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Inhoudsopgave Inleiding

Fotografie in Beeld, is een introductie in de wereld van de fotografie. In deze minor staat vooral 
het leren ‘kijken’ en het leren begrijpen van beeldtaal centraal. Met als doel dat dit ‘beter leren 
kijken’ leidt tot betekenisvolle beelden, beelden die de ideeën van de maker vorm geven. Om dit 
te bereiken is kennis van de basisbegrippen over vorm en inhoud van fotografisch beeld noodza-
kelijk, deze vind je in het hoofdstuk ‘De Taal van de Fotografie’.
Naast de aandacht voor vorm en inhoud komt ook de techniek in de minor uitgebreid aan de 
orde evenals het werken met programma’s voor beeldbewerking en layout. De colleges theorie 
tenslotte benaderen de opdrachten vooral vanuit historisch en theoretisch perspectief. Wat is de 
betekenis van beeld, is die betekenis eenduidig en is die betekenis te sturen?

Fotografie in Beeld is opgebouwd rond vijf praktijk opdrachten, twee theorie opdrachten, colleges 
theorie en een serie workshops. De workshops zijn er vooral op gericht de uitvoering van de 
opdrachten te oefenen maar worden niet getoetst. Bij de opdrachten, die uiteraard wél getoest 
worden, is in de meeste gevallen sprake van een keuzemogelijkheid. De theorie opdrachten en de 
theorie colleges lopen parallel aan de praktijk opdrachten en plaatsen deze in een breder kader. 
Daarnaast is het bijhouden van een dummy onderdeel van het leerproces. Alle invallen, plannen, 
ideeën, schetsen en inspiratiebeelden (uit b.v. tijdschriften) worden hierin verzameld. Het geeft 
een indruk van het proces als ‘motor’ achter de ontwikkeling.   

We wensen jullie veel inspiratie en succes, 

de docenten,
Leon Schröder,  Nico Laan,  Ben van der Sluijs.

Contact

Leon Schröder L.C.Schroder@hhs.nl
Nico Laan N.Laan@hhs.nl
Ben van der Sluijs B.C.vandersluijs@hhs.nl
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Competenties

Het doel van de minor deze minor laat zich beschrijven in drie competenties. 

Creërend vermogen: de student is in staat zelfstandig de aangeleerde vaardigheden en kennis in te 
zetten bij de productie van een portfolio en kan de verstrekte opdrachten uitvoeren in verbinding 
met zijn creatieve ambitie.

Vermogen tot kritische reflectie: de student kan eigen werk ter discussie stellen en op effectiviteit 
en kwaliteit beoordelen en verbaal toe te lichten.

Organiserend vermogen: de student is in staat in- en externe factoren te organiseren ten behoeve 
van een effectief en inspirerend werk- en onderzoeksproces.

Leeruitkomsten

Praktijk
de student:
1. Kan textuur en aard van materialen en objecten vertalen naar fotografisch beeld (textuur).
2. Kan een fantasie / idee omzetten in een consequent fotografisch beeld of serie (styling, time, 
fascination)
3. Is in staat om met behulp van licht en schaduw abstracte composities te creëren (light).
4. Kan fotografisch beeld of een serie beelden bewust sturen op moment, kader en camerastand-
punt (time).

Theorie
de student:
1. Is in staat fotografisch beeld te analyseren aan de hand van formele en inhoudelijke aspecten.
1. Kan het eigen werk analyseren aan de hand van formele en inhoudelijke aspecten en kan het 
eigen werk in een historisch/theoretisch perspectief plaatsen. 
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De organisatie van de minor

De minor Fotografie in Beeld is opgebouwd rond vijf thema’s met bijbehorende opdrachten. In de 
meeste gevallen is sprake van een keuzemogelijkheid. De minor wordt ook in het Engels aangebo-
den, het schema is om die reden opgesteld in het Engels. De voertaal bij de Nederlandse groepen 
is uiteraard Nederlands.

Opdrachten praktijk
De  vijf gele velden zijn de thema’s met de opdrachten. Bij ieder thema moet je op z’n minst één 
opdracht uitvoeren. Onder Styling bijvoorbeeld heb je de keuze tussen de opdracht Film Still of 
Advertisement. Het thema Fascination is enigszins bijzonder. Hier heb je de keuze tussen Human 
Interest als opdracht maar je kunt ook kiezen voor Free Assignment, in dat geval bepaal je zelf 
het onderwerp en de aanpak in uitvoering. De resultaten van de opdrachten komen uiteindelijk 
samen in een geprint fotoboek.

Opdrachten theorie
Het theorie gedeelte loopt zoveel mogelijk parallel aan de praktijk opdrachten. In een serie hoor-
colleges worden de thema’s benaderd vanuit een historisch en theoretisch perspectief. De blauwe 
velden symboliseren de drie opdrachten voor theorie. De eerste opdracht is een verslag naar aan-
leiding van een museumbezoek. In de tweede opdracht kies je een fotograaf en doet onderzoek 
naar zijn/haar werk. In de derde opdracht tenslotte is de uitvoering van de eigen fascinatie het 
uitgangspunt. 

Digitaal portfolio
Alle online communicatie, presentatie en schriftelijke feedback over jouw werkstukken verloopt 
via een Persoonlijk Portfolio op Google Drive. Dit digitaal portfolio wordt gedeeld met de docen-
ten en de medestudenten en maakt het studieproces voor alle betrokkenen inzichtelijk. 
Ga je werk uploaden naar je persoonlijk portfolio dan moet dit aan bepaalde voorwaarden 
voldoen: lees de pagina’s met een rood kader uit de minorhandleiding.
In de zogenaamde ‘Progress List’in Google Drive wordt bijgehouden welke opdrachten afgerond 
zijn en gereed voor layout. In week negen laat je het fotoboek printen.

Urenverantwoording
In de minormap op Google Drive vind je ook een Google Spreadsheet: urenverantwoording. 
Maak een kopie van deze spreadsheet en drop die in je eigen map. Hierin houd je de uren bij die 
je aan de praktijk en theorie opdrachten hebt besteed (zie ook studiebelasting op pag. 10).

Dummy
Dit is meestal een A4 boek met lege bladzijden van tekenpapier. Hierin verzamel je schetsen, 
ideeën en inspiratiemateriaal (bijvoorbeeld foto’s uit kranten en tijschriften) bedoeld om plannen 
over de opzet en uitvoering van je foto’s verder te ontwikkelen.

Texture
Texture & Rhythm

Macro

Practice
assignments

Theory
assignments

Styling
Filmstill

Advertisement

Museum

Light
Bodyscape

Time
Sequence

Decisive Moment

Fascination
Free assignment
Human Interest

Printed 
Photobook

Three 
Reports

Fascination

Photographer
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Studiebelasting
De minor Fotografie in Beeld heeft vanaf de eerste week een vol programma. Hieronder een 
schematisch overzicht.

Apparatuur
Er zal ook tijdens de lessen gewerkt worden aan foto’s. Om optimaal mee te kunnen doen is het 
kunnen beschikken over een laptop noodzakelijk. 
Wat betreft een fotocamera heeft een digitale spiegelreflex camera onze voorkeur. Een stevig 
statief is ook onmisbaar. Vaak zijn deze zaken, voor de duur van enkele maanden, ook wel te leen 
bij familie of vrienden, maar maak hierover heldere afspraken.

Software
De software die in deze minor gebruikt gaat worden is: Adobe Photoshop en Adobe InDesign en 
Adobe Lightroom. Programma’s die deel uitmaken van de ‘Creative Cloud ’ van Adobe. Het hele 
pakket is speciaal voor studenten heel voordelig te koop bij www.surfspot.nl 

Praktijk
Fotoboek
Een portfolio in de vorm van een fotoboek 
(minimum formaat 20 x 28 cm). Hierin worden 
de vijf praktijk opdrachten gepresenteerd.

Minimum formaat voor het fotoboek is 
20 x 28 cm.
Minimum aantal pagina’s per opdracht:
Texture 8
Styling 4
Light 6
Time 5
Fascination 15

Theorie
Verslagen
Een uitgeprint verslag van de opdracht 
museum en een uitgeprint verslag van de 
opdracht fascinatie.

 

Practical
Classes
Workshops

Texture
Styling
Light
Time
Fascination

Theory
Classes

Museum
Fascination

Self-study

1,5 hours per week
4 hours per week

1,5 hours per week

10-15 hours per week

hours
12
32

30
30
30
30
50

12

10
20

100

Digitaal Portfolio en Dummy
In het digitaal portfolio presenteer je de uitwerking van de vijf praktijkopdrachten en de twee 
theorie verslagen. Onder het menu item booklayout presenteer je de volledige definitieve boeklay-
out. De dummy toont de schetsen, notities, ideeën en verzamelde inspiratiebeelden.

