
DIGITALE 
FOTOGRAFIE
LEER PRACHTIGE FOTO’S MAKEN



STAP IN DE WERELD VAN 
DE DIGITALE FOTOGRAFIE

Je bent altijd al creatief geweest? Die nieuwe digitale 
spiegelreflex of systeemcamera brandt in je handen, 
maar je hebt geen idee waar te beginnen? Dan ben je 
bij GO! CVO Antwerpen aan het juiste adres. Iedere 
amateur- en semi-professionele fotograaf vindt z’n 
gading in onze totaal vernieuwde opleiding Digitale 
Fotografie. 

Ons team van gedreven fotografieleerkrachten heeft 
een professionele achtergrond in sectoren als 
portretfotografie, persfotografie, reportage- en 
modefotografie en zorgt steeds voor een begeleiding 
op maat.  

Daarnaast zijn er ook heel wat buitenschoolse 
activiteiten, zoals uitstappen en lezingen van bekende 
fotografen.  

Dat onze aanpak werkt, wordt telkens opnieuw 
bewezen tijdens Beeldpunt, de jaarlijkse 
fototentoonstelling van GO! CVO Antwerpen met 
werk van onze eigen cursisten.   



JOUW GARANTIE
STAP VOOR STAP ONDERWIJS 
INDIVIDUELE BEGELEIDING 
PRAKTISCHE OEFENINGEN 
WORKSHOPSTRUCTUUR 
GEÏNTEGREERDE LESSEN BEELDBEWERKING



EERSTE JAAR

ONTDEK DE TAAL VAN 
DE FOTOGRAFIE

Wil je eindelijk los komen van de stand ‘Automatisch’ op je 
digitale spiegelreflex of systeemcamera? Dat is precies het 
doel van ons eerste jaar Digitale Fotografie.  

Je leert je fototoestel van binnen en van buiten kennen. 
Begrippen als sluitertijd, diafragma, ISO-waarde, 
scherptediepte, brandpuntsafstand en invulflits hebben 
binnenkort geen enkel geheim meer voor je.  

We gaan echter verder dan de puur technische kant van de 
zaak. Om betere foto’s te kunnen maken, moet je anders – 
met het oog van een fotograaf! – naar de wereld leren 
kijken. Hoe bouw je een goede compositie op met de lijnen 
en vormen die je om je heen ziet?  

Al snel heb je de taal van de fotografie onder de knie en kan 
je een boeiend verhaal vertellen met de camera.



Foto-uitstappen en heel wat praktische oefeningen helpen je op 
weg. In de klas wordt regelmatig tijd uitgetrokken om jouw foto’s 
te bespreken. Wat heb je goed gedaan en waar is nog ruimte voor 
verbetering? 

De analoge fotograaf dook vroeger na het fotograferen de 
donkere kamer in om het beste uit zijn beelden te halen. Vandaag 
is de computer de donkere kamer van de digitale fotograaf. Na dit 
eerste jaar heb je de basis van beeldbewerking in Adobe 
Lightroom Classic onder de knie. 

VOOR WIE? 

Voor deze cursus is geen enkele voorkennis nodig. Je dient wel 
vlot met de computer overweg te kunnen en in het bezit te zijn 
van een digitale spiegelreflex of systeemcamera. Als je nog geen 
camera hebt, geeft je leerkracht je met plezier goede raad voor 
de aankoop van een geschikt toestel. 
 
Een goed statief is een bonus. Zeker in de tweede helft van het 
schooljaar kan je het meer dan eens gebruiken.  

PRAKTISCH 
 
Om praktische redenen worden enkele foto-uitstappen soms in 
het weekend ingepland. Dit gebeurt steeds in overleg met de 
cursisten. De avondles tijdens de week valt in dat geval weg.



