
Module 1. Welkom en introductie onderdeel van de online cursus 

 
Eenvoudig Digitale Foto’s Ordenen 
 
Door: Maud Boom 

 
Een complete online cursus voor het beheren van jouw digitale afbeeldingen en video's. 
 

Hoi hoi, welkom bij de online cursus Eenvoudig Digitale Foto’s Ordenen (EDFO). Het doel van 
deze cursus is om mensen zoals jij te helpen met je enorm grote digitale foto- en videocollectie. 
Je bent niet de enige. Ik was ooit waar jij nu bent. 
 

Ik ga je in deze cursus leren hoe je gemakkelijk je afbeeldingen terug kunt vinden.  Hoe je 
ze ‘t beste kan ordenen. En hoe je alles op één plek, het epicentrum, samenbrengt. 
 
Dit doen we zodat jij je leukste herinneringen kunt ‘gebruiken’ voor bijvoorbeeld een album, 

een video of als wanddecoratie. 
 
Maar ook omdat het superhandig is als alles geordend is. En omdat je jezelf veel tijd 
bespaart nu je die ene foto gewoon snel terug kunt vinden – om te delen of te laten zien aan 

je man, collega of vriendin. En misschien wel het allerbelangrijkste: het gevoel dat je foto’s 
veilig zijn. Je hebt een goed back-up systeem in het leven geroepen.  
 

Volgens Keypoint Intelligence hebben we eind 2020 wereldwijd naar schatting één punt vier 
biljoen foto's gemaakt. Je weet wel: ‘n 1 met 12 nullen. 
 
In de digitale wereld van vandaag, maken jij en ik zoveel foto’s dat we eigenlijk geen idee 

hebben hoeveel we er nou precies hebben en waar ze zijn. Ze staan op je computer, op je 
telefoon of op je iPad. Op je harde schijf, op geheugenkaartjes of in de Cloud (Dropbox of 
Google Photo). Of ze staan op Instagram of Facebook. 
 

Ze staan op zoveel verschillende apparaten en op zoveel verschillende plekken. Vaak 
hebben we ze ook nog eens dubbel omdat we bang zijn ze te verliezen. Dus bewaren we 
alles maar. 
 

Van de meeste foto’s is geen goede back-up. Je kunt dus wel op je vingers natellen dat jouw 
digitale herinneringen gevaar lopen. 
 
Deze cursus is voor jou. Eigenlijk voor iedereen die zich overweldigt voelt door die enorm 

groeiende verzameling digitale foto's en video's. 
 
Mijn doel is om je te inspireren én je te helpen. Om eindelijk je foto- en videocollectie onder 

controle te krijgen. 
 
Want ik weet zeker dat ik je tijd en geld kan besparen met mijn methode. Het zal je helpen 
om een workflow te creëren. En het hele proces van ordenen te vereenvoudigen. 

 
Ik ben ervan overtuigd dat je opgelucht en trots zult zijn op jezelf, wanneer je alles in je 
Epicentrum, die éne plek op je computer, hebt zitten. Inclusief die oh zo belangrijke back-up 
van al jouw herinneringen. Het geeft rust in je hoofd. 

 
En dat jouw foto- en videocollectie ook nog eens gemakkelijk is te openen om er vervolgens 
leuke dingen mee te doen? Dat is helemaal een bonus, toch? 



 

Hoi, ik ben Maud Boom. Ik ben een gecertificeerde Foto Manager. Ik heb mijn certificaat 
behaald en ik heb de ABCs-methode bestudeerd. Deze methode heeft mij geholpen om mijn 
enorme hoeveelheid foto's onder handen te nemen. 
 

Ik wil jou de methode uitleggen in de komende Modules. Zodat jij straks ook een tevreden, 
blij en opgelucht gevoel hebt. Omdat al je kostbare herinneringen veilig zijn opgeborgen in je 
eigen fotobibliotheek. 

 
Een ander groot voordeel is dat je deze online cursus 24 uur per dag, zeven dagen per week 
kunt terug kijken. Zo vaak als je wilt dus. 
 

En omdat jij en ik niet de enige zijn met die grote hoeveelheid foto’s, krijg je ook toegang tot 
een privé Facebook groep. Hier kun je je vragen stellen en antwoorden krijgen van mij en 
medecursisten. Want ik ben van mening: ‘Samen Weten We Meer’. Dus ook in de community 
van Je fotoleven op orde. Ofwel JeFotoFam. 

 
In de volgende Module, nummer 2., ga je Dromen en Doen, je gaat inzicht krijgen hoe je 
meer balans krijgt in je leven. Wat is je einddoel? Waarom wil je je foto’s ordenen? Hoe kan 
je beter met je tijd omgaan, zodat je meer tijd hebt voor jezelf. De antwoorden die je zoekt, 

ga je tijdens deze online cursus vinden. 
 
In Module 3 gaan we de basis leggen. Zeg maar de fundering bouwen van het huis: je eigen 

fotobibliotheek. Hier zul je je handen uit de mouwen gaan steken en het voorbereidende werk 
doen voordat je echt begint. Dus hier ga je speuren en verzamelen en maak je je tijdlijn. 
 
In Module 4 laat ik je zien waarom het sorteren en ordenen van foto’s en video’s eigenlijk 

bijzaak is. In deze les leer ik je hoe je je beeldmateriaal het beste kunt organiseren, welke 
strategieën er zijn en hoe je die kunt implementeren. 
 
Persoonlijk vind ik Module 5 het belangrijkst. Hier bespreek ik namelijk hoe je een back-up 

maakt van jouw digitale foto’s en video’s. En hoe je deze kunt archiveren (en dus veiligstellen) 
tegen bijvoorbeeld verlies, brand en wateroverlast.  
 
We beleven ‘t meeste plezier als we onze foto’s weer in ons leven terugbrengen. Je voelt je 

trots en blij. Misschien ben je ook wel een beetje verrast als je merkt dat je je herinneringen 
gemakkelijk terug kunt vinden. Je kunt je herinneringen als ‘t ware nu vieren en delen. Zo, dit 
heb je toch maar even gefixt in Module 6. 
 

Jouw foto's vertellen namelijk een verhaal. Het verhaal van jouw leven. En dat verhaal staat 
maar mooi in je fotoboek of in een diavoorstelling. Of prijkt op een prachtige wanddecoratie 
in je huis. 

 
Kortom: in Module 6 bied ik je inspiratie, met enkele voorbeelden uit de praktijk. 
 
En last but not least: Module 7, de Bonus Sectie. Deze is gevuld met pdf’s van checklists, 

spiekbriefjes en ander leuks. Dit gaat je helpen tijdens deze online cursus Eenvoudig Digitale 
Foto Ordenen. 
 
Zo! Dit was de introductie van deze online cursus Eenvoudig Digitale Foto Ordenen.  

 



Als je nu zeker weet dat deze online cursus iets voor jou is, bestel je hem nu door op de knop 

[Ja, dit wil ik] te klikken. Als je de cursus al hebt gekocht, dan ben je klaar voor Module 2 We 
gaan beginnen! 
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