De eindproducten



12 13

Assessment

De beoordeling van deze minor is als volgt opgebouwd

Praktische opdrachten.
Het resultaat van elk van de opdrachten plaats je in jouw digitaal portfolio. Dat wordt binnen 
48 uur beoordeeld op basis van de criteria die genoemd worden bij de omschrijving van die 
opdracht. Aan de hand van de ‘Progress List’ op BlackBoard heb je voortdurend inzicht in je 
vorderingen. Er zijn 4 opties:

• Wit: Er is voor deze opdracht nog geen werk in het digitaal portfolio geplaatst, het hokje is nog 
leeg, dit is natuurlijk ook de toestand bij aanvang van de minor.

• Oranje: Er is voor deze opdracht al wel werk geplaatst in het digitaal portfolio maar het is nog-
niet in orde, lees de feedback en verbeter je werk.

• Rood: Het geplaatste werk is niet geschikt voor deze opdracht, kies iets anders.
• Groen: Het geplaatste werk voor deze opdracht heeft voldoende kwaliteit voor opname in het 

fotoboek. 

Pas wanneer alle 5 praktijkopdrachten groen gemarkeerd zijn kan de lay-out
worden afgerond. Eind week 8 is de deadline voor zowel de theoretische opdrachten als voor 
de definitieve layout van het fotoboek. Het boek kan in week 9 geprint worden. Een assessment 
zonder fotoboek is dus niet mogelijk. In week 9 wordt het assessmentrooster opgesteld.

Theoretische opdrachten.
Er zijn twee opdrachten binnen het theorie gedeelte van deze minor. De uitwerking van deze op-
drachten moet op groen staan om deel te kunnen nemen aan het assessment.

Mondeling assessment, cijfer 5,5 - 10
Je kunt alleen deelnemen aan het assessment als de practische én theoretische opdrachten ‘op 
groen staan’. Als je mag deelnemen aan het assessment dan heb je de minor al met een positief 
resultaat afgesloten, alleen de hoogte van je cijfer wordt op het assessment bepaald. Je neemt 
je fotoboek en dummy mee naar dit assessment evenals de printversie van de beide theorie op-
drachten. Bij het assessment zijn twee docenten aanwezig. Je geeft een korte presentatie over je 
werk (max. 10 minuten) waarna de docenten je vragen zullen stellen over de inhoud van het foto-
boek en je theoretische kennis zullen toetsen.

De producten en het assessment worden gezamenlijk beoordeeld met één eindcijfer (5,5-10). Dit
eindcijfer is opgebouwd uit een cijfer voor het praktijkgedeelte en een cijfer voor het theo-
riegedeelte. In de weging wordt een verhouding gehanteerd van 3 (praktijk): 1 (theorie).
Voorbeeld: Praktijk eindcijfer 8, theorie eindcijfer 6 = 3 x 8 + 6/4 = eindcijfer 7,5

Herkansing en her-assessment
Alle studenten die
• niet voor alle praktische opdrachten een voldoende (groen) hebben, en/of
• voor de theoretische opdrachten nog geen voldoende (groen) hebben,

komen in aanmerking voor een herkansing (theorie) of een her-assessment.
Deze vinden plaats in week 10 van de volgende periode.
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Beschrijving van de praktijk opdrachten

Texture

1. Texture & Rhythm 
 
Textuur gaat over de ‘huid’ van materialen en objecten. De veerkracht van wol, de harde scherpte 
van een staalborstel, de fonkeling van glas, enzovoort. Je moet het materiaal als het ware kunnen 
voelen.
Ritme gaat over de organisatie van elementen binnen het vlak. Meestal betreft dat de herhaling 
van lijnen, vlakken en kleine beeldelementen.
 
Doel
Je leert in deze opdracht hoe je optimaal gebruik maakt van licht en camerastandpunt. Met dag-
licht maar ook met kunstlicht (studio) ga je op zoek naar het ‘ideale’ licht om de textuur van het 
materiaal ‘tastbaar’ te maken. Bij de ritme foto´s ligt het accent vooral op de compositie en hoe je 
door middel van scherpte en perspectief accenten kunt leggen.

Textuur
Opdracht
In dit deel van de opdracht ga je op zoek naar de specifieke fotografische eigenschappen van ma-
terialen en probeer je te ontdekken hoe je die eigenschappen het meest sprekend kunt vastleg-
gen in een foto. 
Maak minimaal 20 textuur foto´s.

Ritme
Opdracht
Concentreer je in dit deel van de opdracht op het lijnenspel en de herhaling van vlakken en beeld-
elementen. De grens tussen textuur en ritme is niet altijd scherp te trekken. Over het algemeen 
zitten textuur opnamen letterlijk iets dichter op de ‘huid’ van het materiaal, terwijl ritme meer de 
organisatie binnen het vlak betreft.
Maak minimaal 20 ritme foto´s.
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Werkwijze
1. Inspiratie
Ga op zoek naar bestaande beelden en verzamel die in je dummy. Probeer te achterhalen hoe de 
beelden gemaakt zijn, met name met betrekking tot het gebruikte licht.

2. Experimenteren
Experimenteer met verschillende soorten licht. Over het algemeen is strijklicht of tegenlicht heel 
geschikt om de textuur van het materiaal goed tot z’n recht te laten komen. In een daglicht situatie 
gebruik je bij voorkeur het licht van een laagstaande zon. Probeer gericht te werken aan de hand 
van thema̕ s zoals strand, water, bloemen etc. Op die manier is het onderzoek vaak effectiever.

3. Uitvoering
Voor de textuur foto´s: kruip dicht op je onderwerp (macro) en let goed op de focus en de scherp-
tediepte. Gebruik een statief. Voor de ritme foto´s: let vooral op het standpunt en het perspectief. 
Lijnen evenwijdig aan de randen van het beeld maken het beeld ‘platter’ terwijl schuine lijnen 
richting en ruimtelijkheid geven aan het beeld. 

Presentatie
Combineer de textuur foto’s en de ritme foto’s tot één presentatie. In de layout mag je gebruik 
maken van kaders maar de beelden moeten elkaar wel raken. Dat maakt het lastiger maar ook 
spannender om tot een goede wisselwerking tussen de beelden te komen. Je kunt je daarbij laten 
leiden door overeenkomsten in materiaal of kleur maar ook juist de tegenstelling als uitgangspunt 
nemen. Aantal pagina´s in het fotoboek: minimaal 8.

Beoordelingscriteria
1.Technische aspecten
De richting en eigenschap van het gebruikte licht, focus en scherptediepte.
2. Beeldende aspecten 
Is de textuur maximaal voelbaar? Is ritme het onderwerp van de foto?
3. Eigenheid / Originaliteit
3. Proces
Laat het onderzoek zien naar verschillen in textuur en mogelijke beeldcombinaties.  

Te
xt

ur
e:

 f
le

ur
 a

ss
en

de
lf

t 



16 17

2. Macro Photography
 
Macrofotografie is het fotograferen op korte tot zeer korte afstand van onderdelen van mensen, 
dieren, planten of voorwerpen, met de bedoeling ze zo groot mogelijk af te beelden, zodat details 
zichtbaar worden die met het blote oog moeilijk of niet waarneembaar zijn.
We spreken van macrofotografie wanneer de vergroting groter of gelijk is aan één. Wanneer de 
vergroting kleiner is dan één, spreken we over een close-up. Of anders gezegd: wanneer het beeld 
op film/sensor groter of gelijk is aan het gefotografeerde voorwerp, spreken we van macrofoto-
grafie.

Doel
Je leert in deze opdracht, net als bij Texture & Rhythm, hoe je het licht en camerastandpunt opti-
maal gebruikt. Met daglicht maar ook met kunstlicht (studio) ga je op zoek naar het ‘ideale’ licht 
om texturen, kleuren en vormen vast te leggen die je ´normaal´ niet kunt waarnemen. 

Opdracht
Net als bij Texture & Rhythm, de eerste opdracht binnen het thema Texture, gaat het ook hier 
vooral om het ´tastbaar´ maken van het materiaal. Met dit verschil dat je nu zo dicht op het mate-
riaal zit dat details zichtbaar worden die je normaal gesproken niet ziet. Dat kan een wonderlijke 
ondekkingsreis worden naar texturen, kleuren en vormen. 
Maak minimaal 20 macro foto´s.

Werkwijze
1. Inspiratie
Ga op zoek naar voorbeelden van macrofotografie en verzamel die in je dummy. Kijk welk onder-
werp jouw het meeste aanspreekt en probeer er achter te komen hoe de opname gemaakt is.

2. Gereedschap
Je hebt voor dit doel wel specifiek gereedschap nodig. Het mooiste is een speciale macro-lens 
waarmee je tot 1 : 1 kunt fotograferen. Ook erg handig is een voorzetlens. Dit is een filter welke 
je op de lens schroeft, een soort ´leesbril´ voor je lens. Een derde mogelijkheid is het gebruik van 
tussenringen. 

Presentatie
Presenteer de macro opnamen tot een samenhangend geheel bijvoorbeeld door binnen één 
thema te werken of door overeenkomsten in materiaal, kleur of vorm als uitgangspunt te nemen. 
Aantal pagina´s in het fotoboek: minimaal 8.