FOTOGRAFIE- & CAMERATECHNIEKEN 

• Hanteren van de camera 

• Scherpstellen 

• Werken met continue autofocus 

• Basiscompositie 

• Belichtingsdriehoek: ISO, diafragma en sluitertijd 

• Werken met korte en lange sluitertijden 

• Het beheersen van scherptediepte 

• Lichtmeting en belichtingscorrectie 

• Werken met de witbalanspresets in de camera 

• Nachtfotografie (met statief) 

• Kennismaking invulflits 

• Foto-analyse 

• Nachtfotografie 

• Landschaps- en natuurfotografie 

 
DIGITALE DONKERE KAMER  

• Basis beeldbewerking in Adobe Lightroom: automatische 
en manuele correcties 

• Witbalanscorrecties 

• Verscherpen en ruisreductie 

• Lenscorrecties

WAT JE LEERT

Als cursist van GO! CVO Antwerpen heb je recht op een goedkope 
studentenlicentie van het Adobe CC softwarepakket (Lightroom en 
Photoshop)



TWEEDE JAAR

DE VOLGENDE STAP IN JE 
ONTWIKKELING ALS FOTOGRAAF
Nu je spelenderwijs met je camera overweg kunt, zetten we de 
volgende stap in je ontwikkeling als fotograaf. Je leert de juiste 
brandpuntsafstand kiezen voor de foto die je wilt maken en je 
maakt kennis met geavanceerde belichtings- en 
witbalanstechnieken.  

We verdiepen ons verder in onderwerpen als compositie en 
belichting en je krijgt een introductie in belangrijke fotografische 
genres als portret-, stilleven- en zwart-witfotografie. 

Ooit gehoord van panorama- en HDR-fotografie? Je zult versteld 
staan van het eindresultaat!  

In de digitale donkere kamer worden je talenten als 
beeldbewerker verder aangescherpt.  
 
We beperken het aantal theorielessen tot een minimum, wat 
betekent dat je vooral praktisch zult bezig zijn, zowel in de klas als 
tijdens de foto-uitstappen. 
  
In de loop van de module worden je vorderingen regelmatig 
bekeken en besproken in de klas.



VOOR WIE? 

Je hebt het eerste jaar Digitale Fotografie bij GO! CVO 
Antwerpen gevolgd of beschikt over vergelijkbare kennis.  

Wil je meteen instappen in het tweede jaar, dan kan je een  
toelatingsproef afleggen. 

PRAKTISCH 
 
Om praktische redenen worden enkele foto-uitstappen soms in 
het weekend ingepland. Dit gebeurt steeds in overleg met de 
cursisten. De avondles tijdens de week valt in dat geval weg.



FOTOGRAFIE- & CAMERATECHNIEKEN 

•  Geavanceerde belichtingstechnieken: centrumgewogen 
meting en spotmeting, werken met een losse lichtmeter of 
grijskaart 

• Beeldhoek en brandpuntsafstand: welk objectief is het 
best geschikt voor het onderwerp dat je wil fotograferen? 

• Compositie: abstracties, werken met kleur en 
kleurencontrasten 

• Witbalans: manuele witbalans, witbalans op basis van de 
grijskaart 

• Zwart-witfotografie 

• Portret met omgevingslicht 

• Stilleven met omgevingslicht 

• Panorama en HDR 

• TTL-flitsen: invulflits, eerste en tweede gordijn, slow sync 

• Foto-analyse 

 
DIGITALE DONKERE KAMER  

• Raw versus jpg 

• Werken met de kleurtintcurve 

• Panorama’s samenvoegen 

• HDR-foto’s samenvoegen 

• Doordrukken en tegenhouden 

• Effecten

WAT JE LEERT

Als cursist van GO! CVO Antwerpen heb je recht op een goedkope 
studentenlicentie van het Adobe CC softwarepakket (Lightroom en 
Photoshop)



DERDE JAAR

NEEM CONTROLE OVER 
ONDERWERP EN LICHT
Natuurlijk licht heeft intussen geen enkel geheim meer, in het 
derde jaar neem je de volledige controle over elke situatie door 
het gebruik van flitslicht. Hard licht, zacht licht, high key of low 
key, Rembrandtlicht of Paramount: al snel ga je er spelenderwijs 
mee om. 

Je gaat niet alleen aan de slag in een studio-omgeving, je leert 
ook hoe je op verplaatsing en met een goedkope reportageflitser 
evenwaardige resultaten kunt behalen.  

Zelfs als je tot de conclusie komt dat flitsen niets voor jou is, dan 
nog leer je heel wat bij over hoe licht zicht gedraagt. En die 
kennis neem je mee in al je werk als fotograaf. 

