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LES 3 
Opdracht en foto bespreking 

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.



LES 3
Licht II - Portret
Bij portret fotografie is er, in tegenstelling tot andere richtingen in de fotografie, een 
verstandhouding tussen fotograaf en model. Een goede portret foto maak je samen: dit vereist 
samenwerking en vertrouwen.
Een goede technische kennis van de mogelijkheden is belangrijk voor een goed portret; een 
schutterende fotograaf maakt ook het model onzeker…

Camera positie

Wordt de foto vanuit een laagstandpunt gemaakt, dan zal degene die de foto bekijkt het model 
als een dominant figuur ervaren. Wordt de foto vanuit een hoogstandpunt gemaakt, dan zal de 
kijker zichzelf belangrijker vinden dan de geportretteerde. Naast onderdanigheid kan je zo ook 
vriendelijkheid benadrukken.

Belangrijke mensen worden nogal eens vanuit een laag standpunt gefotografeerd, dat benadrukt de 
‘belangrijkheid’ van iemand. De persoon lijkt hierdoor ook groter.
Kinderen worden soms van boven naar beneden gefotografeerd om hun nietigheid en kwetsbaarheid 
te laten zien, maar dit is beslist geen vaste regel. Integendeel, over het algemeen zou je moeten 
proberen om net iets onder de ooghoogte te fotograferen

Handen van het model

In een traditionele portret, gewoonlijk van het hoofd tot het middel, zijn de handen zeer belangrijk! 
Mensen ‘praten’ vaak met hun handen, dus de positie van de handen kan bepalend zijn voor hetgeen 
je met de foto wilt overbrengen.
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Portret - welke lens?

Objectieven

De keuze van het objectief hangt volledig af van de ‘bedoeling’ van de 
fotograaf, het is echter verstandig rekening te houden met het volgende. 
Werk je in een kleine studio dan wordt het gebruik van een telelens 
uiteraard bemoeilijkt door het gebrek aan ruimte en een groothoeklens 
kan problemen geven door de vertekening die ontstaat als je te dichtbij 
werkt. 

Een standaard objectief wordt meestal niet gebruikt bij een ‘hoofd en 
schouders portret’, omdat we in zo’n geval vrij dicht bij het model moeten 
kruipen. De afstand is dan korter dan het geval zou zijn bij een normaal 
persoonlijk contact.

Normaal gesproken houden we in het dagelijks leven een bepaalde 
afstand aan. De meeste mensen voelen zich minder op hun gemak als je te 
dicht bij hen staat. Dit verschijnsel zal ook in de foto te zien zijn. Slechts 
wanneer de vertrouwensrelatie dit toelaat kun je eventueel dichterbij 
gaan. Wel krijg je dan te maken met het probleem van de vervorming. 
Over het algemeen geeft het gebruik van een objectief met een 
brandpuntsafstand van ten minste 2x de lengte van een standaard 
objectief het beste resultaat. Een dergelijk objectief wordt ook wel een 
‘portretlens’ genoemd.

20 mm lens, laag standpunt

80 mm lens, oog hoogte

50 mm lens, laag standpunt

200 mm lens, oog hoogte
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Studio portret I
Niet iedereen zal er voor kiezen om studio portretten te gaan maken, maar je kan er toch 
een hoop van leren. Het kijken naar licht en werken met een model zorgt voor heel veel 
mogelijkheden. En leren hoe je met die mogelijkheden omgaat en jezelf beperken tot het 
noodzakelijke, zorgt ervoor dat je overal makkelijker kunt fotograferen. 

Lichtbronnen

Werken met verschillende lichtbronnen heeft verschillende effecten op het portret wat je van 
iemand maakt. Hardlicht geeft harde schaduwen en een groot contrast tussen de lichte en donkere 
delen in de foto. Het benadrukt de plasticiteit en het ‘hardere’ karakter van iemand.
Zachtlicht heeft een heel ander effect en zorgt voor minder contrast en een ‘zachtere’ uitstraling 
van het model. 
Je kunt met licht een sfeer maken en dus ook zijn of haar karakter / emotie weergeven. 

Zoals we al weten zijn er twee soorten lichtbronnen: natuurlijk en kunstlicht. Maar er is ook een 
derde: menglicht. Dan gebruik je hoofdzakelijk natuurlijk licht, maar de flitser gebruik je dan om 
licht in te flitsen. 
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Studio portret II

Kunstlicht

Er zijn verschillende soorten kunstlicht die je kunt gebruiken om in de studio een foto te maken. 