Beoordelingscriteria
1.Technische aspecten
De richting en eigenschap van het gebruikte licht, focus en scherptediepte.
2. Beeldende aspecten 
Treed je als kijker een onbekende wereld binnen?
3. Eigenheid / Originaliteit
4. Proces
Laat zien hoe je te werk bent gegaan in de uitvoering van je macro opnamen.
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Portfolio Upload Texture
 
1. Nummer altijd de beelden die je upload.
2. Plaats alles in één PDF, haal geen beelden weg maar plaats nieuw werk gewoon onder eerder 
geplaatst werk.
3. Beantwoord in het kort de vragen bij de hieronder genoemde aandachtspunten (per beeld of 
per serie vergelijkbare beelden) en plaats de antwoorden onder de beelden die je upload naar het 
portfolio.

Textuur 
Belangrijkste aandachtspunten: licht, kader, standpunt en scherptediepte.

Als je textuur wilt fotograferen dan is over het algemeen helder licht wat langs het onderwerp 
strijkt heel geschikt, de textuur wordt dan goed zichtbaar. Ook de richting is belangrijk, meestal 
werkt tegenlicht of zijlicht het beste. Worden de schaduwen te donker gebruik dan een reflec-
tiebord om deze op te helderen.
• Benoem richting en kwaliteit van het licht. Waarom heb je juist voor dit licht hebt gekozen?

Het kader is ook een belangrijk aandachtspunt. Maak je bijvoorbeeld een foto van een aardbei 
dan is de aardbei uiteraard het onderwerp van de foto. Ga je veel meer in close-up fotograferen 
dan ‘verdwijnt’ de letterlijke herkenbaarheid naar de achtergrond, dan wordt textuur het 
onderwerp. Hoe ‘dichtbij’ je kunt fotograferen is afhankelijk van de lens van je camera. Als je niet 
dichtbij genoeg kunt komen gebruik dan speciale lenzen of voorzetfilters of kies simpelweg een 
groter onderwerp.
• Wat maakt dat textuur echt het onderwerp is geworden van je foto?

Het standpunt is bepalend voor de richting van het licht, je kunt met het licht mee fotograferen 
maar ook met tegenlicht of zijlicht werken. Naast de richting van het licht is het standpunt ook 
bepalend voor de scherptediepte. Fotografeer je recht op het onderwerp (b.v een boomschors) 
dan is het diafragma nog niet zo kritisch maar fotografeer je onder een schuine hoek let dan op 
het diafragma en de plaatsing van het focuspunt. Hoe meer je het diafragma sluit des te ruimer 
wordt de scherptediepte.
• Waarom kies je voor dit standpunt?

Ritme
Belangrijkste aandachtspunten: standpunt, kader en achtergrond.

Voor kleinere ritme onderwerpen zijn de textuur aandachtspunten ook hier van belang.
• Wat maakt dit het meest ideale kader om ritme tot onderwerp van de foto te maken?

Bij grotere objecten, bijvoorbeeld het ritme en lijnenspel van een brug, is het vinden van het 
juiste standpunt de uitdaging. Het is vaak even zoeken om een standpunt te vinden van waaruit 
je het ideale kader kunt maken. Een kader waarin je storende achtergronden zo veel mogelijk 
probeert te vermijden.
• Waarom kies je voor dit standpunt in relatie tot kader en achtergrond?

Macro
Belangrijkste aandachtspunten: licht en scherptediepte.

Macro fotografie vereist speciale lenzen en/of voorzetfilters. Let goed op de richting en de 
kwaliteit van het licht, vaak zit je dicht op het onderwerp wat het verlichten lastig maakt. Je werkt 
al snel in je eigen schaduw. De scherptediepte is per definitie heel gering, stel zorgvuldig scherp 
en gebruik bij voorkeur een statief. Je fotografeert details die met het blote oog moeilijk of niet 
waarneembaar zijn. Juist dat vervreemdende effect kan macro fotografie zo intrigerend maken.
• Wat maakt de beelden in jouw ogen tot echte macro foto’s?
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Styling
Er zijn twee soorten fotografie. Fotografie waarbij je de wereld om je heen in beeld vastlegt én 
fotografie die een idee of vraag als vertrekpunt heeft. Dit is natuurlijk een vrij grove tweedeling 
maar het zal duidelijk zijn dat voor de opdracht Styling vooral een beroep doet wordt gedaan op 
eigen inzicht en fantasie. Styling bepaalt voor een belangrijk deel in hoeverre een foto de bood-
schap overbrengt en zijn doel bereikt. Denk daarbij vooral in sfeer, die wordt voor een groot deel 
bepaald door de locatie en het licht.

1. Film Still

Doel
Het gaat er om dat je een idee leert uitwerken tot een consequent beeld. Je leert hoe een goede 
styling bijdraagt aan de overtuigingskracht van het fotografisch beeld. Bijvoorbeeld: welke el-
ementen zorgen ervoor dat een foto een jaren 70 sfeer oproept of juist een surrealistische sfeer? 

Opdracht
Maak een Film Still voor een fictieve film binnen het ‘thriller’ genre. In deze Film Still moeten één 
of meerdere personen figureren.

Werkwijze 
Beschrijf in het kort waar de film over gaat en in welke tijd het verhaal zich afspeelt (lees in dit 
verband ook: de Taal van de Fotografie blz. 30). Zoek naar voorbeelden die je aanspreken en ver-
zamel deze in je dummy en digitaal portfolio.
Styling en rekwisieten zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Het vinden van de 
juiste rekwisieten kost tijd. Kijk goed om je heen waar je materialen vandaan kunt halen die je 
voor jouw foto’s nodig hebt en begin zo vroeg mogelijk met het verzamelen ervan. Let er op dat 
kleding , haar en make-up overeenkomen met de tijd waarin het verhaal zich afspeelt.
 
Presentatie
Maak een serie van minimaal vijf foto’s die in aanpak verschillen en reserveer minimaal vier pa-
gina’s in je fotoboek voor deze opdracht incusief de korte tekst (synopsis) van je filmverhaal en een 
beknopte beschrijving van je werkwijze. Layout en beschrijving moeten duidelijk maken wat voor 
jou hét Film Still beeld is.

Beoordelingscriteria 
1.Technische aspecten
Licht en locatie.
2. Beeldende aspecten
Is het verhaal in overeenstemming met het beeld?
3. Eigenheid / Originaliteit
4. Proces
Procesbeschrijving en argumentatie bij de selectie voor het fotoboek.
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2.Advertisement

Doel
Het gaat er om dat je een idee leert uitwerken tot een consequent beeld waarbij tekst en beeld 
elkaar versterken. Je leert hoe een goede styling bijdraagt aan de overtuigingskracht van het 
fotografisch beeld. Bijvoorbeeld: welke elementen zorgen voor een krachtige, romantische of juist 
zomerse sfeer? 

Opdracht
Ontwerp een reclame voor een productcampagne. Het product is: drank. Dat mag je ruim inter-
preteren, van melk tot whisky.

Werkwijze 
Beschrijf in het kort welk product het betreft en welke doelgroep en sfeer je hiervoor in gedach-
ten hebt. Zoek naar voorbeelden die je aanspreken en verzamel deze in je dummy en digitaal 
portfolio.
Styling en rekwisieten zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Het vinden van de 
juiste rekwisieten kost tijd. Kijk goed om je heen waar je materialen vandaan kunt halen die je 
voor jouw foto’s nodig hebt en begin zo vroeg mogelijk met het verzamelen ervan. 

Presentatie
Maak een serie van minimaal vijf foto’s en reserveer minimaal vier pagina’s in je fotoboek voor 
deze opdracht. Plaats ook een korte beschrijving van doelgroep, werkwijze en producteigenschap-
pen in je fotoboek. Layout en beschrijving moeten duidelijk maken wat voor jou hét ‘advertise-
ment’ beeld is.

Beoordelingscriteria 
1. Technische aspecten
Licht en rekwisieten
2. Beeldende aspecten
Communiceert het beeld in overeenstemming met de boodschap en de doelgroep ?
3. Eigenheid / Originaliteit
4. Proces
Procesbeschrijving en argumentatie bij de selectie voor het fotoboek.

st
yl

in
g:

 A
m

be
r 

Bl
on

k
st

yl
in

g:
 t

im
 d

en
 o

ud
en

st
yl

in
g:

 C
as

pe
r 

Ge
ur

ds
 



24 25

Portfolio Upload Styling
 
1. Nummer altijd de beelden die je upload.
2. Plaats alles in één PDF, haal geen beelden weg maar plaats nieuw werk gewoon onder eerder 
geplaatst werk.
3. Beantwoord in het kort de vragen bij de hieronder genoemde aandachtspunten (per beeld of 
per serie vergelijkbare beelden) en plaats de antwoorden onder de beelden die je upload naar het 
portfolio.
4. Op zoek gaan naar inspiratiebeelden is natuurlijk prima maar presenteer deze niet als eigen 
werk, vermeld de bron indien nodig.

