
Zijn jullie nog met fotografie bezig geweest?

Zijn er specifieke vragen waarmee je aan de gevorderde cursus begonnen bent?

Wat verwachten jullie van de gevorderde cursus?

Wat zijn jullie doelen op het gebied van fotografie?

 
Waar wil je met je fotografie naar toe werken?

Hebben jullie vragen over je apparatuur?

LES 1 
Kennis maken & doelen 



De vervolg cursus zal meer de verdieping in gaan, zowel technisch als conceptueel. 
Om je kennis van de camera te vergroten en de kwaliteit van je foto’s verder te 
verbeteren, gaan we nog dieper in op de techniek van de digitale camera. Daarnaast 
leer je ook hoe je kunt fotograferen vanuit een concept en leer je om vooraf je 
strategie te bepalen. We zullen ook tijdens de lessen elkaars foto’s inhoudelijk gaan 
bespreken.

Het principe van ‘ervarend leren’ is leidend. De theorie zal meteen in de praktijk 
gebracht worden; tijdens de lessen en aan de hand van huiswerk opdrachten 
oefen je wat je hebt geleerd. En net als bij de basiscursus worden hier techniek 
en creativiteit met elkaar afgewisseld. Ook komen er verschillende thema’s 
en onderwerpen aan bod. Op het eind van de cursus ga je werken aan je 
eindopdracht; je eigen fotografie project.

Dit eigen fotografie project gaat in de vorm van een beeldverhaal gepresenteert 
worden. De presentatie is vrij. We komen later nog terug op 

LES 1 
Doel van de cursus 



Les 1 KENNISMAKING + TECHNIEK 
  Herhaling + toevoeging

Les 2 LICHT
  Lichtmeting 
  Kunstlicht - flitsers, lampen
  Bestaand licht en hoe gebruik je het
  Menglicht

Les 3 BEELDTAAL / BEELDVERHAAL / CONCEPT
  Compositie
  Selectie proces
  Conceptueel

Les 4 (zelf) PORTET (praktijk)
  Studio les portret 
  Studie naar plasticiteit 
 
Les 5 PRESENTATIE DE FOTOGRAAF (1u)
  START EN AANKONDIGING PROJECT
  Moodboard / inspiratie

LES 1 
Globale cursus beschrijving 

PROJECT

Les 6 INTRODUCTIE BEELDBEWERKING
  Project bespreking

Les 7 MANIEREN VAN PRESENTATIE
  Project bespreking

Les 8 PROJECT PRESENTATIE 



Printen!

Neem je werk analoog mee! Probeer zo veel mogelijk te gaan printen, af te drukken 
of in nood te laten zeefdrukken. Leer zo hoe er verschillende manieren zijn om 
je foto te presenteren. Dit is een lang proces maar zeer belangrijk omdat digitale 
beelden in de computer en op de camera liegen. Ze liegen met licht. Elke monitor, 
elke camera en eigenlijk dus elk beeldscherm geeft een vertekende weergave van 
wat een foto echt is.

Digitaal

Je mag alles natuurlijk digitaal doorsturen (wordt nog een google drive voor 
aangemaakt) en dat bespreken we op het grote scherm. 

Voor je eigen leerproces en ook voor het presenteren van je eind project is het het 
heel erg handig als je leert hoe je camera, monitor en printer of print centrale met 
elkaar communiceren. Dan gaat het om kleurzweem, scherpte, glanzend, mat etc.. 
dze zijn allemaal mede bepalend voor de ‘smaak’ van je foto!

LES 1 
Beeld bespreking



In de voorgaande cursus zijn jullie je eerste stappen gaan 
zetten om de camera beter te leren kennen. Herhaling en 
oefening van techniek zijn daarin echt de sleutel.
Door te blijven oefenen met verschillende camera standen 
en jezelf nog meer te verdiepen in de resultaten van die 
verschillende instellingen, zul je een voorkeur ontwikkelen 
voor een manier van werken. Wat ligt jou het beste en hoe 
kan jij in je fotografie vertalen wat je ziet.

De tools die de camera biedt lijken eindeloos. Maar je zult al 
snel merken dat je een bepaalde voorkeur krijgt en je steeds 
minder hoeft na te denken over wat je staat te doen en je 
daardoor ook meer kan bezig houden met je onderwerp.