Flitslicht

De meeste moderne studio’s gebruiken uitsluitend flitslicht. Die hebben een groot vermogen, dat 
over een groot bereik regelbaar is, vrijwel geen gevaar voor (ongewilde) bewegingsonscherpte, 
daglicht temperatuur, veel reflectoren en heel gebruiksvriendelijk. Grootste nadeel is de prijs.

Lampen

Verlichting in de vorm van lampen hebben meestal weinig vermogen, onhandig en groot, heeft 
een warme kleurtemperatuur (tussen 3200K en 3400K). Ze zijn wel goedkoop en je kunt er 
in portret fotografie vrijwel hetzelfde mee bereiken als met flitslicht. (let goed op gebruik van 
grijskaart!)

Reportage flitser

Deze zijn handzaam, makkelijk in gebruik en eenvoudig te bedienen. Fijnste als je er meerdere 
koppelt via slave-units. Je kunt makkelijk een proeffoto maken om te zien wat je doet en 
controleren of de schaduwen en contrastverhouding naar wens zijn. Let wel op dat je de flitser het 
liefste niet midden boven op je camera hebt zitten, maar op een statief (of in de handen van een 
assistent). Anders komt het licht altijd recht van voren en dat is behoorlijk saai en lelijk.
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Studio portret III

Afmeting van de lichtbron

Over het algemeen geven grotere lichtbronnen een zachter licht met zachte gedetailleerde 
schaduwen, als het licht van een bewolkte dag. Kleine lichtbronnen geven een hard licht met 
zware, donkere, scherpe schaduwen, ongeveer zoals het licht op een heldere zonnige dag. 
Elk licht heeft zo zijn toepassingen maar de tendens in de hedendaagse portretfotografie is toch 
om zacht licht te gebruiken. 

Flood

Het flood licht is min of meer de standaard lichtbron in een studio: een reflector in maat 
variërend van klein tot redelijk groot, maar altijd richtbaar. Soms is de reflector voorzien van een 
sterk reflecterend materiaal (aluminium of zilverkleurig. 
Het licht uit een standaard reflector kan heel makkelijk zachter gemaakt worden,

Softbox

Softboxen zijn er in diverse vormen en maten. Een softbox is een met stof beklede metalen frame 
waarvan de voorkant wit is en de binnenkant met een sterk reflecterend materiaal is bekleed. 
De softbox wordt op een flitser aangebracht als een reflector. En tussen de flits kop en de witte 
voorzijde zit een diffuser (een stukje stof wat nog nét wat extra licht tegenhoudt. Zo ontstaat een 
zacht, halfdiffuus licht.
Softboxen worden gebruikt op flitskoppen. Normale fotolampen worden te warm (door continue 
licht) en daar op worden nooit softboxen gebruikt. Daar kun je wel een stuk wit stof (diffuser) 
gebruiken op veilige afstand van de lamp om het licht zachter te maken.
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Studio portret IV
Diffusers

Elk materiaal dat niet (geheel) doorzichtig is, maar wel licht doorlaat kan gebruikt worden als 
diffusor (lichtverspreider, diffuus maker) denk aan overtrek papier, witte stof en wit perspex.
Let op dat je de diffusor niet té dicht bij de lamp plaatst, bij overhitting kan het smelten of zelfs 
in brand vliegen! De afstand van de diffuser tot de lamp en tot het onderwerp heeft effect op de 
mate van de verspreiding van het licht. Hoe verder de diffuser verwijderd is van de lichtbron hoe 
zachter het licht is. 

Reflectie schermen

Alle lichtbronnen geven schaduwen en de meeste kunnen enige opheldering gebruiken om te 
voorkomen dat de schaduwpartijen dicht lopen. Dit kan heel eenvoudig met een reflectie ‘scherm’.
Een reflectie scherm geeft zelf geen nieuwe schaduwen en je kunt er zoveel gebruiken als je wilt.
De schermen kunnen van elk soort materiaal zijn, maar een vlakke plaat met een wit, zilver of 
gouden oppervlak wordt het meeste gebruikt. Zeer goedkoop zijn polystyreen (piepschuim) 
platen. Ook heel handig maar wel duurder zijn de ‘opvouwbare’ schermen in de vorm van een 
flexibele hoepel die met stof bekleed is. Let er op dat je niet een té spiegelend oppervlak gebruikt, 
omdat er dan te hard licht op het model valt. Kies de plaats van het reflectie scherm zorgvuldig. 
Vermijd valse reflecties. Meestal doet het verlengen van het licht het nog het best.