Advertisement
Belangrijkste aandachtspunten: locatie / setting, standpunt, licht, scherptevlak en rekwisieten.

Probeer een setting te maken of een locatie te vinden die aansluit bij de boodschap die je wilt 
overbrengen. De eerste vraag die je zou kunnen stellen is dan ook:
• Is deze setting passend voor de beoogde boodschap en doelgroep, en waarom?

Behalve de setting hangt de  sfeer die je wilt oproepen nauw samen met het licht en het stand-
punt. Als je een ander standpunt inneemt verandert ook de positie t.o.v. het licht, experimenteer 
daarmee.
• Waarom heb je gekozen voor dit standpunt?
• Wat heeft de keuze voor dit licht bepaald?

Naast het standpunt en licht kun je de aandacht van de kijker ook sturen door een typisch foto-
grafische eigenschap: het scherptevlak. Beeldelementen die in het scherptevlak liggen zullen 
extra opvallen en met name bij het gebruik van een open diafragma (geringe scherptediepte) zal 
de achtergrond vervagen.
• Welke delen van het beeld liggen in het scherptevlak?

Het hoofdonderwerp moet natuurlijk de meeste aandacht krijgen maar rekwisieten, materialen of 
objecten die er zijdelings mee te maken hebben, kunnen de sfeer enorm versterken.
• Welke elementen of rekwisieten spelen een rol in dit beeld, en wat is het effect?

Filmstill
Belangrijkste aandachtspunten: locatie, licht, standpunt en kader.

Bij advertisement kun je de opstelling (licht, achtergrond, rekwisieten) meestal vrij eenvoudig 
zelf maken. Bij filmstill zul je in de meeste gevallen op zoek moeten gaan naar een geschikte 
locatie. Dat kan een spectaculaire plek zijn zoals een bouwvallig verlaten pand maar net zo goed 
een doorsnee badkamer, het is maar net wat je verhaal nodig heeft. Laat je leiden door het korte 
‘script’ wat je hebt gemaakt en je zult waarschijnlijk al snel tot de ontdekking komen dat het licht 
alles bepalend is voor het oproepen van de juiste ‘thriller’ sfeer. 
Als je met daglicht werkt probeer dan te ontdekken welk moment van de dag of avond het meest 
geschikt is om de beoogde sfeer op te roepen. Met kunstlicht (bureaulampen, zaklantaarns, 
koplampen, losse flitsers) is die sfeer uiteraard eenvoudiger te sturen. Experimenteer daarmee!
Probeer ook rekening te houden met het standpunt. Laat je de kijker een situatie zien of kijk je 
mee met het ‘slachtoffer’ danwel de ‘dader’.

Voeg een korte schets toe bij het beeld dat je hebt gemaakt. In de schets laat je zien waar de 
camera staat t.o.v. het onderwerp en uit welke richting het licht komt.
• Wat maakt dat je hebt gekozen voor dit standpunt?
• Waarom kies je voor deze richting van het licht?
• Valt alles binnen het kader of laat je bewust delen van het onderwerp buiten het kader vallen?
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Light

Bodyscape 

Alle fotografische beelden bestaan bij de gratie van het licht. Geen licht geen beeld, geen vorm. 
Zo bezien voldoen alle foto’s aan de opdracht en dat kan niet de bedoeling zijn. We maken het dan 
ook specifieker. We ‘verheffen’ licht en vorm tot het onderwerp van onze foto’s.

Doel
Je leert dat licht, en de vorm die daarmee ontstaat, los kan staan van de betekenis of herkenbaar-
heid van het onderwerp. Je ontdekt de eigenschappen van verschillende lichtbronnen en weet 
hoe je deze optimaal kunt toepassen in jouw foto’s.
Een nevendoel van deze opdracht is ‘het leren communiceren met een model’. Het gaat hierbij 
niet alleen over het maken van afspraken maar ook over de communicatie tijdens de fotosessies. 

Opdracht
Onderzoek wat licht doet met de vorm en hoe je met die vormen composities kunt maken.  Als 
onderwerp nemen we het menselijk lichaam. Je kunt je concentreren op details van bijvoorbeeld 
schouders, rug, heupen maar je ook richten op de vorm als geheel. Het belangrijkste aandachts-
punt is steeds: wat doet het licht met de vorm en de textuur? 
Het ontbreken van kleur in een foto benadrukt het samenspel tussen licht en donker. Daarom 
moet je de foto’s (in nabewerking) omzetten naar zwart/wit. Streef naar een zo breed mogelijke 
toonschaal in je foto, dus van maximaal wit tot diep zwart. De beelden moeten met elkaar een 
serie vormen.

Werkwijze
1. Inspiratie
Zoek op internet of in tijdschriften naar voorbeelden die als inspiratie kunnen dienen. Een 
voorbeeld hoeft niet altijd precies overeen te komen met wat je in gedachten hebt, in het ene 
voorbeeld is dat misschien vooral het licht in het andere misschien de houding. Het gaat erom 
dat ideeën aan de hand van die voorbeelden langzaam gestalte krijgen en bespreekbaar worden. 
Verzamel die beelden in je dummy.

2. Schetsen
Maak schetsen in je dummy van de beelden die je wilt gaan maken. Kies je voor verticale of juist 
voor horizontale beelden, of misschien een combinatie? Zorg ervoor dat je de lichte en donkere 
partijen duidelijk aangeeft.
Schets een bovenaanzicht van je camera opstelling. Daarin laat je zien waar de camera staat ten 
opzichte van het model, de achtergrond en de lichtbron.

3. Testen
Zorg ervoor dat je jouw lichtopstelling al een keertje uitgeprobeerd hebt (en daarvan de gewenste 
resultaten hebt gekregen) voordat je met een model gaat werken. Dit kan een teleurstelling voor 
beide partijen voorkomen.
Als je met daglicht werkt gebruik dan het invallende licht van een raam en zorg voor voldoende 
afstand en contrast tussen model en achtergrond. Is het licht te ‘hard’ gebruik dan dunne stof 
zoals vitrage om het licht ’zachter’ te maken. Gebruik zo nodig  een reflectiebord en bij voorkeur 
een statief. Pas als het echt niet anders kan de ISO waarde verhogen. Werk je met kunstlicht begin 
dan met één lamp.

Presentatie
Maak een selectie uit alle geschoten beelden en presenteer deze als serie.  Aantal pagina´s in het 
fotoboek: minimaal 6.

Beoordelingscriteria
1. Technische aspecten
Belichting en plaatsing van de scherpte.
2. Beeldende aspecten
Is er sprake van een onderzoek naar vorm?
3. Eigenheid / Originaliteit
4. Proces
Procesbeschrijving en argumentatie bij de selectie voor het fotoboek.
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Portfolio Upload Light
 
1. Nummer altijd de beelden die je upload.
2. Plaats alles in één PDF, haal geen beelden weg maar plaats nieuw werk gewoon onder eerder 
geplaatst werk.
3. Beantwoord in het kort de vragen bij de hieronder genoemde aandachtspunten (per beeld of 
per serie vergelijkbare beelden) en plaats de antwoorden onder de beelden die je upload naar het 
portfolio.

Belangrijkste aandachtspunten: licht en kader (compositie).

Je kunt deze opdracht uitvoeren in de studio maar ook in een thuissituatie. Werk je buiten de 
studio dan is de belangrijkste vraag: gebruik ik daglicht of kunstlicht? In de ‘course’ onder ‘self 
study materials’ staat een presentatie die heet Light. Daarin vind je verschillende voorbeelden 
van lichtopstellingen voor zowel daglicht als kunstlicht. Werk je in de studio loop dan nog even 
door de checklist die hiernaast is opgenomen.

Wat doet het licht met de vorm, dat is eigenlijk het enige waar je op moet letten. Die vorm kun je 
sturen. In de eerste plaatst door de lichtopstelling maar, minstens zo belangrijk, door het model 
zorgvuldig aanwijzingen te geven. Experimenteer daarmee, kleine veranderingen in houding heb-
ben direct invloed op de vorm die ontstaat.
Probeer zo te belichten dat er nog detail zit in de lichte delen en in de schaduwen. Een reflec-
tiebord is daarbij erg handig.

• Welke lichtopstelling heb je toegepast? (maak eventueel een schetsje).
• Met welke houdingen heb je geëxperimenteerd?
• Waarom kies je voor dit kader? (vorm en restvorm).

 

Checklist Studio

Reserveren
1. Kijkt onder ‘Studio Reservations’ in de course op BlackBoard wanneer er ruimte vrij is in de 
agenda (klik op een reservering om de begin en eindtijd te zien).
2. Vervolgens stuur je de docent een mailtje, die zet je reservering in de agenda.
3. De sleutel (card) van de studio haal je op bij de studenten administratie (bij het Ankerpunt) 
tegen inlevering van je studentenkaart. Let op de openingstijden! Bij de administratie kunnen ze 
ook kijken in de studioagenda. 
4. Card altijd eerst activeren! Er zijn door het hele gebouw zogenaamde validation points waar je 
de card kunt activeren. Er is een validation point op de vijfde verdieping in de buurt van het zitje.

