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Google Foto’s 

Algemeen 
Google Foto’s is een manier om je foto’s op te slaan in de Cloud. 
Daarmee maak je een back up van je foto’s die op ieder moment op ieder apparaat te 
bekijken zijn. Er zijn verschillen wat je met Google Foto’s kunt doen. 
Het meeste uitgebreid is het op je computer. Maar ook op je tablet of smartphone kan je je 
foto’s zien en bewerken.  
In de lezing gaan we uit van de werkwijze op de PC en wel via de de Chrome browser terwijl 
je bent ingelogd met je Google Account. 
Op de tablet of smartphone is er de app Goole Foto’s. 
 
 
 

Mogelijkheden 
● Delen met vriend(inn)en door deze te 

benoemen bij je foto’s of je albums. Je 
vriend(in) krijgt da bericht als er nieuwe foto’s 
zijn. 

● Album maken. Alle foto’s van een onderwerp 
bij elkaar zien en kunnen delen met je 
vriend(inn)en. Je kunt dan ook aangeven dat 
zij hun foto’s erin mogen zetten. Leuk om op 
een vakantie met vrienden één album te 
maken voor iedereen. 

 

 

Maar Google kan ook zelf dingen doen met je foto’s (als je dat wilt) 
● Herinneren aan een dag in het verleden door je een collage te sturen 
● Een animatie maken van een reeks foto’s die ongeveer gelijk zijn 
● Een foto speciaal bewerken. 

Google stuurt je een berichtje als Google wat heeft gedaan. Je kan het dan bewaren of 
weggooien. 
 

Belangrijk: 
Om gebruik te maken van Google foto’s moet je een 
Google account hebben (mijnnaam@gmail.com). 
Heb je nog geen Google account dan kan je dat 
aanmaken via  
https://accounts.google.com/SignUpWithoutGmail?hl=nl  
  

mailto:mijnnaam@gmail.com
https://accounts.google.com/SignUpWithoutGmail?hl=nl


Met dit account moet je dan zijn ingelogd op je 
smartphone of tablet. 
Op je PC moet je zijn ingelogd in je Chrome browser 
door de negen puntjes linksboven. 
Dus moet je een internet verbinding hebben. 

Hoe vul je Google Foto’s? 
Dit verschilt per apparaat waarop de fotoś staan: 

● tablet of telefoon automatisch
instellingen bij Google foto App

● PC- via de knop upload rechtsboven

https://heelsumse.e-golf4u.nl/

Instellingen kies voor onbeperkte opslag of origineel 
Opties voor delen 
Assistent: 

● herinneringen
● collages
● animaties

Wat kan je doen met Google foto’s 
NIET: mappen maken 
Wel albums, dit is een selectie van de foto’s 
Wel fotos en albums delen met anderen 
Wel foto’s bewerken 

Bewerken: Eenvoudige handelingen 
Wil je meer doen dan een ander programma  (bijv. 
Photofiltre, gratis programma) 

Wil je informatie over je foto dan klik je op de i en je 
krijgt alle gegevens die beschikbaar zijn. 

https://heelsumse.e-golf4u.nl/