Contrastomvang

Niet ingevulde schaduwen zullen ondanks dat ze, met het blote oog gedetailleerd lijken, toch op 
de foto vaak hard en niet doordenkend worden weergegeven. Het is daarom van vitaal belang dat 
voldoende invullicht wordt verkregen òf met lampen òf met reflectieschermen.
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Studio portret V

Aantal lampen

Een foto ziet er het meest natuurlijk uit wanneer het licht ook natuurlijk oogt. En dit geldt zeker 
voor portret fotografie. Gebruik zo min mogelijk lichtpunten. 1 lamp is 1 probleem, 2 lampen zijn 
2 problemen, 3 lampen etc……

Doe zoveel mogelijk met 1 lichtbron en gebruik reflectie schermen!!

Positie van het licht

We zullen twee basistechnieken bekijken en twee klassieke stijlen, waarbij 1 hoofdlicht en 
1 reflectie scherm worden gebruikt. De meest voorkomende fout die wordt gemaakt door 
fotografen is te veel lichtbronnen gebruiken. 

Eenvoud is het kenmerk van het ware!

De positie van de lichtbron ten opzichte van het hoofd kan de verhoudingen in het gezicht 
aanzienlijk veranderen, een breed gezicht kan bijvoorbeeld smal lijken met een bepaald licht.
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Natuurlijk licht portret I

Natuurlijk licht

Er is maar 1 soort natuurlijk licht en dat is zonlicht. Dit lijkt saai, maar het licht van de zon kan op 
heel veel verschillende manieren gebruikt worden. Het is een stuk lastiger om hiermee te werken 
dan met lampen, maar het oogt meteen ook een stuk natuurlijker. Als je op een goede manier het 
licht van de zon weet te maipuleren dan kan dat heel erg in je voordeel werken. 
En met natuurlijk licht kan je (bijna) alles voor elkaar krijgen wat met lampen en flitsers ook kan.

Moment van de dag

Waar de zon staat in de  ochtend, middag en tegen de avond bepaald vooral de lichtrichting 
en kleurtemperatuur van het licht. In de ochtend en tegen de avond komt het meer van de zij/
voorkant en is meestal wat warmer qua kleur temperatuur. 

Bewolking

Het licht van de zon wordt een stuk zwakker (diffuser) als het door wolken valt. Op een geheel 
bewolkte dag is het licht zacht en op een onbewolkte dag veel harder en ontstaat er ook een heel 
groot contrast. Hier kan je gebruik van maken, maar je moet dan steeds wel wachten op een 
‘goeie’ dag om foto’s te maken.

Je kunt het licht ook manipuleren met allerlei handige middelen.....
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Natuurlijk licht portret II

Manipulatie van het natuurlijk licht

Naast het gebruik van het juiste objectief voor je portret zijn lichtrichting en lichtkwaliteit 
eigenlijk het belangrijkste. Lichtrichting bepaald de schaduwen in je foto - je kan je voorstellen 
dat licht wat van hoger af komt meer schaduw geeft, dan licht wat recht van voren komt.

En de hardheid van die schaduwen wordt bepaald door de lichtkwaliteit. Hard licht zorgt voor 
harde schaduwen en zachter licht voor zachte (of zelfs geen) schaduw.

Je staat er versteld van hoe sterk zonlicht is. En om dit licht naar je hand te zetten zul je binnen 
moeten werken. Het liefst voor een open raam of deur of onder een afdak. 

Binnen - zonlicht

Als je binnen staat kun je werken met dunne witte gordijnen om het licht van buiten te dimmen. 
Dit werkt als een softbox. En het licht komt nu uit de richting van het raam. De vroegere schilders 
werkten hier ook mee. (let op dat het gordijn of de stof waarmee je werkt een kleur en soms zelfs 
een structuur afgeeft).
Met een raam wat hoog zit (zolder) komt het licht van boven en met een laag raam kun je het licht  
van de zijkant/vorkant laten komen. 

Dit vergt allemaal enige oefening, maar als je in de gaten begint te krijgen hoe het werkt dan kun 
je het echt in je voordeel gebruikten (en dit geldt voor alle soorten van fotografie - eigenlijk zijn 
alle foto’s portretten...)
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Natuurlijk licht portret II

Binnen - bestaanden lampen

Je kan binnen ook werken met de bestaande lampen die er zijn. Ik beschouw dit ook als 
‘natuurlijk’ licht, omdat het reeds aanwezig is in de ruimte. 