Het is de bedoeling dat je zelfstandig aan de slag gaat. Het is daarom aan te raden eerst een keer 
wat proefopnamen te maken zodat je een beetje vertrouwd bent met de apparatuur.

Camera instellingen
Mode: M (manual). 
Shutterspeed: 1/100  (bij gebruik van flitslicht).
ISO: 100 of 200 
Aperture: Proefondervindelijk vaststellen. Let op:  je kunt het diafragma aanpassen maar            
ook de kracht van de flitser regelen.             
Quality: RAW. Kies bij voorkeur deze instelling . Het geeft ruimere mogelijkheden in de nabewerking.

Cameraverbinding
PocketWizard: dit is een draadloze verbinding (is niet noodzakelijk, het kan ook met een kabel), 
maar is vooral erg handig.
Let op : De PocketWizard past niet op Sony camera’s die hebben een eigen flitssysteem. Je hebt 
een adapter nodig: http://www.cameranu.nl/nl/c5022/flitsers/sony

Studio Flitser
Er staan meerdere studioflitsers tot je beschikking. In de meeste gevallen gebruik je de flitser in 
combinatie met een softbox maar er is ook flitser met een speciaal opzetstuk voor spoteffecten. 

Achtergrondrollen
Voor het laten zakken of optrekken van de achtergrondrollen gebruik je de afstandsbediening. 

Verduistering
Ramen sluiten als je de verduistering laat zakken!
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Time

1. Sequence 

Een sequentie is een reeks beelden die een handeling of verandering als uitgangspunt hebben. 
Het is eigenlijk een sprongsgewijze waarneming in de tijd. Het ‘verhaal’ is meestal heel simpel, let 
vooral op de vormverandering. 

Doel
Je analyseert het beeld op vorm, je concentreert je in deze opdracht op het proces van verande-
ring en leert hoe je dit proces zo effectief mogelijk in een reeks beelden kunt weergeven. 

Opdracht
Maak drie afzonderlijke beeldreeksen (sequenties) waarin vormverandering het thema is. Kies 
telkens voor een wezenlijk andere opzet of gebruik één materiaal als thema en werk deze op 
verschillende manieren uit.

Werkwijze
1. Brainstorm 
Probeer zo duidelijk mogelijk te formuleren waar de verandering uit bestaat. Het kan een registra-
tie zijn van een natuurlijk proces, bijvoorbeeld de vorm van een schaduw die puur door het ver-
strijken van de tijd verandert. Het kan ook een verandering zijn die je zelf veroorzaakt. Laat begin- 
en eindsituatie zien en de stappen daartussen, met steeds de vormverandering als uitgangspunt.
Richt je op de volgende aandachtspunten:  Waar vindt de eigenlijke vormverandering plaats? Hoe 
breng je die vormverandering het meest effectief in beeld? Wat is het meest effectieve camera-
standpunt?  Welke elementen komen nog meer in beeld en leveren die een bijdrage of leiden die 
juist af?  

2. Schetsen
Schets de sequentie die je voor ogen hebt in je dummy. Denk na en beslis welke cruciale momen-
ten er (waarschijnlijk) bij de vormverandering optreden.
Schets  een bovenaanzicht van je camera opstelling. Daarin laat je zien waar je camera staat ten 
opzichte van het onderwerp, de achtergrond en de lichtbron(nen).

3. Uitvoering
Probeer deze vervolgens zo zuiver mogelijk te fotograferen. Dat wil zeggen met weglating van alle 
beeldelementen die niets aan de verandering toevoegen. Zorg ervoor dat het kader en de lichtval 
op de achtergrond van elk beeld hetzelfde is zodat alle aandacht van de kijker zich richt op de 
vormverandering. Het camerastandpunt is daarin van groot belang maar ook kader, ritme en de 
‘afstand’ tussen de afzonderlijke beelden spelen daarin een belangrijke rol. 

Presentatie
Selecteer één van de drie gemaakte sequenties voor je fotoboek. Aantal pagina´s in het fotoboek: 
minimaal 5 (gebruik in ieder geval een spread voor een overzicht van de hele sequentie)

Beoordelingscriteria
1.Technische aspecten
Camerastandpunt, belichting met name van de achtergrond, scherptediepte.
2. Beeldende aspecten 
Staat de vormverandering centraal en hoe staat het met de ‘afstand’ tussen de beelden?
3. Eigenheid / Originaliteit
4. Proces

Time: Mahnaz Sarikhani 
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2. Decisive Moment

Het begrip ‘decisive moment’ komt van de fotograaf Cartier Bresson. Zijn definitie: “the simulta-
neous recognition, in a fraction of a second, of the significance of an event as well as the precise 
organization of forms which gives that event its proper expression.” Het moment is dus heel bepa-
lend maar ook de organisatie van de beeldelementen m.a.w. het standpunt van de fotograaf en 
de gekozen uitsnede. 

Doel
In tegenstelling tot ‘sequentie’ waar je iets verzint, proeven doet en vervolgens een manier moet 
vinden voor de juiste uitvoering ben je bij ‘decisive moment’ voor een groot deel afhankelijk van 
het toeval. De uitdaging ligt hierin dat je dit toeval leert inschatten. 

Opdracht
Maak een serie van minimaal vijf foto’s die vallen onder de definitie van ‘decisive moment’. Je 
kunt werken binnen een bepaald thema maar het mogen ook vijf ‘losse’ beelden zijn.

Werkwijze
Laat je inspireren door voorbeelden te bekijken van de hiernaast genoemde fotografen of ver-
gelijkbaar werk. Het zal duidelijk zijn dat je veel foto’s moet maken er dat het slechts af en toe 
‘raak’ is. Het is dus zaak een camera bij je te hebben waarmee je snel en intiuïtief kunt werken, je 
hebt vaak geen tijd om  zorgvuldig een uitsnede te bepalen. Deze spontane manier van werken 
levert vaak verrassende onverwachte resultaten op.
In het bovenste voorbeeld, op de pagina hiernaast, mag je aannemen dat het Cartier Bresson al 
was opgevallen dat de ‘lijnen’ van de trapleuning een mooie compositie vormen in samenhang 
met de gebogen trottoirrand. Een kwestie van zorgvuldig positie kiezen en afwachten. Je kunt ook 
bewust een situatie opzoeken waar je veel actie kunt verwachten (evenementen, wedstrijden 
etc.) zoals in het tweede voorbeeld van Martin Parr.

Presentatie
Reserveer minimaal vijf pagina’s in je fotoboek voor deze opdracht.

Beoordelingscriteria
1.Technische aspecten
‘Timing’, camerastandpunt, uitsnede en belichting.
2. Beeldende aspecten 
Wat is de onderlinge relatie tussen de verschillende beeldelementen?
3. Eigenheid / Originaliteit
4. Proces
Procesbeschrijving en argumentatie bij de selectie voor het fotoboek.
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Portfolio Upload Time
 
1. Nummer altijd de beelden die je upload.
2. Plaats alles in één PDF, haal geen beelden weg maar plaats nieuw werk gewoon onder eerder 
geplaatst werk.
3. Beantwoord in het kort de vragen bij de hieronder genoemde aandachtspunten (per beeld of 
per serie vergelijkbare beelden) en plaats de antwoorden onder de beelden die je upload naar het 
portfolio.
4. Op zoek gaan naar inspiratiebeelden is natuurlijk prima maar presenteer deze niet als eigen 
werk, vermeld de bron indien nodig.

Sequence
Belangrijkste aandachtspunten: standpunt, kader, achtergrond en licht. 

Tenzij de verandering van standpunt het onderwerp is van de sequentie is een belangrijke vraag 
bij deze opdracht: wat is het standpunt, vanuit welk gezichtspunt is de vormverandering het meest 
verrassend. Vaak is dit een standpunt recht van boven. 

Fotografeer het onderwerp van je sequentie vanuit verschillende standpunten. 
• Wat voor effect heeft dit op de vormverandering die je in beeld wilt brengen?

Naast het standpunt is het kader van groot belang bij het maken van een sequentie. Let met 
name op de ruimte rondom het onderwerp, de zogenaamde restvorm.
• Wat is de vorm van het kader en waarom kies je voor die verhouding.?
• Het onderwerp verandert van vorm, wat doet dat met de restvorm?

Een gelijkblijvende achtergrond / ondergrond is een belangrijke voorwaarde om de aandacht 
maximaal op de vormverandering te richten. Dat lukt het beste met een handmatige belichting 
(Manual) en een Witbalans die niet op automatisch staat.
Zoveel mogelijk vrijstaand fotograferen tegen een witte ondergrond is ook een optie maar wees 
voorzichtig met de schaduw van het onderwerp om te voorkomen dat deze gaat ‘zweven’.
• Blijft de achtergrond / ondergrond gelijk belicht en hoe heb je dit bereikt?

