
Ga oefenen met de vormgevingsaspecten. 
Probeer van alle vormgevingsaspecten minimaal 1 foto te maken.

Heb je een groothoek en een telelens? Of misschien heb je wel een 
zoomlens?
Maak dan van het zelfde onderwerp twee dezelfde foto’s. Alleen bij de 
eerste foto, gebruik je de groothoek lens, en bij foto twee je telelens. 
Als je een zoomlens hebt zoom je bij foto 1 niet, en bij foto 2 zoom je 
helemaal in.

Het is dus belangrijk dat je op dezelfde plek blijft staan zodat je goed 
het verschil ziet.

Volgende les inleveren:
Overzicht van de foto’s met de 9 vormgevingsaspecten.
3 foto’s met de vormgevingsaspecten die jou het meest aanspreken.
2 foto’s met groothoek en tele.

Neem ze digitaal mee op USB-stick.

LES 4 
Opdracht bespreking les 3



Het komt vaak oor dat je foto’s wat geler of wat blauwer zijn.
Dit heeft te maken met de kleurtemperatuur. En kan met de camera 
ondervangen worden door de juiste witbalans te gebruiken.

Op een zonnige dag, is het licht in de schaduw meestal koeler / blauwer, 
en in de avond, met kunstlicht wordt het licht vaak wat warmer / geler.

Dit heeft te maken met de kleurtemperatuur van het licht

Over het algemeen kan je de witbalans in je camera op automatisch zetten.

De instellingen op je camera; diafragma, sluitertijd en ISO, hebben 
betrekking op de BE-lichting van je foto. 

Het soort licht: daglicht, TL-licht, of wel omgevingslicht / bestaand licht 
hebben betrekking op de VER-lichting van je foto’s. 
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LES 4 
Witbalans

Bronnen

Kaarsen, olielampen

Vroege zonsopkomst, zwakke lampjes

Normale peertjes

Studio licht

Heldere Flitsbuizen (betaan niet meer)

Normaal daglicht, electronische flits

Zonlicht rond het middaguur

Fel zonlicht, met een heldere lucht

Licht belwokte lucht

Bewolkte lucht

Schaduw op een heldere dag

Zwaar bewolkte lucht

Zonloze blauwe hemel

Schaduw in de bergen op een heldere dag
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LES 4
Verlichting

Licht is overal, en zonder licht zien we niets, en is het ook erg moeilijk om 
te fotograferen. We gaan eens goed naar licht kijken. 

Er zijn twee verschillende soorten verlichting: 

Natuurlijk licht; ook wel bestaand- of daglicht genoemd. Zonlicht.

Kunst licht; lampen, flitsers eigenlijk alles wat je met een knopje aan moet 
zetten. 

Vaak heb je te maken met een mix van de verschillende soorten licht. 
Daglicht gemixt met kunstlicht. 
Overdag buiten heb je alleen te maken met daglicht, maar als het 
avond wordt of je fotografeert binnen dan komen er vaak al meerder 
lichtbronnen voor in je beeld (straatlantaarns, kamerlampen etc). 



LES 4
Verlichting - Frontaal licht

Het woord zegt het al, licht dat recht van voren komt. We gebruiken 
in deze voorbeelden portretten. Maar je zou natuurlijk ook producten 
kunnen fotograferen.

De fotograaf staat met zijn/haar rug naar de lichtbron toe, en het model 
kijkt recht in de lichtbron. Let wel op dat je model niet de schaduw van de 
fotograaf in het gezicht krijgt.

Je kan fotograferen met frontaal licht door gebruik te maken van daglicht 
(ga bv bij een groot raam staan of in een deuropening) of door gebruik te 
maken van kunstlicht (gebruik van een lamp).
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LES 4
Verlichting - Plasticiteit

Bij plastische verlichting zie je heel goed de vormen van iemands gezicht 
door schaduw werking. Het licht komt hier vooral van de zijkant.

Het liefst gebruiken we hier ook zacht / diffuus licht. 

De mooiste resultaten krijg je als je bij een raam gaat staan met je model. 
Zorg er wel voor dat je niet bij een raam gaat staan waar de zon direct op 
staat (gebruik een wit kleed of gordijn om het licht wat af te zwakken).
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LES 4 
Verlichting - Tegenlicht

Tegenlicht is het tegenovergestelde van frontaallicht. 
Bij deze manier van verlichten gaat het model met de rug naar 
de lichtbron staan en staat de fotograaf tegen het licht in te 
fotograferen. 
Je kan twee resultaten krijgen wanneer je op deze manier gaat 
fotograferen: Je model wordt een silhouet. Dat betekend dat je 
achtergrond goed belicht is, maar dat je model donker is.

Of je past je belichting aan en zorgt dat je model goed belicht is. 
De achtergrond zal dan waarschijnlijk overbelicht zijn.
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Witbalans / kleurtemperatuur
Maak verschillende foto’s met verschillende instellingen van je witbalans
(vergeet niet om later je witbalans weer op automatisch te zetten).

Kies 2 foto’s:
1 foto met een warme, gezellige uitstraling
1 foto met een koele, zakelijke uitstraling

Verlichting
1 Maak een portret met frontaal licht
2 Maak een portret met plastische verlichting
3 Maak een portret met tegenlicht
4 Het portret met tegen licht maak je 2x, 1x het gezicht goed belicht en 1x als 
silhouet.

Gebruik het liefst een oefen model. Heb je geen model in de buurt, gebruik 
dan een stand-in (bijvoorbeeld een pop of teddybeer).

Volgende les inleveren, 5 foto’s digitaal meenemen op USB-stick
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