
Module 

Lestijden
Lesuren per contactmoment 20 lessen van 4 uur
Werkplekken geen
Afstandsonderwijs geen

Studiebelasting

Inschrijvingsgeld € 120,00
Studiemateriaal
Kopies/drukwerk € 1,50
Verbruiksmateriaal Chemie € 6,00

Eigen camera: manueel instelbaar € 500,00
Z/w fims + fotopapier 18/24 cm 70 -100€
Memorystick: 8GB voor eigen opdrachten € 6,00

Mogelijke daguitstap: bezoek fotomuseum en 
fotograferen in groep

€ 20,00

Toelatingsvoorwaarden (volgtijdelijkheid)
Geadviseerde voorkennis /voortraject

Te verwerven competenties 

Bijkomende informatie

FOTO ACTIE (REPORTAGE)

80 lestijden

De cursist kan
• Diverse fototoestellen hanteren.
• De meest geschikte objectieven (lenzen) gebruiken.
• Met accessoires werken. 
• In functie van hun eigenschappen met verschillende soorten licht en lichtbronnen
• Werken.
• Verlichtingstechnieken toepassen. 
• Beelden analyseren. 
• Stijlkenmerken toepassen. 
• De regels van compositie toepassen. 
• Door middel van een reeks beelden een verhaal vertellen. 
• Een onderwerp vanuit een vooropgesteld eindresultaat benaderen. 
• Zich bewust zijn van de factoren die het kijken beïnvloeden.
• Door een eigen creatieve en professionele inbreng een meerwaarde toevoegen. 
• De kunst- en de cultuurgeschiedenis als inspiratiebron gebruiken. 
• Een fotografische opname realiseren. 
• Camera- en opnametechnieken in functie van het onderwerp toepassen. 
• Lichtmeetprogramma’s in functie van het onderwerp of de lichtsituatie kiezen. 
• Bij gemengd licht fotograferen. 
• Een opdracht voorbereiden. 
• Een opdracht op diverse manieren benaderen. 
• Op een onbekende omgeving inspelen. 
• Relevante bepalingen rond auteursrechten toepassen.

Module Verwerking Foto B

Evaluatie Permanente feedback en jury

De leerkracht overloopt afspraken en de  manier van evalueren tijdens de eerste les met het cursistencontract.

Leermiddelen Boek: Uytterhaegen Carl De Bijsluiter. Documentaire fotografie & fotojournalistiek ISBN 90 382 0206 7

Leerinhouden/doelstellingen/werkvormen Compositieregels eigen aan actiefotografie
Voorstudie en planning
Een opdracht voorbereiden
Diverse invalshoeken in functie van de opdracht
Door een eigen creatieve en professionele inbreng een meerwaarde toevoegen
Beeldanalyse op vlak van techniek inhoud, vorm en esthetiek.
Verlichting volgens het onderwerp.
Coherentie: thematische en/of technisch
Factoren die het kijken beïnvloeden bij opname: vanuit het standpunt van de fotograaf/kijker 

Werkvormen: doceren, tonen van originele historische stukken en klassicale discussie

Basis foto A - Basisfoto B - Verwerking foto A - Fotoanalyse

80 Iestijden + 40 Iestijden  fotograferen van 2 reportages

Kostprijs

Extra (zelf te voorzien) materiaal en 
activiteiten 