Decisive Moment
Belangrijkste aandachtspunten: timing, standpunt en kader.

Er is sprake van decisive moment als beeldelementen ‘toevallig’ met elkaar verbonden raken. 
Het is niet zozeer zoeken naar uitzonderlijke of afwijkende omstandigheden. Veel vaker zijn het 
alledaagse situaties maar maakt de combinatie van juiste moment, standpunt en kader het beeld 
bijzonder.

• Welke beeldelementen in je decisive moment foto raken met elkaar verbonden?
• Waar komt dat door?
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Fascination
Er zijn bij dit onderdeel ook twee mogelijkheden. 
1. Je bepaalt zelf het onderwerp, er zijn geen beperkingen. De belangrijkste vraag is steeds: hoe 
breng ik mijn fascinatie over op de kijker. 
2. Je kiest voor Human Interest. 

1. Vrije Opdracht

Doel
Het doel van deze opdracht is een gekozen onderwerp zo te fotograferen en vorm te geven dat 
jouw fascinatie voor het onderwerp duidelijk wordt. Je leert de essentie te benoemen en die 
zodanig weer te geven dat de kijker geboeid blijft. 

Opdracht
Kies een onderwerp en ̕vertaal’ dat in een serie beelden. 

Werkwijze
Omschrijf voor jezelf zo nauwkeurig mogelijk het onderwerp. Wat wil je laten zien? Denk vervol-
gens goed na over de werkwijze om je project te realiseren. Kies een werkwijze die het beste past 
bij jouw manier van werken en kwaliteiten. Alle technieken en eventuele nabewerkingen zijn toe-
gestaan maar vraag jezelf wel steeds af of de inzet van deze fotografische middelen de fascinatie 
versterkt of een doel op zich worden.

Presentatie
Maak een groot aantal foto’s van het onderwerp van jouw fascinatie, maak daaruit een strenge 
selectie, en vul daarmee minstens 15 pagina’s in het fotoboek. 

Beoordelingscriteria 
1.Technische aspecten
Belichting en gebruik van focus, camerastandpunt.
2. Beeldende aspecten
is er sprake van een samenhangend geheel / serie? 
3. Eigenheid / Originaliteit
4. Proces
Procesbeschrijving en argumentatie bij de selectie voor het fotoboek.
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2. Human Interest

Fotografie is altijd nauw verbonden met het dagelijks leven. Wij willen graag terug zien hoe en 
waar wij ons leven geleefd hebben, de tijd en de eeuwigheid in de blik van een geliefde gade-
slaan. Fotografen zijn gefascineerd geweest door mensen in hun dagelijks leven, hun problemen 
en rituelen, gelukkige en ongelukkige momenten. Bij deze opdracht staat de mens en dat wat om 
hem heen gebeurt centraal, de mens die op dat moment, iets van zichzelf blootgeeft, de fotograaf 
die het lef heeft een foto te maken en de toeschouwer die het daarna mag zien.

Doel
Je durft erop uit te gaan, loopt met iemand mee en fotografeert zijn of haar leven. Je leert gebruik 
te maken van- en anticiperen op bestaande situaties, onverwachte omstandigheden en mogelijk-
heden, je leert snel te reageren op toevalligheden en niet-ideale lichtsituaties. Je maakt kennis 
met fotografen die aan de wieg stonden van human interest en leert je de definitie eigen te ma-
ken. Human interest gaat voorbij aan het portret en wil empathie oproepen bij de kijker. 

Opdracht
Maak een 'Human Interest' serie rond een bepaald persoon.

Werkwijze
Voorbereiding is erg belangrijk! Zorg dat je technisch uit de voeten kunt met de juiste lenzen, vol-
doende opgeladen reserve batterijen en geheugen. Plan je activiteiten zorgvuldig als je de Human 
Interest foto’s gaat maken. Kies een aansprekende werkomgeving en focus op de emoties van de 
mensen, niet zozeer op de handelingen die ze verrichten. Bekijk in ieder geval eerst de definitie 
van het begrip Human Interest nog eens zoals geformuleerd tijdens de colleges. 

Presentatie
Je maakt een selectie van de meest sprekende beelden en reserveert daarvoor vijftien pagina's in 
je fotoboek. Je mag geen verklarende teksten bijvoegen.

Beoordelingscriteria 
1.Technische aspecten
Belichting, camerastandpunt en uitsnede.
2. Beeldende aspecten
Is er sprake van een ‘ontmoeting’ met de gefotografeerde persoon?
3. Eigenheid / Originaliteit
4. Proces
Procesbeschrijving en argumentatie bij de selectie voor het fotoboek.
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Portfolio Upload Fascination
 
1. Nummer altijd de beelden die je upload.
2. Plaats alles in één PDF, haal geen beelden weg maar plaats nieuw werk gewoon onder eerder 
geplaatst werk.
3. Beantwoord in het kort de vragen bij de hieronder genoemde aandachtspunten (per beeld of 
per serie vergelijkbare beelden) en plaats de antwoorden onder de beelden die je upload naar het 
portfolio.

Belangrijkste aandachtspunten: is het duidelijk wat je wilt vertellen en blijft het 15 pagina’s 
boeiend.

Vragen die je mogelijk op weg helpen:
• Wat wil je vertellen?
• Wat heb je daarvoor nodig?
• Hoe ga je dit in technische zin aanpakken? 
• Hoeveel tijd heb je gepland voor de uitvoering?
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Beschrijving van de theorie opdrachten

De theorie loopt zoveel mogelijk parallel met de vijf opdrachten. In de colleges zal dus ook aan-
dacht worden besteed aan de vijf thema’s, te weten: Texture, Styling, Light, Time en Fascination. 
In de theorielessen wordt er onder andere gekeken naar het werk en de werkwijze van bekende 
fotografen die ook binnen deze thema’s actief zijn of zijn geweest. Een ander belangrijk aspect 
van deze colleges is het ontwikkelen van inzicht in het medium fotografie en hoe dat zich in 
anderhalve eeuw ontwikkeld heeft. Vragen die aan bod zullen komen zijn bijvoorbeeld: ‘Is 
fotografie ook kunst?’, ‘In hoeverre is een fotografisch beeld een weergave van de werkelijkheid?’, 
‘Hoe belangrijk is ‘context’ bij het bekijken van een foto?’, ‘Waarom wordt er soms gesproken over 
een verschil tussen foto’s nemen en foto’s maken?’

1. Museum opdracht
We brengen in deze minor een bezoek aan de overzichtsexpositie van Erwin Olaf. Schrijf naar aan-
leiding daarvan een verslag van minimaal 1200 woorden waarin de punten hieronder genoemd 
aan de orde komen. Maak daarbij gebruik van de begrippen uit de Taal van de fotografie (blz. 45 
minorhandleiding).

Doe onderzoek naar de fotograaf. 
• Kies een foto uit de tentoonstelling.
• Analyseer de gekozen foto.
• Hoe communiceert de foto met de kijker? 
• Formuleer een eigen mening over de foto, b.v. welke emotie roept de foto op.

2. Onderzoek naar een professionele kunstfotograaf 
De fascinatieopdracht is de meest omvangrijke opdracht van deze minor. Het zal duidelijk zijn dat 
je hier op tijd mee moet beginnen. In week 4 ga je een thema te bedenken voor deze opdracht 
en een plan voor de uitvoering ervan. Het ligt voor de hand voor deze onderzoeksopdracht een 
fotograaf te kiezen die wat werk betreft aansluit op wat je zelf van plan bent voor de uitvoering 
van de fascinatie opdracht.

Kies een fotograaf die je interesseert, doe onderzoek naar deze fotograaf (deskresearch) en schrijf 
naar aanleiding daarvan een verslag van minimaal 1200 woorden waarin de punten hieronder 
genoemd aan de orde komen. Maak gebruik van de begrippen uit de Taal van de fotografie (blz. 
45 minorhandleiding).

• Bestudeer een aantal foto’s van deze fotograaf en beschrijf deze. 
• Analyseer de gekozen foto(s).
• Hoe communiceert de foto(s) met de kijker. 
• Formuleer een eigen mening over de foto(s), b.v.welke emotie roept de foto op. 

 3. Fascinatie opdracht
Formuleer het onderwerp van de fascinatie opdracht zo duidelijk mogelijk. Wat is precies het ver-
haal dat je wil ‘vertellen’ aan de kijker? Wat is er voor nodig om dat verhaal over te brengen op je 
kijker? Schrijf een verslag van minimaal 1200 woorden waarin de punten hieronder genoemd aan 
de orde komen.

