
Eerste les:
• de zoeker
❖ het onderwerp
(oefenen)

• het standpunt
❖ detail of alles
(oefenen)

Thuis oefenen!



Deel 1: Zoeker

 met de zoeker kies je het onderwerp



Oefenen met een zoeker

Je oog ziet veel meer dan je 
fototoestel

Met de zoeker kun je een 
onderwerp opzoeken

Wat gebeurt er als je de 
zoeker dichtbij of veraf houdt?



Oefenen met een zoeker

 kies je onderwerp

 veraf of dichtbij?

 veel onderwerpen of één onderwerp?

 voorbeeld: foto van een schilderij



Onderwerp ver weg



Onderwerp dicht bij



Onderwerp vlak bij



Als het schilderij het onderwerp is

 dan is de derde foto goed

 bij de andere foto’s is het onderwerp: mensen die naar een 

schilderij kijken

 wat wil je laten zien? Tevoren bedenken!

 kies je onderwerp en zorg dat andere dingen je onderwerp 

niet verstoren.



Oefening 1

De eerste oefening:

Maak foto’s waar maar één ding op staat

Laat alles weg … behalve wat jij wil laten zien

Dus: eerst bedenken wat je onderwerp is, 

en dan pas de foto maken



Fotograferen in de bibliotheek

 je mag hier in de bibliotheek fotograferen

 niet hard lopen of hard praten

 personen fotograferen enkel als die het goed vinden

 na 15 minuten weer terug



Deel 2: standpunt

Waar sta jij?

HOOG BOVEN

MIDDEN VOOR

LAAG ONDER



Standpunt

Kikkerperspectief Vogelperspectief



Standpunt

Is dit een vogelperspectief?



Zoekplaatje

 Een detail op de foto: wat is het?



Zoekplaatje

 het onderwerp is duidelijk



Zoekplaatje

 Onderwerp met achtergrond of omgeving



kies detail, alles of omgeving



Oefening 2

 bedenk een onderwerp

 kies een standpunt
• hoog (als een vogel)

• midden (als jezelf)

• laag (als een kikker)

 maak 3 foto’s met hetzelfde standpunt
• detail, een zoekplaatje

• normaal, je ziet het onderwerp

• het onderwerp met zijn omgeving



Thuis oefenen

Wat je nu geleerd hebt kun je thuis oefenen

 bedenk een onderwerp

 kies je standpunt

 kies detail, het onderwerp of onderwerp in zijn omgeving

 maak zo een paar foto’s

 stuur je beste foto’s naar:
• liefst met e-mail naar foto@jandonders.nl

• of naar 06-13760190

• vermeld duidelijk je naam

 volgende keer (5 maart): bekijken we de foto’s

mailto:foto@jandonders.nl

