 

 

Als je klaar bent met al de oefeningen mag je zowel het onbewerkte als bewerkte foto 

uploaden op smartschool. 

  

https://youtu.be/Fno2MHJ_fiA
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5. Opdracht: “Blijf in uw kot!” 
 

Als afsluiter voor deze les krijgen jullie een opdracht die aansluit bij de actualiteit. Neem een 

foto van jezelf waar je een papier in je handen hebt met een slogan over het Coronavirus. 

Deze zin kan gaan over verschillende dingen: in huis blijven, zorgverleners bedanken, 

mensen bedanken die thuis blijven en zich houden aan de regels, 1,5 meter afstand 

houden,.. 

Natuurlijk ga je deze foto ook moeten bewerken! 

De onderstaande punten moeten aanwezig zijn op je bewerkte foto: 

- Vervaag je foto zodat je tekst scherper te zien is dan de rest van je foto 

- Pas minstens 2 “touch up”-tools toe aan je foto. Noteer hieronder welke je hebt 

gebruikt: 

- Voeg een effect toe aan je foto. Let wel op dat je foto nog goed zichtbaar is!  

- Voeg onderaan je foto je voornaam en achternaam toe.  

Lettertype: Creepster 

Lettergrootte: 40 pt 

Letterkleur: rood 

- Als laatst voeg je nog een bijpassende afbeelding 

toe. (bijvoorbeeld: een foto van een verpleegster als 

je slogan gaat over het bedanken van verpleegsters) 

- Sla je foto op als: Jouwvoornaam_BlijfThuis 

- Upload je bewerkte + onbewerkte foto op 

smartschool. 

 