• Geef een beschrijving van de serie (taal van de fotografie).  
• Vergelijk je serie foto’s met die van professionele fotografen die een soortgelijk onderwerp 

hebben. Wat zijn de verschillen en wat zijn de overeenkomsten.
• Doe een klein onderzoekje onder huisgenoten met betrekking tot de uitwerking van je fascina-

tie opdracht en stel daarbij de volgende vragen: is het onderwerp van de foto’s duidelijk voor je 
huisgenoten? Wat vinden ze van de uitwerking.

• Welke indruk laat jouw serie achter bij de kijker.
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1Bron: 2006 International Center of 

Photography, written by Cynthia Way

De Taal van de Fotografie 1

Om een foto te kunnen ‘lezen’ heb je een taal nodig. Hieronder vind je de kenmerken die typerend 
zijn voor fotografisch beeld.  In het tweede deel, onder compositie, vind je de meer algemene 
termen om foto’s , tekeningen en schilderijen te beschrijven. Het derde tot vijfde deel gaan over 
inhoud en betekenis.

1. Fotografische kenmerken

Licht
Zonder licht geen beeld. Naast deze puur fysieke eigenschap is voor de uiteindelijke foto vooral de 
richting en de kwaliteit van het licht belangrijk.
• Kwaliteit: is het licht hard of zacht? Zijn de schaduwen zacht of scherp? Vormen licht en scha-

duw een patroon? Wat voor effect en sfeer ontstaat er door licht en schaduw?
• Bron: Is het natuurlijk licht (b.v. van de zon) of betreft het kunstlicht? (b.v. van een lamp of flit-

ser). Wat voor effect heeft het licht op het uiteindelijke beeld?
• Richting: Komt het licht van boven, onder, van opzij? Onder welke hoek? Zijn er schaduwen?

Focus
Focus hier in de betekenis van aandachtspunt. Dit is een typisch fotografisch verschijnsel en wordt 
bepaald door scherpstelling en het gebruikte diafragma. 
• Welke delen van het beeld zijn scherp? Wat is onscherp?
• Wint of verliest het onderwerp aan betekenis door het gebruik van focus?

Tijd en Beweging.
Fotografie en tijd zijn nauw met elkaar verbonden. Een tekening of schilderij kan een bepaalde 
tijd of plaats beschrijven maar is ook altijd een weergave vanuit geheugen en visie van de kun- 
stenaar. Dit in tegenstelling tot een fotografische afbeelding die, in de meeste gevallen, alleen 
gemaakt kan worden door letterlijk aanwezig te zijn. Foto’s leggen een moment in de tijd vast en 
vormen een bewijs van aanwezigheid. In een foto wordt beweging ‘bevroren’ in tijd en ruimte of 
gesuggereerd door middel van bewegingsonscherpte.
• Beschrijf wat het beeld oproept met betrekking tot tijd. Lijkt het een voorbijgaand moment in 

een stroom van beweging ( b.v. een persoon die loopt in een drukke straat) of heeft het meer 
overeenkomsten met een schilderij (b.v. een portretfoto)? Beweegt er iets in het beeld? Waar 
zie je dat aan? Zou je kunnen zeggen hoe dat effect van beweging bereikt is?

Standpunt.
Het standpunt is bepalend voor de positie ten opzichte van het onderwerp. Zowel in afstand als in 
hoogte.
• Is de foto genomen vanaf ooghoogte, vanaf een lagere positie of liggend op de grond?
• Op welke manier is het gezichtspunt bepalend voor weergave van het onderwerp?
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Uitsnede
Bij het maken van een foto maakt haal je als het ware een klein rechthoekig stukje uit te werke- 
lijkheid, uit de wereld om je heen. Hoe we de foto vervolgens ‘lezen’ is afhankelijk van de infor- 
matie die in dat rechthoekige stukje ligt opgesloten. Soms wordt een foto meer overtuigend door 
bewust een deel van het onderwerp weg te 
laten. Het kan, mits goed toegepast, de ze-
ggingskracht van het beeld sterk verhogen. 
Een meester in het spel met de uitsnede is 
de fotograaf Paul den Hollander.
• Wat valt binnen de uitsnede, en wat valt 

daar buiten?
• Speelt de uitsnede in deze foto een ac-

tieve of passieve rol?
• Op welke manier bepaalt deze uitsnede 

jouw kijk op het onderwerp?

Techniek
De keuze voor een bepaald type camera, 
het gebruikte licht, de manier van printen 
etc. zijn allemaal van invloed op het uiteindelijke resultaat.
• Probeer te achterhalen wat voor invloed een technische keuze heeft op het eindresultaat.

2. Compositie

Vorm
In een foto zijn vormen opgebouwd uit objecten en schaduwen en omgezet naar grijstinten of 
kleurvlakken.
• Analyseer het beeld en let daarbij op cirkels, vierkanten, rechthoeken, driehoeken en organische 

vormen.
• Kijk op dezelfde manier naar de schaduwen.

Lijn
In een foto vormen lijnen de overgang van de ene vorm naar de andere.
• Beschrijf deze lijnen: krachtig en dik, licht en dun, gebogen of recht, diagonaal of cirkelvormig?
• Wat is het effect van deze lijnen op de beleving van het beeld: Zijn het dynamische lijnen, 

statische lijnen of verbindende lijnen?
 

Richting
De richting van lijnen en vormen dwingt het oog naar een bepaald beeldgedeelte.
• Bekijk de richting die lijnen en vormen aannemen in het beeld. Waarheen leiden zij het oog? 

Leidt de richting van lijnen en vormen naar een beeldgedeelte binnen het frame of naar iets 
wat buiten het frame valt?

Kleur en Toon
Hoewel niet alle kleuren, die voor het oog zichtbaar zijn, gedrukt kunnen worden tonen kleurenfoto’s een 
breed spectrum aan kleuren. Sommige fotografen maken bewust gebruik van contrasterende of comple- 
mentaire kleuren om het effect van een kleur te verterken zoals ook schilders dat doen. De ‘toon’ van een 
zwartwit beeld wordt bepaald door de vertaling van kleur naar grijstinten, van puur wit tot diep zwart.
• Beschrijf de kleur of toon van een foto.
• Zie je patronen in kleur of toon?
• Wat is het effect van de kleur of toon op het beeld?

Patroon
Een patroon is een herhaling van vormen, lijnen, kleuren, licht en schaduw. Het geeft structuur aan de 
compositie . Als het patroon zich heel nadrukkelijk herhaalt of zelfs onderwerp van de foto wordt spreek 
je van ritme.
• Kun je herhalende vormen, lijnen of kleuren ontdekken?
• Veroorzaakt dit patroon een ritme en legt het ergens nadruk op?
• Beschrijf het patroon: luid, rustig, druk, teer, zwaar etc.
• Wat trekt de aandacht door het patroon?

Diepte
Diepte in een foto is een illusie veroorzaakt door de omzetting van lijnen en vlakken naar een tweedi- 
mensionaal beeld. Perspectief geeft een gevoel van diepte met name wanneer lijnen samenkomen in 
een verdwijnpunt. Een gevoel van diepte kan ook opgeroepen worden door verschillen in helderheid, 
detail of scherpte.
• Lijkt de foto plat of juist ruimtelijk, hoe komt dat?
• Vergelijk de grootte van van de verschillende beeldelementen. Wat lijkt dichtbij, wat ver weg?

Compositie
Vorm, lijn, richting, kleur en toon, patroon en diepte vormen met elkaar de compositie . Personen en ob- 
jecten worden meestal beschouwd als hoofdvorm, te onderscheiden van het overige beeld, de restvorm.
• Bestudeer hoe de compositie is opgebouwd uit vormen lijnen en richting. Waar gaat je blik naar 

toe?
• Bestudeer hoe losse vormen met elkaar nieuwe vormen doen onstaan. Is er sprake van een 

hoofdvorm of een opvallende lijn?
• Wat is het belangrijkste element van de compositie, een patroon, personen, kleur? Welke el-

ementen zijn hieraan tegengesteld? Schaduw, achtergrond?
 

Paul den Hollander
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Visueel gewicht
Visueel gewicht bepaalt hoe sterk een beeldelement opvalt. Met name grootte, kleur, helderheid 
en richting spelen hierzijn een belangrijke rol.
• Welk element in het beeld trekt de meeste aandacht en door welke factoren wordt dat bepaald 

(kleur, helderheid, grootte, plaatsing, contrast).
• 

3. Inhoud

Onderwerp 
Wat is het onderwerp van de foto? Lastiger dan je denkt! Meestal trekken álle beeldelementen de 
aandacht van de kijker naar het feitelijke onderwerp en spelen ze een rol in de betekenis van het 
beeld.
• Wat zie je (letterlijk) op de foto?
• Waar gaat de foto over (inhoud)?
• Maak een onderschrift bij de foto waarin je eerst een keer de letterlijke inhoud beschrijft en 

vervolgens een onderschrift die gaat over de inhoud.

Achtergrond 
Dat kan een kleur zijn, een onscherpe vorm of juist een beeldgedeelte met veel detail. De achter- 
grond en de details plaatsten het onderwerp meestal in een bepaalde context, ze geven vaak in-
formatie over de interpretatie van het beeld.
• Wat vertelt de achtergrond over het onderwerp?

