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Je bent altijd al creatief geweest? Die nieuwe digitale spiegelre-
flexcamera brandt in je handen, maar je hebt geen idee waar te 
beginnen? Dan ben je bij GO! CVO ANTWERPEN - CAMPUS 
WILLEBROEK aan het juiste adres.

De voorbije 10 jaar bouwde onze school een opleiding digitale 
fotografie uit die in de regio zijn gelijke niet kent. Welke soort foto-
grafie je ook wilt beoefenen, bij ons vind je zeker je gading!

GO! CVO ANTWERPEN - CAMPUS WILLEBROEK biedt liefst 12 
modules digitale fotografie aan, waaronder drie basismodules 
voor de beginnende fotograaf en tien specialisatiemodules voor 
wie reeds meer ervaring heeft. Dankzij ons team van gedreven 
fotografiedocenten kan je rekenen op een begeleiding op maat, 
op welk niveau je ook in de opleiding stapt.  

Dat onze aanpak werkt, wordt telkens opnieuw bewezen tijdens 
Beeldpunt, de jaarlijkse fototentoonstelling van de school met 
werk van onze eigen cursisten. Het gros van de beelden in deze 
brochure is trouwens van de hand van fotografen die bij ons de 
opleiding volgen of gevolgd hebben.

STAP IN DE WERELD VAN DE 
DIGITALE FOTOGRAFIE
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BASISMODULES
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Wil je eindelijk los komen van de stand 
‘Automatisch’ op je digitale spiegelreflex 
of mirrorless camera? Dan is deze modu-
le precies wat je zoekt! Je leert je fototoe-
stel van binnen en van buiten kennen, 
zodat je precies weet wat te doen.

Begrippen als sluitertijd, diafragma, ISO-
waarde, scherptediepte, brandpuntsaf-
stand en invulflits hebben binnenkort 
geen enkel geheim meer voor je.

We gaan echter veel 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 goe-
de compositie op met de lijnen en vor-
men die je om je heen ziet?

Al snel heb je de taal van de fotografie 
onder de knie, en kan je een boeiend ver-
haal 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. Van-
daag is de computer de donkere kamer 
van de digitale fotograaf. In deze eerste 
module maak je kennis met enkele een-
voudige correctietechnieken in het beeld-
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BASIS 1

Hanteren van de camera
Belichtingsdriehoek
Compositie
Beeldbewerking met Adobe Lightroom
Praktische oefeningen & foto-uitstappen

WAT JE LEERT

Foto: Pixabay



bewerkingsprogramma Adobe Lightroom die je beelden er al-
vast een stuk beter zullen laten uitzien.

VOOR WIE?

Voor deze cursus is geen enkele voorkennis nodig. Je dient wel 
in het bezit te zijn van een digitale spiegelreflex. Als je nog 
geen camera hebt, geeft je leerkracht je met plezier goede raad 
voor de aankoop van een geschikt toestel.

Een statief en flitser zijn een bonus, maar niet noodzakelijk om te 
starten. Naar het einde van de module toe zal je wel even ge-
bruik moeten maken van een statief.

Je kan vlot foto’s van de camera naar je computer overbrengen.

PRAKTISCH

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

8



Nu je spelenderwijs met je camera over-
weg kunt, zetten we de volgende stap in 
je ontwikkeling als fotograaf.  We verdie-
pen ons verder in onderwerpen als com-
positie en belichting en maken kennis 
met geavanceerde witbalanstechnieken. 

Daarnaast krijg je een introductie in enke-
le belangrijke fotografische genres. 
Maak kennis met onderwerpen als por-
tret, landschap, stilleven en zwart-wit en 
beslis voor jezelf welke je het beste lig-
gen.

Deze module heeft een workshopstruc-
tuur, wat betekent dat het aantal theorie-
lessen tot een minimum blijft en je vooral 
praktisch zult bezig zijn, zowel in de klas 
als tijdens de foto-uitstappen.   

In deze module zal je voor het eerst ook 
een eigen eindwerkje moeten maken. 
Een unieke gelegenheid om iets van je-
zelf in je beelden te leggen. Je kiest zelf 
een onderwerp waarin je je als fotograaf 
wilt verdiepen en stelt volgens eigen in-
zicht een fotoreeks samen. 

