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4. Foto’s, video en muziek 
 

 
Met de app Camera kunt u de camera aan de achterkant van de iPhone gebruiken 
om een foto of video te maken. De iPhone heeft een extra camera aan de voorkant 
waarmee u gemakkelijk een zelfportret maakt. 
 
U gebruikt de app Foto’s om uw foto’s en video’s te bekijken en eventueel ook om 
uw foto’s eenvoudig te bewerken. 
 
De foto’s die u met uw iPhone genomen heeft, kunt u kopiëren naar de harde schijf 
van uw computer. Andersom kunt u ook foto’s vanaf de harde schijf van uw 
computer op uw iPhone zetten. Hiervoor gebruikt u iTunes. 
 
Uw iPhone bevat een uitgebreide muziekspeler, de app Muziek. Als u muziek op uw 
computer heeft staan, kunt u deze nummers via iTunes op uw iPhone zetten. 
 
Apple Music is de streaming muziekdienst van Apple waarmee u onbeperkt muziek 
beluistert uit een catalogus van dertig miljoen nummers. Streaming betekent dat de 
muziek via internet afgespeeld wordt. Het is dus niet nodig om muziek op uw iPhone 
te zetten. Apple Music heeft geen eigen app. De dienst is toegevoegd aan de app 
Muziek. 
 
Met de functie thuisdeling kunt u muziek die in iTunes op uw computer staat, 
afspelen op uw iPhone of een ander apparaat van Apple. 
 
In dit hoofdstuk leert u: 
 
• foto’s maken met uw iPhone; 
• filmen met uw iPhone; 
• foto’s en video’s bekijken; 
• foto’s bewerken; 
• foto’s en video’s kopiëren naar de computer; 
• foto’s en video’s kopiëren naar uw iPhone; 
• muziek toevoegen aan de Bibliotheek van iTunes; 
• muziek kopiëren naar uw iPhone; 
• muziek afspelen op uw iPhone; 
• een afspeellijst maken; 
• muziek beluisteren met Apple Music; 
• thuisdeling instellen. 
 

 Let op! 
Om dit hoofdstuk door te werken, heeft u het programma iTunes op uw computer 
nodig. Als dit programma niet op uw computer staat, kunt u het downloaden vanaf 
de webpagina www.apple.com/nl/itunes/download 
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4.1 Foto’s maken 
 
U kunt met behulp van de app Camera foto’s maken. In deze paragraaf gebruikt u de 
camera aan de achterkant van de iPhone: 
 

 Tik op  
 

 
 
Als u de app voor de eerste keer opent, wordt gevraagd of uw huidige locatie 
gebruikt mag worden. Deze informatie wordt gebruikt om aan te geven waar de foto 
gemaakt is: 
 

 Tik, indien nodig, op 
de gewenste optie, 
bijvoorbeeld  

 

 
 
U ziet nu het beeld dat door de camera op de achterkant van de iPhone wordt 
geregistreerd. 
 

 Richt de camera op het object dat u wilt fotograferen 
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Hoewel de camera van de iPhone automatisch scherpstelt, kunt u ervoor kiezen om 
dit handmatig te doen. U kunt de focus verleggen naar een specifiek object: 
 

 Tik op het gewenste 
deel van het object 

 
U ziet het beeld even 
onscherp worden als de 
camera opnieuw scherpstelt. 
 
Daarbij wordt de belichting 
aangepast aan het 
geselecteerde object. Als u 
op een donker gedeelte van 
het object tikt, ziet u dat het 
beeld oplicht. 
 
Als het beeld te licht wordt, 
kunt u op een lichter gedeelte 
van het object tikken. 
 
U neemt een foto: 
 

 Tik op  

 
 

 Tip 
Vierkante of panorama foto’s maken 
U kunt ook vierkante of panorama foto’s maken: 
 

 Sleep  of  naar het midden 
 
In het geval van  ziet u een vierkant beeld en kunt u de foto maken, 
zoals u eerder heeft geleerd. Als u liever de optie  gebruikt, moet u de 
iPhone blijven bewegen als u de foto maakt. 
 

 Tip 
Inzoomen 
Met behulp van de digitale zoom kunt u op een object inzoomen. Dat kan alleen met 
de camera aan de achterkant van de iPhone. Zo zoomt u in: 

 Beweeg uw duim en wijsvinger uit elkaar op het scherm  
Om uit te zoomen, beweegt u uw duim en wijsvinger naar elkaar toe. 
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4.2 Filmen 
 
U kunt de camera van de iPhone ook gebruiken om mee te filmen: 
 

 Sleep  naar de 

knop  
 
Zo begint u met filmen: 
 

 Tik op  
 
Tijdens het filmen knippert 
het rode lampje op de knop 

. 
 
Om te stoppen met filmen: 
 

 Tik op  

 
 

 Tip 
Overdwars 
Wilt u uw video later op een televisie of beeldscherm afspelen, houd uw iPhone dan 
overdwars. Zo krijgt u een mooi schermvullend beeld. Hiervoor hoeft u de 
rotatievergrendeling niet uit te zetten. 
 

 Tip 
Scherpstellen 
Vooraf en tijdens het filmen, kunt u net als bij het fotograferen, scherpstellen op het 
object van uw keuze.  
 

 Tik op het object waarop u wilt scherpstellen 
 
Hierbij wordt ook de belichting aangepast aan het geselecteerde object. Als u op 
een donker gedeelte van het object tikt, ziet u dat het beeld oplicht. Wordt het beeld 
te licht, tik dan op een licht gedeelte van het object. 
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 Druk op de thuisknop  
 
 
4.3 Foto’s bekijken 
 
De foto’s die u heeft gemaakt met uw iPhone en foto’s die u heeft gekopieerd vanaf 
een ander apparaat zoals een pc, kunt u bekijken in de app Foto’s: 
 

 Tik op  
 
U gaat naar het scherm waar 
de albums op een meer 
geordende manier zijn 
gerangschikt: 
 

 Tik, indien nodig, op 

 
 
In de weergave Albums zijn 
de foto’s gerangschikt in 
stapels: 
 

 Tik op  

 
 
U ziet de miniaturen van de foto’s en video’s die u heeft gemaakt: 
 

 Tik op de eerste foto 
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De foto wordt groot getoond. Om naar de volgende foto te gaan: 
 

 Sleep van rechts naar 
links over de foto 

 
Om terug te gaan naar de 
vorige foto, sleept u van links 
naar rechts. 

 
 

 Tik op  
 

 Tip 
Een foto verwijderen 
U kunt een foto die u met uw iPhone gemaakt heeft heel eenvoudig verwijderen: 
 

 Tik, indien nodig, op de foto 
 

 Tik op  
 

 Tik op  
 


