
LES 2 
Opdracht en foto bespreking 

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!)



LES 2 
Licht

Introductie

Licht is waar fotografie over gaat. Licht (en belichting) bepalen de sfeer van je foto. 
Als fotograaf is je kennis over licht en haar verschillende eigenschappen ontzettend belangrijk om 
de juiste emotie en sfeer in je beeld te leggen.

Soorten licht (lichtbronnen)

Natuurlijk licht  Alle licht van een natuurlijke bron 
   (Zon, maan, kaars, bliksem etc)
Kunst licht  Alle door mensen geproduceerde lichtbronnen

Eigenschappen

Licht kwaliteit  Wat is de kwaliteit van het licht? Hard, zacht, of juist diffuus? 
Licht richting  Uit welke richting komt het licht?
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Licht - bronnen

Natuurlijk licht 

Veruit de meest voorkomende lichtbron. Het wordt zelfs vaak voor lief 
genomen. Maar als je er goed op gaat letten en begrijpt wat de verschillende 
eigenschappen van het natuurlijke licht zijn, dan kun je ze gebruiken in je 
voordeel. 

Lichtkwaliteiten van natuurlijk (zon)licht

Volle zon  Duidelijk scherp begrensde schaduwen; 
   we spreken hier van hard licht
Licht bewolkt  Nog steeds duidelijke schaduwen, 
   maar niet scherp begrensd.
Half bewolkt  De schaduwen zijn nog half zichtbaar, maar je kunt 
   nog wel goed zien waar het licht vandaan komt.   
   Er is wel een duidelijke lichtrichting. 
   We spreken nu van zacht licht
Geheel bewolkt  Er is geen sprake meer van herkenbare schaduwen  
   en je kunt ook niet meer zien waar de zon staat.   
   Er is geen lichtrichting meer, het licht lijkt van alle  
   kanten te komen. Dit noemen we diffuus licht.

Lichtrichting

De richting van natuurlijk licht lijkt niet beinvloedbaar, de bron is immers 
buiten handbereik en niet bedienbaar. Maar er zijn toch manieren om er mee te 
spelen.

Tijd
Op welk tijdstip van de dag ga je fotograferen? In de ochtend en in de avond 
staat de zon lager op het onderwerp dan om 12u ‘s middags. 

Indirect
Het licht wat via ramen en reflectie op het onderwerp valt. Het licht wat 
reflecteerd vanaf  een muur of ander oppervlak, of licht wat valt door een raam, 
krijgt een andere richting. 
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Hard licht

hard licht
hoog contrast
hoge kleurverzadiging
hoge intensiteit
scherpe schaduwen
accent op structuur
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Licht

Zacht licht

zacht licht
laag contrast
lage kleurverzadiging
lage intensiteit
onscherpe schaduwen
accent op plastiek en vorm
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Diffuus licht

Let op dat diffuus licht, hoewel zeker zacht, niet 
hetzelfde is als zacht licht. 
Zacht licht heeft nog wel een herkenbare 
lichtrichting, diffuus licht heeft dat niet en is 
daardoor schaduwloos.



Des te kleiner de lichtbron is, gezien vanaf het 

onderwerp, des te harder is het licht.

Natuurlijk is de zon niet klein, maar door de 

grote afstand is het toch een harde lichtbron.
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Lichtrichting

Grofweg onderscheiden we 4 lichtrichtingen:

Frontaal licht
Tegenlicht
Zijlicht van links
Zijlicht van rechts

De lichtrichting heeft mede invloed op het contrast en op de plastiek.

Contrast; Het verschil tussen de meest lichte tinten en meest donkere tinten. 

Een foto met weinig contrast heeft weinig uitgesproken donkere of lichte tinten 
en veel gelijkmatige tinten. Een contrastrijke foto heeft veel lichte en donkere 
tinten met weinig tussentinten.

Plastiek; De driedimensionale vormsuggestie in het platte vlak.

Als in stripverhalen: de ene strip is vlak, er is geen moeite gedaan om een derde 
dimensie aan te brengen en de andere strip heeft dat juist wel. Deze derde 
dimensie wordt gesuggereerd door (gearceerde) verlopen van licht naar donker. 
Als een vlak plat moet zijn geeft men het 1 tint, loopt het vlak rond dan zal men 
juist een tentverloop aanbrengen. 
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Frontaal licht

Bij frontaal licht is de lichtrichting gelijk aan de camera richting: 
Het onderwerp wordt recht van voren belicht.
Hierdoor zien we geen schaduwen (vallen allemaal achter het onderwerp) en dat 
geeft een platte weergave.

Eigenschappen
-  laagverlichtingscontrast
-  vlakke weergave (vrijwel geen plastiek, vrijwel geen dieptewerking)
-  hoog kleurcontrast (hoge kleurverzadiging)

Tegenlicht

Bij tegenlicht komt het licht recht op de camera af. 
We kijken naar de schaduwkant van ons onderwerp.

Eigenschappen
-  hoog verlichtingscontrast
-  vlakke weergave (een silhouet heeft geen plastiek, 
    er is vrijwel geen dieptewerking)
-  laag kleurcontrast (lage kleurverzadiging; vrijwel alle kleur is verdwenen)
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Zijlicht

Bij zijlicht staat het licht dwars op de camerarichting. Het maakt in principe niet 
uit of het van rechts of van links komt.
We zien nu in het onderwerp verlichte kanten en schaduw kanten. Dit maakt het 
beeld levendiger en je kunt je vormen en diepte veel beter herkennen.