In het onderdeel architectuurfotografie scherpen we je 
compositorische vaardigheden verder aan. Je leert werken met 
één, twee- en driepuntsperspectieven en wordt stilaan een expert 
in het fotograferen van gebouwen en stedelijke landschappen. 



Het hoofdstuk reportagefotografie is volledig gericht op het 
leren vertellen van verhalen. Soms is één foto voldoende, in 
andere gevallen is het beter om een coherente fotoreeks te 
maken om je boodschap over te brengen. 

In de digitale donkere kamer tot slot maak je voor het eerst 
kennis met Photoshop, de ideale partner van Adobe Lightroom 
Classic, het standaardprogramma waarmee je blijft werken.   

VOOR WIE? 

Je hebt het tweede jaar Digitale Fotografie bij GO! CVO 
Antwerpen gevolgd of beschikt over vergelijkbare kennis.  

Wil je meteen instappen in het derde jaar, dan kan je een 
toelatingsproef afleggen. 

PRAKTISCH 
 
Om praktische redenen worden enkele foto-uitstappen soms in 
het weekend ingepland. Dit gebeurt steeds in overleg met de 
cursisten. De avondles tijdens de week valt in dat geval weg.



FOTOGRAFIE- & CAMERATECHNIEKEN 

• Portret: in de studio en op locatie 

• Stilleven in de studio: texturen, glas, werken met 
tegenlicht 

• Diverse flitstechnieken (strobisme)  

• Architectuurfotografie: werken met perspectieven  

• Reportage- en straatfotografie: kennismaking met 
journalistieke en documentaire fotografie 

 
DIGITALE DONKERE KAMER  

• Digitale perspectiefcorrecties 

• HDR 

• Kennismaking Photoshop: 

✦ werken met lagen en maskers 

✦ Selecteren: basis 

✦ slimme objecten 

✦ overvloeimodi 

✦ retoucheren 

✦ vullen met behoud van inhoud 

✦ etc. 

WAT JE LEERT

Als cursist van GO! CVO Antwerpen heb je recht op een goedkope 
studentenlicentie van het Adobe CC softwarepakket (Lightroom en 
Photoshop)



VIERDE JAAR

JE EIGEN PORTFOLIO
Een ervaren fotograaf ben je al, in het vierde jaar zetten we de 
puntjes op de i met een reeks oefeningen waarbij fotografisch 
inzicht, fototechniek en beeldbewerking hand in hand gaan.  

Je bouwt zelfstandig complexe belichtingen op,  zowel in de 
studio als daarbuiten, stelt een productfoto samen uit 
verschillende bronbeelden en leert handmatig verschillende 
belichtingen samenvoegen met behulp van luminantiemaskers.  

In een korte bedrijfsreportage of documentaire reeks bewijs je je 
fotojournalistiek talent. 

Tegelijk verbaas je de wereld met je persoonlijke portfolio, een 
eindproject waaraan je het hele jaar door werkt. Vind een eigen 
thema en invalshoek, zoek inspirerende voorbeelden en 
bestudeer de technische uitdagingen waarvoor je staat. Na een 
grondige, kritische discussie met je leraar en medestudenten ga 
je aan de slag.  De ontwikkeling van je project wordt zowel 
individueel als klassikaal begeleid.



Wat is er tot slot mooier dan je eigen beelden met de 
buitenwereld te kunnen delen? Je sluit je opleiding Digitale 
Fotografie aan GO! CVO Antwerpen af met een tentoonstelling, 
je eigen fotoboek én de opbouwende kritiek van een externe 
jury. Goede raad die je zal helpen om verder te groeien als 
fotograaf en in de toekomst nog beter te worden. 

VOOR WIE? 

Je hebt het derde jaar Digitale Fotografie bij GO! CVO 
Antwerpen gevolgd of beschikt over vergelijkbare kennis.  

Wil je meteen instappen in het vierde jaar, dan kan je een 
toelatingsproef afleggen. 

PRAKTISCH 
 
Om praktische redenen worden enkele foto-uitstappen soms in 
het weekend ingepland. Dit gebeurt steeds in overleg met de 
cursisten. De avondles tijdens de week valt in dat geval weg.