Positie t.o.v het licht

Vaak hangt het licht aan het plafond of is er een staande lamp die veel licht geeft. Plaats je model 
niet direct onder het licht, maar weer iets schuin zodat het licht niet recht van boven komt. Dit 
geeft mooiere schaduwen en zorgt dat er meer licht op je model valt.

Voordelen

Werken met de bestaanden lampen geeft ook een ‘natuurlijk’ effect aan je foto. je kunt goed laten 
zien wat voor persoon het is aan de hand van het licht wat ze zelf in de ruimte gebracht hebben. 
Je hoeft niet te werken met flitsers en reflectie schermen, omdat het licht nou eenmaal zo is. Het 
geeft karakter aan de foto.

Nadelen (en olpossingen)

De kleurtemperatuur van binnen lampen is veel warmer dan buitenlicht. Gebruik je grijskaart 
om te compenseren of zet het beeld om naar zwart/wit.
Binnenlampen geven vaak heel weinig licht en je zult dus met een hogere ISO waarde moeten 
werken. Ook een groot diafragma (klein getal) kan helpen om je sluitertijd laag te houden.
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Natuurlijk licht portret III

Buiten

Buiten is het wat lastiger, maar er zijn genoeg dingen die je kan doen om toch een spannend 
portret te maken. 

Welke dag?

Het gaat dan vooral om keuzes te maken op wat voor soort dag je gaat fotograferen - is het 
bewolkt? of wil je juist hard zonlicht? Deze keuzes bepalen heel sterk het karakter van je beeld. 
Bewolking kan heel prettig werken als het de hele dag hetzelfde blijft. 

Locatie

Zoek naar plekken waar het licht gebroken wordt - onder bomen bijvoorbeeld of bruggen. Dan 
fotografeer je in de schaduw, maar er is nog genoeg licht om je model in te lichten. Vaak helpt het 
als je model met de rug naar de zon gaat staan.
Of bij een muur/wand - licht reflectie via muren wordt ook afgezwakt en wordt dus zachter, 
omdat het bij de weerkaatsing een hoop kwacht verliest.
Een goede plek kan ook een deuropening zijn (of garage etc) - dan kan je model naar voren of 
achter laten bewegen om het juiste licht te krijgen. 

Inflitsen of reflectie scherm

Als je model in de schaduw staat, gebruik de flitser van je camera of een reflectiescherm om meer 
licht in het gezicht te krijgen.

TIPS voor BUITEN

- Neem een klein wit reflectie scherm mee wat  
   het model zelf vast kan houden.

- Fotografeer op een zonnige dag in de       
   schaduw, maar belicht op het gezicht. 

- Zet het model met de rug naar de zon

- Zoek witte muren op voor reflectie.

- Werk op automatische kleurtemperatuur en  
   stel later je beeld in de computer bij als het  
   erg afwijkt.

- Zwart/Wit fotografie werkt erg goed met hard  
   zonlicht.

- Inflitsen - gebruik de flitser van je camera om  
  net wat meer licht op je onderwerp te krijgen.
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Portret - licht richting I

Licht op de korte kant

Dit licht gebruik je wanneer het nodig zou zijn om een gezicht enigszins smaller te doen lijken 
dan het in werkelijkheid is.
Plaats het model zo dat hij zij iets langs de camera kijkt - er mag gewoon in de camera gekeken 
worden, maar vanuit een iets gedraaide positie van het hoofd.
Het licht moet nu zo geplaatst worden, dat de voorkant en de zijkant die het verste weg is, wordt 
verlicht. Daardoor valt de kant die dichterbij de camera is in de schaduw (de kant waarvan je 
het oor het meest ziet). Natuurlijk moet je de schaduwkant nog een beetje ‘invullen’ met behulp 
van een reflectiescherm, maar de algemene indruk lijkt een versmalling van het gezicht te 
veroorzaken.
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Portret - richting II

Licht op de lange kant

Dit licht wordt gebruikt wanneer je het nodig vindt om een gezicht enigszins breder te laten lijken 
(of als iemand heel mooie oren heeft ;) 
Plaats het model zo dat hij zij iets langs de camera kijkt - er mag gewoon in de camera gekeken 
worden, maar vanuit een iets gedraaide positie van het hoofd.
Het licht moet nu zo geplaatst worden, dat de voorkant en de zijkant, die het dichtst bij de camera 
is, wordt verlicht en de kant die het verste weg is in de schaduw valt. Het effect is een aanzienlijke 
verbreding van het gezicht. En het hele aangezicht is zo verlicht.
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Portret - klassieke stijl I

Twee klassieke stijlen

De twee hierna genoemde verlichtingssituaties zijn basistechnieken, die snel en eenvoudig zijn toe 
te passen en meestal een goed resultaat geven.

