
Module 

Lesgever(s)

Lestijden

Lesuren per contactmoment 20 weken x 4u

Werkplekleren geen

Afstandsonderwijs geen

Studiebelasting

Inschrijvingsgeld                                                92,00  € 

Studiemateriaal

Kopies/drukwerk                                                  1,50  € 

Verbruiksmateriaal

Eigen camera: manueel instelbaar                                              500,00  € 

Presentatie van eindwerk voor jury tussen 50 en 250€

Mogelijke daguitstap: bezoek Fotomuseum en 

fotograferen in groep 

20 €

Toelatingsvoorwaarden (volgtijdelijkheid)

Geadviseerde voorkennis /voortraject

Leermiddelen

Te verwerven competenties 

Bijkomende informatie

PORTFOLIO FOTO

Wouter Lambrechts

80 lestijden

80 lestijden + enkele uren per week extra, afhankelijk van gekozen eindwerk

Kostprijs

Extra (zelf te voorzien) materiaal en activiteiten 

Basis foto A - Basisfoto B - Verwerking foto A - Fotoanalyse - Foto Mens - Foto Materie - Foto Actie - Foto Ruimte

Verwerking foto B

Leerinhouden/doelstellingen/werkvormen Alle voorheen verworven competenties komen in deze module samen. De cursist maakt een eindwerk over een zelfgekozen onderwerp. 

In deze module leert de cursist hoe hij alle opgedane kennis kan toepassen in een eigen project, en hoe deze optimaal te presenteren naar een 

publiek.

Na deze module kan de cursist:

• zelfstandig een thema uitwerken.

• technische en creatieve oplossingen bedenken

• zijn werk optimaal selecteren en presenteren.

• Een zelf opgelegd onderwerp fotografisch kunnen uitwerpen en presenteren op een manier die het gekozen onderwerp ten goede komt.  

• De werkplek organiseren.

• In functie van hun eigenschappen met verschillende soorten licht en lichtbronnen werken.

• Verlichtingstechnieken toepassen

• Beelden analyseren. 

• De verschillende soorten presentatietechnieken functioneel toepassen. 

• Stijlkenmerken toepassen. 

• De regels van compositie toepassen. 

• Door middel van een reeks beelden een verhaal vertellen. 

• Een onderwerp vanuit een eigen visie benaderen.

• Een onderwerp vanuit een vooropgesteld eindresultaat benaderen. 

• 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.

• Conceptueel denken.

• Door een eigen creatieve en professionele inbreng een meerwaarde toevoegen. 

• De beeldtaal beheersen

• De stromingen binnen de fotografie in eigen werk concretiseren.

• Camera- en opnametechnieken in functie van het onderwerp toepassen. 

• Een degelijke afdruk realiseren. 

• Een efficiënt werkplan voor een opdracht opstellen.

• Een werkplan voor een opdracht efficiënt uitvoeren.

• Relevante bepalingen van de Privacywetgeving toepassen. 

• Relevante bepalingen rond auteursrechten toepassen. 

• Een workflow van opname tot afgewerkt product ontwikkelen. 

• Doelgericht een presentatiewijze kiezen.

Evaluatie Eindjury

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

Eigen notities


