
DE WIELE CREATIEF - FOTOGRAFEREN VOOR GEVORDERDEN 

LES 7 - INHOUD

Presentatie & Project

Opdracht & fotobespreking

Kleine recapitulatie

Project bespreking

Opdracht



LES 7
Opdracht & foto bespreking 

Project

We gaan kijken naar jullie meegenomen beelden en bespreken wat er gebeurd is tijdens de lockdown.

- Hebben jullie nog gewerkt aan jullie project?

- Zijn er andere manieren geweest om fotografisch bezig te zijn?

- Fotograferen jullie als je geen opdracht hebt?
 En wat fotograferen jullie dan?

We zouden tijdens deze les gaan kijken naar manieren van presenteren. Er is een idee om nog een extra les 
toe te voegen over enkele weken. We kunnen samen een datum hiervoor bepalen. Zien jullie dit zitten?



LES 7
Kleine recapitulatie

Licht

Licht is en blijft het aller belangrijkste in je fotografie. Zonder licht geen foto. 
We hebben het gehad over verschillende soorten licht: natuurlijk licht & kunst licht. 

En ook over de eigenschappen van licht: 
- De kwaliteit van licht: hard, zacht, diffuus
- De richting van licht: zijlicht, frontaal licht en tegenlicht

Dit zijn eigenlijk de basis elementen waarmee je een bepaalde sfeer kan neerzetten in je beeld.



LES 7
Kleine recapitulatie

Portret

Bij porter fotografie gaat het over de verstandhouding tussen de fotograaf en het model. Een 
goed portret maak je samen. Technische kennis is zeker een pre, maar een goed contact tussen 
jou en degene die je fotografeert is nog veel belangrijker. 

Belangrijke elementen:
 - Camera positie
 - Handen van het model
 
Technische elementen:
 - Welk objectief?
 - Welk soort licht?
 kunstlicht (flitsers, lampen)
 natuurlijk licht

Natuurlijk licht elementen
 - moment van de dag
 - bewolking
 - manipulatie van natuurlijk licht
 lokatie (binnen/buiten)
 materiaal zoals gordijnen, bomen etc.
 welke dag?
 richting van het licht

20 mm lens, laag standpunt

80 mm lens, oog hoogte

50 mm lens, laag standpunt

200 mm lens, oog hoogte



LES 7
Kleine recapitulatie

Landschap

Alle ruimtes onder die zich buitenshuis bevinden.
Te  verdelen in natuurlandschappen (ongerepte natuur) 
en cultuurlandschappen (landschappen aangetast door de mens).

Je gebruikt de eigenschappen van dat landschap worden gebruikt. En je kiest daarbij voor een benadering:

Weergave van de specifieke kenmerken van een bepaald landschap.
 Wat zijn de unieke kenmerken van het landschap wat je fotografeert?

De visie van een fotograaf op een bepaald landschap
 Wat valt jou op in een bepaald landschap, wat is jouw visie op het landschap?

Weergave van een of meer vooraf gekozen elementen c.q. onderwerpen
 Je kiest 1 of meer elementen om je in (verschillenden) landschappen op te focussen.

Uitwerking van een thema in één of meerdere landschap
 je kiest een thema (milieuverontreiniging, verstedelijking, etc..) je hebt iets te vertellen.

- Conceptfotografie
 je kiest voor een onderdeel van het landschap. Het gaat niet om herkenbaarheid, maar om vorm, kleur etc..)

- Landschapskunst
 Bijzondere vorm van concept fotografie - je ziet niet het landschap, maar een andere indruk daarvan.
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Kleine recapitulatie

Landschap

Landschaps fotografie is de moeilijkste tak van fotografie. Je hebt te doen met iets wat niet 
naar je hand te zetten is en je zult mee moeten gaan met de grillen en het veranderlijke 
karakter van het weer, het licht en je persoonlijke bewegingen (state of mind).

Ook hier zijn licht en vooral compositie de belangrijkste componenten. 
Je zult jezelf mee moeten nemen in het landschap en dat kan heel gericht zijn: welke 
dag? welk moment? waar ga ik naar toe? welke camera? welk objectief? 
Maar met die richting heb je nog niks te zeggen over het weer of over je eigen gevoel op 
die dag. 
Je kan geluk hebben en dan vallen alle elementen samen op juist dat moment dat je 
de foto maakt. Maar je kan ook blijven zoeken en blijven gaan om het geluk wat af te 
dwingen. In het moment zijn en tevreden zijn met het resultaat van dat moment is 
belangrijk. Genieten en rondkijken evenzo... 