FOTOGRAFIE- & CAMERATECHNIEKEN 

• Complexe belichtingen in de studio en daarbuiten 

• Groepsportret 

• Stilleven: flat lay opstellingen 

• Composite productfotografie 

• Manuele HDR-technieken bij natuurlijk landschap, stedelijk 
landschap, architectuur- en interieurfotografie (met behulp 
van luminantiemaskers) 

• Bedrijfsreportage en documentaire fotografie 

 
DIGITALE DONKERE KAMER  

• Aan de hand van maskers en selecties een professionele 
productfoto samenstellen uit meerdere bronbeelden 

• Het gebruik van luminantiemaskers in Photoshop om van 
meerdere belichtingen één foto te maken 

• Retoucheren 

• Softproofing 

• Beelden voorbereiden voor print 

 
AFSTUDEERPROJECT 

• Een eigen thema kiezen en voorbereiden 

• Analyse van de inhoudelijke, praktische en technische 
uitdagingen 

• Samenstelling van de reeks 

• Opbouw van een dummy fotoboek 

• Voorbereiden van de eindpresentatie

WAT JE LEERT

Als cursist van GO! CVO Antwerpen heb je recht op een goedkope 
studentenlicentie van het Adobe CC softwarepakket (Lightroom en 
Photoshop)



VOOR CURSISTEN ‘EINDE TRAJECT’

PROJECT DIGITALE FOTOGRAFIE
Dit eenmalige projectjaar is specifiek bestemd voor cursisten 
die momenteel nog school lopen in de oude opleiding Digitale 
Fotografie en einde traject zijn. 

Je rondt je opleiding Digitale Fotografie bij GO! CVO Antwerpen 
op je eigen voorwaarden af. Samen met je groep spreek je af 
welke onderwerpen je tijdens dit laatste jaar nog behandeld wilt 
zien.  Specifiek voor jouw klas stelt de leerkracht vervolgens een 
leertraject op maat samen. Dit hoeft niet voor de hele klas 
hetzelfde te zijn. Er kan ook worden gewerkt met subtrajecten. 

Tegelijk wordt ook heel veel aandacht besteed aan jouw 
persoonlijke portfolio.  Het hele jaar door werk je aan een 
eindproject waarmee je de wereld wilt verbazen. Vind een eigen 
thema en invalshoek, zoek inspirerende voorbeelden en 
bestudeer de technische uitdagingen waarvoor je staat.  

Na een grondige, kritische discussie met je leraar en 
medestudenten ga je aan de slag.  De ontwikkeling van je project 
wordt zowel individueel als klassikaal begeleid..



Wat is er tot slot mooier dan je eigen beelden met de 
buitenwereld te kunnen delen? Je sluit je opleiding Digitale 
Fotografie aan GO! CVO Antwerpen af met een 
tentoonstelling, je eigen fotoboek én de opbouwende 
kritiek van een externe jury. Goede raad die je zal helpen 
om verder te groeien als fotograaf en in de toekomst nog 
beter te worden. 

VOOR WIE? 

Het Project Digitale Fotografie wordt eenmalig ingericht en 
staat open voor alle cursisten Digitale Fotografie ‘oud 
systeem’, die momenteel einde traject zijn. 

PRAKTISCH 
 
Om praktische redenen worden enkele foto-uitstappen 
soms in het weekend ingepland. Dit gebeurt steeds in 
overleg met de cursisten. De avondles tijdens de week valt 
in dat geval weg.



GEEN TIJD OF ZIN OM OP DE SCHOOLBANKEN TE GAAN ZITTEN?

STUDEER DIGITALE FOTOGRAFIE  
IN AFSTANDSONDERWIJS!
Niet iedereen kan zich ’s avonds vrij maken om bij ons de 
lessen Digitale Fotografie bij te wonen. Daarom organiseert 
GO! CVO Antwerpen vanaf september 2020 de opleiding ook 
in afstandsonderwijs. 

Inhoudelijk is er geen enkel verschil. Je oefent de leerstof op 
je eigen tempo zelfstandig in aan de hand van overzichtelijke 
instructievideo’s. Tijdens de online feedbackmomenten 
worden je opdrachten besproken en geëvalueerd. 

De opleiding bestaat uit 75%  afstandsonderwijs en 25%  
contactonderwijs. Heel af en toe kom je dus naar de school of 
ga je op locatie om een workshop over een specifiek thema te 
volgen. Deze contactmomenten zijn gepland op 
zaterdagvoormiddag. 

