
Superimpose Fotografie 
 

Een Superimpose effect maak je door twee beelden over elkaar heen te 
projecteren. Je kunt daarmee een surrealistisch effect creëren in je beeld. Dat 
betekend dat je een beeld kan vormgeven die in de realiteit niet bestaat. Dat 
is precies wat we vandaag gaan doen. Van zelfgemaakte foto’s en gevonden 
beelden op het internet maken we met de programma’s Photoshop Mix & 

Photoshop Fix een nieuwe werkelijkheid! 
 

 
Superimpose voorbeelden van Annegien Schilling 

 

 
 

 
PHOTOSHOP MIX & PHOTOSHOP FIX - DIT MOET JE WETEN 
 
ID AANMAKEN 
Maak een gratis Adobe ID aan. Dit account kun je zowel voor Photoshop Mix 
als Photoshop Fix gebruiken. Je kunt je email adres van school gebruiken of 
een privé adres. Mocht je een foutmelding krijgen, voer dan een leeftijd boven de 18 in.  
 
VERSCHIL PROGRAMMA’S 
Photoshop Fix: Afbeeldingen vervormen en retoucheren. 
Photoshop Mix: Afbeeldingen uitsnijden, samenvoegen en sfeer toepassen.  
Je zult de meeste tijd in Photoshop Mix aan het werk zijn. 
 
ACHTERGROND EN PNG 
Zorg ervoor dat de foto’s die je zelf maakt een lege/ rustige/ eventueel witte 
achtergrond hebben. Dit maakt het makkelijker om je foto straks uit te 
knippen. Als je foto’s op internet gaat zoeken kun je achter de zoekterm het 
bestandstype PNG zetten. Deze afbeeldingen horen achtergrond vrij te zijn.  
 
HOOFDMENU EN SUBMENU 
In het hoofdmenu van Photoshop Mix kun je kiezen voor uitsnijden, 
aanpassen, looks, uitknippen en mengen. In het hoofdmenu van Photoshop 



Fix kun je kiezen voor uitsnijden, corrigeren, uitvloeien, retoucheren en 
vloeiend. Steeds als op een tool klikt krijg je een submenu te zien waarin je 
weer nieuwe opties tevoorschijn krijgt. Als je een bewerking hebt volbracht 
klik je op het vinkje rechts onderaan. Zo slaat het programma de bewerking 
op en kom je weer terug in het hoofdmenu.  
 
MET LAGEN WERKEN  
In Photoshop Mix ga je de verschillende foto’s die wilt gebruiken 
samenvoegen. Elke foto heeft zijn eigen ‘laag’. Aan de rechterkant van je 
scherm zie je een vierkantje met een beeld erin. Als je een foto wilt 
toevoegen klik je op het plusje. Zo maak je weer een nieuwe laag aan. Het 
is belangrijk als je een foto wilt bewerken dat je dan de juiste laag 
selecteert. Als je de achtergrond van je beeld later upload in een laag komt 
hij over je andere afbeeldingen heen te staan. Je kan de volgorde van de 
lagen aanpassen door een laag vast te houden en met je vinger deze 
vervolgens naar beneden te slepen. Zo kun je bijvoorbeeld je achtergrond 
letterlijk naar de achterkant verplaatsen. Als je een laag wilt verwijderen tik je 
erop met je vinger en klik je op de prullenbak.   
 
MENGEN 
In het mengpaneel van Photoshop Mix kun je afbeeldingen in elkaar laten 
overvloeien. Als je de transparantie wilt aanpassen kun je in het balkje met 
het oog icoontje de zichtbaarheid van de bewerking aanpassen. Zo bepaal je 
zelf de intensiteit. 
 
UITKNIPPEN 
Er zijn verschillende manieren om in Photoshop Mix de afbeeldingen uit te 
knippen. Je kunt bijvoorbeeld kiezen voor een slimme selectie of een 
standaard selectie . Bij de standaard optie knipt het programma mee met de 
bewegingen van jouw vinger. Bij de optie slim volgt de computer nog steeds 
jouw vinger maar maakt hij zelf een berekening in het uitknippen op basis van 
contrast. Met 2 vingers kun je op fijne lijntjes inzoomen en met 1 vinger 
beweeg je door het scherm heen.  
 

 
beeld: helpx.adobe.com 



PENSEEL 
Bij verschillende tools heb je te maken met een penseel. Deze kun je naar 
eigen voorkeur aanpassen. Je kunt door middel van het schuifbalkje de 
grootte aanpassen. Je kunt bij het knippen zelfs de hardheid van je penseel 
aanpassen. Als je klikt op doezelen kun je randen vervagen, dit is erg handig 
bij het uitknippen van haar!   
 
UITVLOEIEN 
Met de functie uitvloeien in Photoshop Fix kun je de vorm van een object 
veranderen. Je kunt bijvoorbeeld een onderdeel van je object vergroten of 
verdraaien. Beweeg in de cirkel je vinger omhoog of omlaag. 
 
EXPORTEREN 
Door bovenaan op het deel icoontje te klikken kun je de foto opslaan in je 
galerij. Deze functie gebruik je als je klaar bent maar ook als je in Photoshop 
Fix afbeeldingen hebt bewerkt en deze later in Photoshop Mix wilt gebruiken.  
 
INSTRUCTIEVIDEO’S 
Beide programma’s bieden instructie video’s aan. Hier kun je een kort 
stappen plan doorlopen waardoor je een aantal tools makkelijk en snel leert 
begrijpen!  
 
 

 
Er is nog zoveel meer te ontdekken in beide 

programma’s. Experimenteer erop los en heb heel 
veel plezier! 

 
 


