
Zorg voor een volle batterij en een lege geheugenkaart. 
Heb je je foto’s overgezet op je computer, zorg dan dat je de 
kaart van je camera formatteert op je camera.
Voor je je kaart uit je camera haalt, of je objectief wisselt, 
zet je camera uit.

Bij het wisselen van objectief zorg ook dat je je lensdoppen 
paraat hebt, en wissel nooit van lenzen in een stoffige/vieze 
ruimte. Zo voorkom je dat er viezigheid in je camera komt, 
op je sensor. 

Tijdens deze cursus fotograferen we op .JPEG. Natuurlijk 
mag je ook in RAW fotograferen. Maar zorg dan wel dat 
je weet hoe je je foto’s moet verwerken. Aan de RAW-
convertor/digitale bewerking wordt in deze cursus geen 
aandacht besteed.
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Opening waardoor licht in camera valt. 

Het diafragma wordt aangeduid met een F-getal.
Een laag F getal, bv F2.8, geeft een kort scherpte vlak. 
Een hoog F getal, bv F16, geeft een groot scherpte vlak.

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

Wat vaak verwarrend is, is dat een klein F getal, zoals een 
F2.8 een grote opening is van het diafragma en dat een hoog 
F getal, bv F18 een kleine opening is van het diafragma. 
Toch is het belangrijk om dit goed te onthouden. 

Door een opening van F16 komt minder licht binnen op je 
sensor, en zal je dus een langere sluitertijd moeten gebruiken 
dan wanneer je dezelfde foto maakt met een F3.5. 

Laag getal - grote opening = meer licht
Hoog getal - kleine opening = minder licht
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Laag getal - kort scherpte vlak 
Hoog getal - groot scherpte vlak

Laag getal - kort 
scherpte vlak 
Hoog getal - groot 
scherpte vlak
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Laag getal - grote opening = meer licht
Hoog getal - kleine opening = minder licht



De ISO bepaald de licht gevoeligheid. 

Hoe hoger de ISO waarde, hoe minder licht je nodig hebt 
om te fotograferen. Is het een mooie zomerse dag, dan kan je 
waarschijnlijk met 200 ISO prima fotograferen. Maar is het een 
donkere grijze dag, dan zal je ISO al snel naar 800 moeten. 

Hoe hoger de ISO, hoe meer ruis je in je beelden krijgt. 

! Zorg dat je “auto Iso” uit staat ! Zo voorkom je dat je met veel 
te hoge Iso waardes fotografeert en zie je het effect van het 
aanpassen van je diafragma en sluitertijd goed. 

ISO is tegenwoordig wat minder belangrijk. Moderne camera’s 
kunnen veel beter met hun lichtgevoeligheid omgaan en dat zorgt 
voor minder ruis bij hogere waardes.
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Zelfde diafragma / sluitertijd / verschillende ISO 



P = automatisch

In de P stand kan je automatisch fotograferen, echter kan je nog wel een 
voorkeur aangeven voor diafragma of sluitertijd. De camera doet de rest 

S (tv) = Sluitertijd voorkeurkeuze

In de S stand geef je de sluitertijd aan waarmee je wil fotograferen. 
De camera zoekt het juiste diafragma er bij. 

A (av)= Diafragma voorkeurkeuze

In de A stand geeft je het diafragma aan waarmee je wil fotograferen. 
De camera zoekt de juiste sluitertijd er bij. 

M = Manueel

In de M stand moet je zelf bepalen (aan de hand van de lichtmeter) met 
welke waardes je gaat fotograferen.
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Zet je camera op de A / AV stand

Maak 2 foto’s met een kort scherpte vlak, kies hier voor om 2x een detail te fotograferen. 

Maak 2 foto’s met een lang scherpte vlak, fotografeer nu 2x een overzicht. 

Neem de volgende les je foto’s digitaal mee op USB stick. 

Meer foto’s gemaakt waar je feedback over wil, neem ze gerust mee (digitaal)

LES 1 
De Camera - Opdracht 1