En ja, ook jij hebt als cursist van GO! CVO Antwerpen recht op een goedkope 
studentenlicentie van het Adobe CC softwarepakket (Lightroom en Photoshop)



LIGHTROOM CLASSIC VOOR FOTOGRAFEN 
(AFSTAND)

Alleen geïnteresseerd in beeldbewerking? Deze 
cursus duurt 1 semester en richt zich tot fotografen 
die Lightroom van binnen en van buiten willen leren 
kennen. Leer je beeldencatalogus organiseren als 
een pro en ontdek enkele pittige 
ontwikkelingstechnieken. Deelname aan deze cursus 
veronderstelt een minimale basiskennis Lightroom, 
maar in de eerste lessen wordt deze sowieso nog 
eens kort opgefrist.  

OPGELET! Deze cursus wordt georganiseerd in 
afstandsonderwijs. Je oefent de leerstof op je eigen 
tempo zelfstandig in aan de hand van overzichtelijke 
instructievideo’s. De opleiding bestaat uit 75%  
afstandsonderwijs en 25% contactonderwijs.  
De contactmomenten zijn gepland op 
zaterdagvoormiddag. 

Als cursist van GO! CVO Antwerpen heb je recht op een goedkope 
studentielicentie van het Adobe CC softwarepakket (Lightroom en 
Photoshop)

EXTRA AANBOD

DIGITALE FOTOGRAFIE VOOR SENIOREN

Leer het maximum te halen uit je digitale spiegelreflex, systeem- 
of compactcamera. Een cursus aangepast aan het tempo van de 
groep.  

Duur: 1 semester.



PLANNING 2020 - 2021

Op de volgende pagina’s vind je een overzicht 
van de in het schooljaar 2020-2021 geplande 
cursussen Digitale Fotografie.  
 
Inschrijven kan op het secretariaat of online 
via www.cvoantwerpen.be.  
 
Ben je al cursist? Surf naar onze website en 
klik rechtsboven op Mijn CVO.

GO! CAMPUS WILLEBROEK 

E. Anseelestraat 46 
2830 Willebroek 
 
+32 (0)3 376 12 00 

GO! CAMPUS KAPELLEN 

P. Vandenhoudtstraat 8 
2950 Kapellen 

Kazerneweg 2 
2950 Kapellen 

+32 (0)3 376 12 00 

GO! CAMPUS RUGGEVELD 

Ruggeveldlaan 471 
2100 Deurne 

+32 (0)3 376 12 00 

GO! CAMPUS HOBOKEN 

Distelvinklaan 22 
2660 Antwerpen 

+32 (0)3 376 12 00 

LESPLAATSEN

http://www.cvoantwerpen.be
http://www.cvoantwerpen.be


2de jr. Digitale Fotografie 

Willebroek, Ed. Anseelestraat 
18:30 – 21:30 u. 

Start: 25.01.2021

Digitale Fotogr. BASIS 3 

CC De Binder, Puurs 
18:30 – 21:30 u  

Start: 28.01.2021

1ste jr. Digitale Fotografie  

Willebroek, Ed. Anseelestraat 
18:30 – 21:30 u. 

Start: 28.01.2021

Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag

1ste jr. Digitale Fotografie  

Willebroek, Ed. Anseelestraat 
18:30 – 21:30 u. 

Vervolg lopende cursus

1ste jr. Digitale Fotografie  

Willebroek, Ed. Anseelestraat 
18:30 – 21:30 u. 

Start: 08.09.2020

Digitale Fotografie voor 
Senioren 

Willebroek, Ed. Anseelestraat 
13:30 – 16:30 u. 

Start: 09.09.2020

Digitale Fotografie. BASIS 2 

CC De Binder, Puurs  
18:30 – 21:30 u. 

Start: 10.09.2020 

2de jr. Digitale Fotografie  

Willebroek, Ed. Anseelestraat 
18:30 – 21:30 u. 

Start: 07.09.2020

3de jr. Digitale Fotografie  

Willebroek, Ed. Anseelestraat 
18:30 – 21:30 u. 