Je fotografeerd vanaf nu alles op de manuele stand. Dit zal 
in eerste instantie zorgen voor ‘mislukte’ foto’s, maar je zult 
jezelf steeds beter bekwamen in de handeling van de camera.

LES 1 
Techniek



In de voorgaande cursus zijn jullie je eerste stappen gaan 
zetten om de camera beter te leren kennen. Herhaling en 
oefening van techniek zijn daarin echt de sleutel.
Door te blijven oefenen met verschillende camera standen 
en jezelf nog meer te verdiepen in de resultaten van die 
verschillende instellingen, zul je een voorkeur ontwikkelen 
voor een manier van werken. Wat ligt jou het beste en hoe 
kan jij in je fotografie vertalen wat je ziet.

De tools die de camera biedt lijken eindeloos. Maar je zult al 
snel merken dat je een bepaalde voorkeur krijgt en je steeds 
minder hoeft na te denken over wat je staat te doen en je 
daardoor ook meer kan bezig houden met je onderwerp.

Je fotografeerd vanaf nu alles op de manuele stand. Dit zal 
in eerste instantie zorgen voor ‘mislukte’ foto’s, maar je zult 
jezelf steeds beter bekwamen in de handeling van de camera.

LES 1 
Techniek



Diafragma
Laag getal - kort scherpte vlak 
Hoog getal - groot scherpte vlak

Laag getal - grote opening = meer licht
Hoog getal - kleine opening = minder licht

Sluitertijd 
Bij een snelle sluitertijd valt er minder licht op je sensor.
Bij een langzame sluitertijd valt er meer licht op je sensor.

ISO 
De ISO bepaald de licht gevoeligheid. 
Hoe hoger de ISO, hoe meer ruis je in je beelden krijgt.

LES 1 
Techniek - herhaling



Ga met je camera de volgende dingen in of buiten het lokaal oefenen:

-  1 foto met bewegingsonscherpte
 Zorg dat er én onscherpte én scherpte in de foto zit

-  1 foto met minimale scherpte diepte
 Meerdere onderwerpen in 1 foto, waarvan 1 scherp is.

-  1 foto met gewijzigd standpunt
 Laat zien dat door verandering van standpunt het onderwep   
 duidelijker wordt.

LES 1 
Techniek - oefening



Accent

Maak 3 foto’s waarbij je laat zien dat je het accent verlegd.
Laat 1 deel van de foto accentueren met de aangeleerde technieken.

Doe dit op een van de volgende manieren:

1 foto met (gedeeltelijke) bewegingsonscherpte
1 foto door gebruik te maken van minimale scherpte diepte
1 foto door gewijzigd standpunt (laat zien dat je van standpunt veranderd bent!)

Presentatie De Fotograaf (voor les 5)

Elke cursist krijgt een fotograaf toegewezen (in overleg mag je ook zelf kiezen) waar hij of zij een 
presentatie over gaat maken. Voor de presentatie mag je gerbuik maken van allerlei materiaal 
(boeken, internet, exposities). En het geheel gaat gepresenteerd worden op het digibord. Je krijgt 
hier voor maximaal 15 minuten. 

Laat zien wat je boeit aan deze fotograaf, of juist helemaal niet, eigenaardigheden, techniek, 
persoonlijkheid, fotografishe handtekening, wat je juist mooi werk vindt of iets wat jou opvalt en 
interessant vindt aan deze fotograaf. Het mag alle kanten op, maar hou het duidelijk en strak.

De presentatie gaat plaats vinden tijdens Les 5. 

LES 1 
De Camera - Opdracht 1 & 2



De keuze die ik gemaakt heb staat niet vast. Als er een andere fotograaf is waar je meer over wilt 
weten dan gaan we even overleggen en een keuze maken. 

LES 1 
De Fotograaf
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(documentair)
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Data

18-09 Les 1 KENNISMAKING + TECHNIEK
02-10 Les 2 LICHT
16-10 Les 3 BEELDTAAL / BEELDVERHAAL / CONCEPT
30-10 Les 4 (zelf) PORTET (praktijk)
13-11 Les 5 PRESENTATIE DE FOTOGRAAF (1u)
  START EN AANKONDIGING PROJECT
27-11 Les 6 INTRODUCTIE BEELDBEWERKING
11-12 Les 7 MANIEREN VAN PRESENTATIE

08-01-2021 PROJECT PRESENTATIE

LES 1 
Les verdeling