Voorgrond
De voorgrond is het gebied voor het feitelijke onderwerp. Meestal bevat het informatie met 
betrekking tot het onderwerp. Het kan van invloed zijn op de sfeer van het beeld en de toegan-
kelijkheid tot het onderwerp. Ruimte in de voorgrond kan een gevoel van afstand geven tot het 
onderwerp. Schaduw kan de ruimtelijkheid benadrukken, activiteit de dynamiek van het beeld 
verhogen en aangesneden vormen zelfs een gevoel van mysterie oproepen. Soms is er natuurlijk 
helemaal geen voorgrond dan heb je rechtstreeks toegang tot het onderwerp.
• Beschrijf wat je ziet in de voorgrond. 
• Wat voor effect heeft de voorgrond op de manier waarop je het onderwerp interpreteert?

Mensen
Iedere dag kijken we naar mensen , uit expressie, gebaren en acties maken we op wie ze zijn en 
hoe ze zich voelen. Wanneer we een foto van iemand bekijken doen we hetzelfde, we veronder-
stellen en verbeelden een identiteit en mogelijke gemoedstoestand om de afgebeelde persoon te 
beoordelen.  
• Actie: Wat zijn de mensen aan het doen? Wat is het doel van die actie?
• Motivatie: Waarom doen ze dit?
• Expressie: Beschrijf hun uitdrukking. Kun je daaruit opmaken hoe ze zich voelen?
• Kleding: Beschrijf de kleding die ze dragen. Wat kun je daar uit afleiden? Van welke leeftijd zijn 

ze? Waar komen ze vandaan? Uit welke tijd is de opname?
• Gebaren: Beschrijf wat ze doen met hun handen. Wat voor signaal geven ze daarmee?
• Pose: Beschrijf hoe ze staan of zitten. Wat zegt dat over hun persoonlijkheid?
• Eigenschappen: Kun je uit alle concrete details van de foto opmaken wat typerend is voor de 

afgebeelde personen? Trots en principieël? Verloren en moe? Gelukkig en gedreven?

Verhaal 
Fotografie is een prachtig middel om een verhaal te vertellen. Het kan een moment in de tijd vast-
leggen als begin, midden of eind van een verhaal. In een foto zie je vaak een persoon in een situ-
atie die vragen oproept of die aanleiding tot een verhaal vormt.
• Enkel beeld: Om je voor te stellen hoe een enkele foto een verhaal kan vertellen stel je drie vra-

gen: Wat gebeurt er op deze foto? Wat is er mogelijk gebeurt vóór deze foto is genomen? Wat 
zou er daarna gebeurt kunnen zijn? Overweeg ook wat je nog meer weet over de afgebeelde 
personen, situatie of tijd. Wat voegen de dingen die je weet toe aan het verhaal?

• Sequentie: Als je kijkt naar een serie afbeeldingen probeer dan te achterhalen wat er gebeurt in 
de afzonderlijke afbeeldingen, wat er gebeurt tussen de afbeeldingen en hoe de afbeeldingen 
samen het verhaal vertellen.

• Beeld en tekst: Als je kijkt naar een combinatie van beeld en tekst bekijk dan hoe die twee zich 
tot elkaar verhouden. Wat communiceert het beeld, wat communiceert de tekst? Hoe draagt 
ieder van deze twee bij aan de betekenis? Hoe stuurt de tekst je interpretatie van het beeld en 
omgekeerd?

• Locatie: Welke locatie en tijd laat de foto zien? Beschrijf de details.
• Eigenschappen: Beschrijf de personen in de foto. Hoe zijn ze? Beschrijf wat voor eigenschap-

pen ze waarschijnlijk bezitten. Wat zijn ze aan het doen? Wat denk je dat ze willen? Kun je je 
voorstellen waarom? Welke uitdaging gaan ze aan? 

• Situatie/plot: Beschrijf de situatie waarin de afgebeelde personen zich bevinden. Wat gebeurt 
er in de foto? Wat gebeurde er vóór de foto werd genomen? Wat zal er hierna gebeuren?
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Sfeer 
Veel kenmerken van een foto kunnen sfeer creëren: verlichting; de kleuren en tinten; de vormen, 
lijnen en hoeken; textuur van de afdruk; het onderwerp; en zelfs de uitdrukkingen van de mensen 
in het beeld. Sfeer wordt bepaald door visuele elementen, maar is afhankelijk van de subjectieve 
persoonlijke beleving.
• Welke sfeer roept de foto op? 
• Welke elementen (licht, kleur, vormen, textuur, het onderwerp) roepen die sfeer op?

Symbool / Metafoor
Symbool. Een symbool staat voor iets anders dan het feitelijke ding (b.v het rood, wit blauw van 
de Nederlandse vlag)
• Zie je herkenbare symbolen in deze foto? 
• Zijn deze ook van betekenis voor andere culturen? 

Metafoor. Een metafoor is een stijlfiguur; een vorm van overdrachtelijk (figuurlijk) taalgebruik. 
Een heel bekende metafoor is het ‘schip der woestijn’ voor de kameel. De kameel wordt vergele-
ken met een schip, waarschijnlijk mede vanwege zijn schommelende gang.
• Is er iets in de foto wat je als een metafoor zou kunnen opvatten? 
• Is de foto zelf een symbool of metafoor?

4. Stijl & Genre

Stijl
Stijl is voorkeur, gedrag, houding, de manier waarop je dingen doet. Zoals je een voorkeur kunt 
hebben voor bepaalde kleding zo kun je als fotograaf ook een voorkeur ontwikkelen voor een 
bepaalde techniek, manier van fotograferen of benadering van het onderwerp.
• Hoe zou je het standpunt van de fotograaf ten opzichte van het onderwerp beschrijven?
• Bekijk verschillende series van een fotograaf. Valt je een overeenkomst in techniek op? Voor-

keur voor een bepaalde compositie of camera standpunt? 
• Is de stijl gedurfd en confronterend, of subtiel en beschouwend? Beschrijf de stijl van de foto-

graaf.

Genre 
Genre is een indeling gebaseerd op stijl, techniek en inhoud.
• Is het doel van de foto af te leiden uit de stijl en inhoud (b.v. advertentie, museale presentatie, 

familie album)? 
• Kun je de foto indelen naar genre?: portret, stilleven, mode, documentair, journalistiek, con-

ceptueel, verhalend, figuratief, etc.?

5. Intentie

Doel. Zonder een direct citaat van de fotograaf/kunstenaar kun je alleen raden naar de intentie 
van de maker. Je moet afgaan op wat je ziet en wat je kunt afleiden uit de gebruikte techniek. Stijl, 
inhoud en de vermoedelijke toepassing (krant, glossy, museum) geven een idee over het doel van 
de maker. 
• Wat was de intentie van de fotograaf? Is de foto bedoeld voor gebruik in een magazine, adver-

tentie, of museum? Kun je meer informatie vinden over de foto en de maker? Denk daarbij aan 
bijschriften, publicaties, interviews en internet informatie? 

Context. Hoe je een foto ‘leest’ is sterk afhankelijk van de context waarin deze wordt gepresen-
teerd (krant of museum) en meer nog door de kennis die je hebt over de fotograaf, het fotogra-
fische genre of in meer brede zin de artistieke traditie waarbinnen je het werk kunt plaatsen. 
Keuzes gemaakt tijdens het maken, bewerken en publiceren zijn allemaal van invloed op de 
uiteindelijke zeggingskracht van de foto. Meer kennis van de begrippen uit ‘De Taal van de Foto-
grafie’ leidt tot een beter afgewogen interpretatie van het beeld. Maar vergeet niet dat er in de 
meeste gevallen heel verschillende interpretaties mogelijk zijn, één van de leuke dingen in het 
kijken naar kunst / fotografie.
• Wat vertelt de foto? 
• Beschrijf hoe de verschillende elementen—fotografische kenmerken, compositie, inhoud, stijl en 

genre—dit ‘verhaal’ communiceren.
• Individueel: Iedere persoon reageert anders op een foto afhankelijk van zijn of haar achter-

grond en interesses. Wat voor gevoel roept de foto op? Waar doet het aan denken? Is er een 
verband met eigen ervaringen, herinneringen, en dromen?

• Verwijzingen: Dit zijn verbanden naar andere fotografen, kunst, literatuur, en andere diciplines. 
Verwijst de foto naar ander werk? Zo ja, in welke zin levert de fotograaf commentaar op dat 
andere werk? Staat de foto in een bepaalde fotografische traditie?

• Evaluatie: Op welke manier wordt het idee achter de foto gecommuniccerd? Denk daarbij weer 
aan fotografische kenmerken, compositie, inhoud, stijl en genre en intentie. Welke elementen 
in het bijzonder communiceren het idee achter de foto? Werken de verschillende elementen 
samen?
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