Start: 08.09.2020

1ste jr. Digitale Fotografie  

Willebroek, Ed. Anseelestraat 
18:30 – 21:30 u. 

Start: 09.09.2020

2de jr. Digitale Fotografie  

Willebroek, Ed. Anseelestraat 
18:30 – 21:30 u. 

Start: 10.09.2020

Project Digitale Fotografie  

Willebroek, Ed. Anseelestraat 
18:30 – 21:30 u. 

Start: 07.09.2020

Project Digitale Fotografie  

Willebroek, Ed. Anseelestraat 
18:30 – 21:30 u. 

Start: 08.09.2020

Project Digitale Fotografie  

Willebroek, Ed. Anseelestraat 
18:30 – 21:30 u. 

Start: 09.09.2020

GO! CAMPUS WILLEBROEK

Tot wanneer loopt de cursus?  Cursussen die starten in september lopen tot eind mei - begin juni. Cursussen die starten in januari lopen tot eind mei - begin juni en van 
begin september tot eind december. Precieze data vind je terug op de website van GO! CVO Antwerpen.



GO! CAMPUS KAPELLEN
Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag

Project Digitale Fotografie  

Kapellen, Kazerneweg 
18:30 – 21:30 u. 

Start: 7.09.2020

1ste jr. Digitale Fotografie  

Kapellen, Kazerneweg 
18:30 – 21:30 u. 

Start: 08.09.2020

1ste jr. Digitale Fotografie  

Kapellen, P. Vandenhoudstraat 
13:30 – 16:30 u. 

Totaal lesuren: 120 

Vervolg lopende cursus

Project Digitale Fotografie  

Kapellen, Kazerneweg 
09:30 – 12:30 u. 

Start: 11.09.2020

Project Digitale Fotografie  

Kapellen, P. Vandenhoudstraat 
18:30 – 21:30 u. 

Start: 07.09.2020

2de jr. Digitale Fotografie  

Kapellen, P. Vandenhoudstraat 
18:30 – 21:30 u. 

Start: 08.09.2020

Project Digitale Fotografie  

Kapellen, Kazerneweg  
13:30 – 16:35 u. 

Start: 11.09.2020

 Project Digitale Fotografie  

Kapellen, Kazerneweg 
18:30 – 21:30 u. 

Start: 08.09.2020

1ste jr. Digitale Fotografie  

Kapellen, P. Vandenhoudstraat 
13:30 – 16:30 u. 

Start: 11.09.2020

2ste jr. Digitale Fotografie 

Kapellen, P. Vandenhoudstraat 
13:30 – 16:30 u. 

Start: 28.01.2021



GO! CAMPUS RUGGEVELD
Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag

1ste jr. Digitale Fotografie  

Deurne, Ruggeveldlaan 
18:30 – 21:30 u. 

Start: 09.09.2020

GO! CAMPUS HOBOKEN
Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag

1ste jr. Digitale Fotografie  

Hoboken, Distelvinklaan 
18:30 – 21:30 u. 

Start: 28.01.2021



AFSTANDSONDERWIJS
CAMPUS KAPELLEN

1ste jr. Digitale Fotografie  
 

Afstandsonderwijs: 76% 
Aantal contactlessen: 8 

Kapellen, Kazerneweg (09:30-12:30) 

Start: 12.09.2020

CAMPUS WILLEBROEK

Lightroom voor Fotografen 

Afstandsonderwijs: 76% 
Aantal contactlessen: 4 

Willebroek, Ed. Anseelestraat (09:30-12:30)  

Start: 12.09.2020

CAMPUS WILLEBROEK

1ste jr. Digitale Fotografie 

Afstandsonderwijs: 76% 
Aantal contactlessen: 8 

Willebroek, Ed. Anseelestraat (09:30-12:30)  

Start: 30.01.2021 



GO! CVO ANTWERPEN
INFO & INSCHRIJVINGEN: 

WWW.CVOANTWERPEN.BE 

NOG EEN VRAAG?  
STUUR JE E-MAIL NAAR  

FOTOGRAFIE@CVOANTWERPEN.BE

http://www.CVOANTWERPEN.BE
mailto:fotografie@cvoantwerpen.BE
http://www.CVOANTWERPEN.BE
mailto:fotografie@cvoantwerpen.BE
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