Eigenschappen
-  gemiddeld verlichtingscontrast (kan bij hard licht toch nog hoog uitkomen)
-  de plastiek komt duidelijk naar voren
-  gemiddeld kleurcontrast (eigenlijk heb je een hoge kleurverzadiging aan de  
 lichte kant en een lage kleurverzadiging aan de schaduw kant).

Natuurlijk zul je meestal met lichtrichtingen hier tussenin te maken hebben. In 
zijn algemeenheid kun je zeggen dat licht dat tussen schuin mee en frontaal in 
zit een wat vlakkere weergave geeft. Niet bepaald een spannende verlichting.

Licht dat van de zijkant komt (schuin mee tot schuin tegen) is al veel 
spannender en geeft je de mogelijkheid de plastiek te benadrukken. Hier moet je 
wel oppassen niet een te hard licht te kiezen, want dan wordt het al snel te veel 
van het goed.

Al het licht dat varieert van schuin tegen tot tegenlicht geeft qua belichting 
de meeste problemen, maar maakt het beeld meestal wel wat spannender 
(mysterieuzer), omdat grote delen van het onderwerp in de schaduw liggen. 
Hier onderscheid de professional zich van de amateur.
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Fotografeer een zwart en een wit vlak in de programma stand
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▶ ▶
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2 soorten lichtmeting

Gereflecteerd licht
- vanaf de camera naar het onderwerp
- afhankelijk reflectie waarde ondererp
- ingebouwde of losse lichtmeter

Voor / Nadelen
- ingebouwd in de camera
- kan altijd
- je meet de reflectie, niet het daadwerkelijke licht dat op 
  het onderwerp valt.

Opvallend licht
- vanaf onderwerp naar camera toe
- onafhankelijk van kleur tint onderwerp
- alleen met losse lichtmeter

Voor / Nadelen
- extra atribuut
- kan niet altijd (onderwerp te ver)
- je meet het daadwerkelijke licht dat op het onderwerp valt
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Belichting - Grijskaart

De grijs kaart is een handige tool die je altijd kunt 
gebruiken om het gemiddelde licht te meten (en je kunt er 
je kleurbalans mee bepalen - daar later meer over).

De grijs kaart is 18% grijs en dit komt overeen met de ‘0’ 
stand van de ingebouwde lichtmeter van de camera.

Het is de neutrale stand. En met een grijskaart tot je 
beschikking kun je opvallend licht meten. Dit kan handig 
zijn als je onderwerp te ver is om te meten (en je in het 
zelfde licht staat te fotograferen - landschap). 

En omdat de kaart neutraal grijs is, heb je geen last van de 
reflectiewaarden van de tint van je onderwerp.
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Hoe werkt lichtmeting in je camera?

De sensor van je camera vangt al het licht op dat wordt gereflecteerd door je 
onderwerp. Bij een heel licht onderwerp, zoals sneeuw, wordt er dus meer 
licht richting de camera gestuurd, dan bij een donker onderwerp, zoals een 
zwarte hond. 

In de automatische stand past de camera dit licht vervolgens aan om er een 
meer neutrale belichting van te maken. In principe probeert hij altijd de 
felheid van de kleur middengrijs na te streven. Witte sneeuw wordt dus grijs, 
maar ook de donkere hond wordt grijs. Dat is niet echt gewenst.

Middengrijs 
(18%)

Wit
(licht)

Zwart
(donker)
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Licht gemeten vanaf een klein 
punt van je totale kader.

Licht gemeten vanuit een 
minder grof centrum. Er is een 

duidelijke grens waar wel en niet 
gemeten wordt.

Licht gemeten vanuit het 
centrum van je kader.
Iets minder grof.

Licht gemeten in het totale 
kader . Wordt toegpast in 

landschapsfotografie.
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Lichtmeting - histogram

Meteen je licht checken

Met het ingebouwde histogram in de camera kun je direct controleren 
of je opname ‘juist’ belicht vindt. 

Aan de linkerkant zie je donkerste waardes van de foto. En aan de 
rechterkant de lichtste waardes. Ook het contrast is weergegeven.
Je kunt vaker fotogaferen om tot de goede belichting te komen.

Let wel op!

Als de bergen te ver naar rechts  of links hellen en zelfs recht aflopen, 
dan mis je informatie in je foto.

Bergen naar links :  onderbelicht
Bergen naar rechts :  overbelicht

Onderbelichting valt nog enigsinds te corrigeren, maar overbelichting 
niet. Als het beeld te veel overbelicht is, betekend het dat in de lichtste 
(witte) partijen geen pixels meer zitten.



LES 2 
Lichtmeting - histogram



LES 2
Lichtmeting - histogram

Onderbelicht

Goed belicht

Overbelicht
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Oefeningen in de les

- Wit / Zwart belichting

- Oefenen met de grijs kaart

- Belichtingsmeter in de camera

- Hard / zacht licht maken met lampen

- Histogram in de camera leren begrijpen

- Hard / zacht licht maken met lampen



Licht

Maak een serie foto’s met als thema ‘licht’. 
Compleet vrij interpreteerbaar en uitvoerbaar. 

Richtlijnen
Let echt op de kwaliteit van je foto’s - zorg dat je alles bewust op een juiste manier belicht.
Zorg dat het een samenhangende serie wordt van minimaal 2 foto’s.
Gebruik naar wens natuurlijk, kunstmatig of een mix van licht. 

Digitaal inleveren via Google drive of meenemen op USB stick tijdens de volgende les. 
Je mag natuurlijk ook foto’s meenemen, waar je graag feedback op wilt.
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