
Module 

Lesgever(s)
Lestijden

Lesuren per contactmoment 4 lestijden/avond
Werkplekleren geen
Afstandsonderwijs geen

Studiebelasting

Inschrijvingsgeld                                                   120  € 
Studiemateriaal
Kopies/drukwerk                                                  1,50  € 

Eigen camera: manueel instelbaar                                                   500  € 
Mogelijke daguitstap: bezoek Fotomuseum en 
fotograferen in groep 

20 €

Toelatingsvoorwaarden (volgtijdelijkheid)
Geadviseerde voorkennis /voortraject

Te verwerven competenties 

Bijkomende informatie

• De beelddragers vergelijken. 
• Beelden analyseren.
• Stijlkenmerken toepassen.
• De regels van de compositie uitdiepen. 
• De eigen mening over de inhoud en opbouw van een beeld verdedigen. 
• Een keuze van beelden uit een selectie foto's argumenteren. 
• Zich bewust zijn van de factoren die het kijken beïnvloeden. 
• De beeldtaal beheersen. 
• De stromingen binnen de fotografie situeren. 
• Een tijdslijn schetsen van de fotografische evolutie en daar een reeks namen van belangrijke fotografen aan koppelen.
• De kunst- en de cultuurgeschiedenis als inspiratiebron gebruiken. 
• Het werk van belangrijke fotografen herkennen. 
• Fotografische beelden, begrippen en stijlen in hun maatschappelijke en historische basiscontext verklaren.
• De diverse camerastandpunten benoemen. 
• Het fotografisch procedé schetsen.

Evaluatie Zelf gezocht beeldmateriaal analyseren en deze analyse verwerken tot een tekst. Eén ongeziene, opgelegde foto analyseren,
De leerkracht overloopt afspraken en de manier van evalueren tijdens de eerste les met het cursistencontract.

Leermiddelen Beeldmateriaal uit de les: pdf + eigen notities

Cursus

                                                 4,00  € 

Extra (zelf te voorzien) materiaal en activiteiten 

Geen. Deze module is voor iedereen die meer wil weten over beeld, beeldcultuur en beeldtaal

Het kunnen analyseren van fotografisch beeld en het aanreiken van methoden om tot kritische analyse van de beeldinhoud te komen. Reflectie 
over fotografie: hoe kijken we ernaar en reageren we er op? Filosofische benadering van beeld en beeldcultuur. Ethiek in de fotografie/media, 
fotogeschiedenis: waar komt fotografie cultuur-historisch vandaan?

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

Zelfkennis, openheid van geest en wil om vooroordelen rond beeld en fotografie opzij te zetten.
Leerinhouden/doelstellingen/werkvormen

FOTOANALYSE

Wouter Lambrechts
80 lestijden

80 lestijden +  opzoekwerk thuis voor de opdracht +- 1,5u/week

Kostprijs

Verbruiksmateriaal Totale kost aan verbruiksmateriaal 


	FOTOANALYSE