Geniet vooral van waar je bent en maak het fotograferen tot een soort bijzaak, niet te 
bewust mee bezig zijn maar vooral goed kijken en op het moment van fotograferen 
bijna vergeten wat je gezien hebt. Het oog van de camera ziet alles anders dan jij zelf. 
De enige manier om dit te leren en onder de knie te krijgen is door het heel veel te gaan 
doen!
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Kleine recapitulatie

Onderwerp / thema / concept

Je fotografie krijgt wat meer diepgang en richting als je voor jezelf kan specificeren binnen 
welk thema, onderwerp en concept je gaat werken. Dit hoeft absoluut niet altijd, maar het 
kan je helpen om gefocust te blijven en een sterker beld verhaal te maken.

Onderwerp
Het onderwerp van de foto is dat wat er afgebeeld wordt.

Thema
Voor een thematische aanpak wordt een onderwerp in een bepaalde context geplaatst, 
waardoor een betekenis gecommuniceerd wordt. 

Concept
Alle keuzes die je maakt om te gaan fotograferen. Welke camera, welk moment, welke 
hoek, vrij werken, thematisch werken, laat je het van toevalligheid afhangen of maak je 
bewuste keuzes. Veel van deze keuzes zullen geen bewuste keuzes zijn, maar sommige wel 
en die helpen je met het bereiken van een beter resultaat.
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Kleine recapitulatie

Concept

Je fotografie krijgt wat meer diepgang en richting als je voor jezelf kan specificeren binnen 
welk thema, onderwerp en concept je gaat werken. Dit hoeft absoluut niet altijd, maar het 
kan je helpen om gefocust te blijven en een sterker beld verhaal te maken.

Inhoudelijk concept
Als een serie een inhoudelijke verbindend element heeft. Geluk, liefde, angst etc...

Vormconcept
We spreken van een vormconcept als je in een serie een bepaald object, een bepaalde 
compositie, een bepaalde houding of een bepaald uiterlijk steeds laat terug komen.
Rivieren, bergen, lachende mensen, dichte ogen, bomen, torens. etc.... Een steeds terug 
kerend element.
Dit kan al in een enkele foto gebeuren het hoeft geen serie te zijn.
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Kleine recapitulatie

Moodboard

Een moodboard is een hulpmiddel om voor jezelf inzicht te krijgen in hoe jouw beeld er 
uit moet komen te zien. Het afkaderen van je concept.  
Ik moet zeggen dat de meeste fotografen gewoon beginnen en gaande weg een 
moodboard samenstellen met het gemaakte beeld. Anderen gaan juist vanuit dat 
moodboard werken om richting te krijgen. Het zijn twee verschillende vormen van 
aanpak en allebei prima om mee te werken. 
Je kan (daarnaast) ook een dagboek bijhouden met wat je ziet, zag en gefotografeerd hebt 
om op verde te bouwen. 
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Project bespreking

Project

De afsluiting van de cursus is het werken en maken van je eigen project. Het kiezen van 
een thema, concept en onderwerp. We gaan onderzoeken hoever jullie gekomen zijn en 
wat de mogelijkheden worden voor de komende les. 

Mijn idee is om er een derde les als presentatie les aan vast te plakken als hier behoefte 
aan is. 

 - wat is jullie thema?
 - wat is het onderwerp?
 - wat is het concept?

Zijn er al bruikbare beelden.. het is natuulijk ook mogelijk om hier de basis te leggen 
voor je zoektocht binnen de fotografie en tools aan te wenden om je te helpen binnen het 
fotograferen van de dingen die je in je leven tegen komt.



LES 7 
Opdracht

Herkenbaarheid & kwaliteit

De opdracht voor de volgende les is om te zoeken binnen de gemaakte beelden naar 
herkenbaarheid en te selecteren op kwaliteit.

 - Herkenbaarheid: wat valt je op aan je eigen foto’s? 
    Wat zet je het vaakst op de foto? En hoe doe je dat? Wat maakt jouw foto’s jouw foto’s?

- Kwalitieit: kijk technichs heel goed naar je beeld materiaal. Let op waar de scherpte ligt,        
   onder en overbelichting, compositie, standpunt, iso waarde, sluitertijd etc.... 

Maak voor jezelf een (strenge) selectie van die beelden, het kan er zelfs maar 1 zijn waar 
alles in zit wat voor jouw idee en gevoel klopt. Het mogen allerlei beelden zijn, echt een 
verzameling van de beelden waar je achter staat en waar je het meest trots op bent.
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Vragen en aandachtspunten

Zijn er vragen?

 - over de les?
 - over je camera?
 - over jezelf?
 - over het leven?

Aandachtspunten

Wat willen jullie graag dat we in de volgende les gaan bespreken?
Gaan we werken aan het project, komt er een meer individueel traject?
Zijn er technische zaken die jullie besproken willen hebben?

Kom maar op!

:) 