Vlinder verlichting

De belangrijkste eigenschap van deze verlichting, is de symmetrie die ontstaat door het hoofdlicht 
rechtdoor en iets boven je model te plaatsen.
Het licht moet een kleine symmetrische schaduw onder de neus geven, die de mond niet raakt. 
Natuurlijk kun je dit naar wens aanpassen. Het resultaat is een over het algemeen wat vlakkere 
weergave van het gezicht.
Dit kan zelfs worden bereikt, door een zorgvuldige plaatsing van het hoofdlicht, wanneer het 
hoofd van het model enigszins van de camera is weggedraaid.
Een vrouwen gezicht is over het algemeen minder hoekig dan een mannengezicht en daarom 
wordt deze lichtopstelling van oudsher gebruikt bij vrouwen om hun zachtere en rondere 
gelaatstrekken te benadrukken.

Rembrand-licht

Deze verlichting wordt traditiegetrouw gebruikt voor mannenportretten, omdat het licht erg 
gericht is met scherpe schaduwen en daardoor het hoekige van een mannenkop wordt benadrukt.
De lichtbron, meestal een open reflector die soms iets zachter gemaakt is (met een stof ervoor), 
wordt aan de zijkant van het gezicht geplaatst zodanig dat de schaduw van de neus de overige 
schaduwen raakt. Dit ‘Rembrandt-licht’ wordt zo genoemd, omdat deze stijl veel gebruikt werd 
door meester portret schilders als Rembrandt.
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Portret - klassieke stijl II

Licht opstellingen

Rembrand-licht

Boven aanzichtBoven aanzicht Zij aanzichtZij aanzicht

Vlinder verlichting
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Portret - conclusie

Conclusie

Over het algemeen zal de fotograaf zijn verlichting zo toepassen, dat er een natuurlijk en 
realistisch beeld ontstaat waarbij het model zo flatteus mogelijk afgebeeld wordt. Natuurlijk licht 
bestaat meestal uit maar 1 lichtbron bijvoorbeeld de zon buiten of een kamerlicht binnen. Hieruit 
volgt dat, als portretlicht er natuurlijk uit moet zien, je met slechts 1 (hoofd)licht moet werken! 
Alle andere lichtbronnen en toebehoren moeten daaraan ondergeschikt zijn. Onthoudt dat er 
binnen de portretfotografie geen vaste regels of wetten zijn, uitsluitend richtlijnen…
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Portret - opdracht 5

Portret

Maak een kleine serie foto’s (4 à 10) die samen een soort totaal portret maken van een persoon.

Je kunt iemand uit je eigen omgeving kiezen (geen partners of familieleden), maar nog veel 
interessanter is om bijvoorbeeld iemand uit de groep te kiezen.

De bedoeling is, dat je in een kleine serie foto’s laat zien hoe en wat iemand is. Wat hem/haar 
bezig houdt, waar zijn of haar interesses liggen etc. Wat is kenmerkend aan deze persoon en hoe 
breng je dat in beeld?

- een klassiek portret (maximaal hoofd + schouders, mag ook minder maar wel goed uitgelicht)
-  een portret met omgeving
-  Verder aanvullende beelden die de informatie geven: bijvoorbeeld een dubbel portret met zijn/
 haar favoriete huisdier, het slachtoffer in een wolk met dwarrelende postzegels (bij een verwoed  
 postzegel verzamelaar), eenzaam met een stapeltje liefdes brieven (verbroken relatie), druk in  
 de weer met weegschalen, afslankpreparaten (close-ups!) en fitnessapparatuur (bij iemand die  
 zich te dik vindt).
- probeer in de serie af te wisselen in standpunt, benadering van het onderwerp, etc. Het is bij  
 een totaal portret beslist niet noodzakelijk dat de hoofdpersoon op elke foto daadwerkelijk  
 staat afgebeeld. 

Advies: Kies voor deze opdracht iemand die een fotogeniek en interessant leven leidt en niet 
iemand die toevallig in de buurt is en toevallig ja zegt.