In de loop van de module worden je vor-
deringen regelmatig bekeken en bespro-
ken in de klas.

OP HET PROGRAMMA

✦ Portret met natuurlijk en aanwezig 
licht.

✦ Hoe maak je zelfs in de moeilijkste 
lichtomstandigheden een sterk zwart-
witportret?
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BASIS 2

Compositie (verdieping)
Belichting & witbalans
Panoramafotografie
Beeldbewerking met Adobe Lightroom
Praktische oefeningen & foto-uitstappen

WAT JE LEERT

Foto: Luk Van Camp



✦ Hoe fotografeer je prachtige stillevens 
met alleen natuurlijk licht?

✦ Hoe maakt je de beste natuur- en land-
schapsfoto’s?

✦ Foto-analyse

✦ Eindwerk: een korte fotoreeks volgens 
een door de cursist zelf gekozen thema

✦ Verdere kennismaking met Adobe Light-
room (witbalans, gevorderde correcties 
van belichting en contrast, het samenstel-
len van panorama’s, Het omzetten van 
kleurenfoto’s naar zwart-wit)

 
VOOR WIE?

Je hebt de module BASIS 1 gevolgd of be-
schikt over vergelijkbare kennis. 

PRAKTISCH

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

Foto:Provost Johan

Foto: Ann VerslypeFoto: Arend Melissant
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In deze module gaan we verder op de 
ingeslagen weg. Voor het eerst ga je aan 
de slag in de fotostudio’s van de 
school, waar je indringende portretten en 
prachtige stillevens leert fotograferen.

Ook deze module heeft een workshop-
structuur. Je bent vooral praktisch bezig, 
zowel in de klas als tijdens een van de 
foto-uitstappen. Misschien ontdek je wel 
dat er in jou een heuse straatfotograaf 
schuilt!

OP HET PROGRAMMA

✦ Portret in de studio

✦ Stilleven in de studio

✦ Reportage- en straatfotografie

✦ Stedelijk en industrieel landschap

✦ Werken met de toestel- of reportageflit-
ser

✦ HDR-fotografie

✦ Foto-analyse

✦ Eindwerk: een korte fotoreeks volgens 
een zelf gekozen thema 

✦ Vervolg Lightroom (werken met RAW-
beelden, witbalanscorrecties, HDR-fo-
tografie, doordrukken en tegenhou-
den, specifieke technieken voor por-
tret en stedelijk landschap)

VOOR WIE?

Je hebt de module BASIS 2 gevolgd of 
beschikt over vergelijkbare kennis. 
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BASIS 3

Fotograferen in de studio
Reportage- en straatfotografie
Stedelijk landschap
HDR-fotografrie
Gevorderde Lightroomtechnieken

WAT JE LEERT

Foto: Pixabay



PRAKTISCH

Om praktische redenen worden enkele van 
de foto-uitstappen in deze module soms op 
zaterdagvoormiddag ingepland. Dit ge-
beurt steeds in overleg met de cursisten. 
De avondles tijdens de week valt in dat ge-
val weg.
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SPECIALISATIE

Foto: Magda Talboom.   
Prijs van het Publiek, BEELDPUNT 2018
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In onze specialisatiemodules gaan de trai-
ningswieltjes er af en ga je samen met je 
collega-cursisten een fotografisch thema 
uitdiepen tot op het bot.  

Je kan je beperken tot slechts één thema-
module of ze allemaal één voor één vol-
gen. De keuze is aan jou. 

VOOR WIE?

Je hebt de module BASIS 3 gevolgd of be-
schikt over vergelijkbare kennis. 

Om praktische redenen worden enkele van 
de foto-uitstappen in deze module soms in 
het weekend ingepland. Dit gebeurt 
steeds in overleg met de cursisten.  De 

avondles tijdens de week valt in dat geval 
weg. 

Foto: Klaas Van de Ven 



In deze module staat de mens voorop. 
Wat verstaan we onder een sterk portret? 
Welke zijn de belangrijkste portretgen-
res?

Je duikt onze fotostudio’s in waar je in 
kleine groepjes kennis maakt met de ba-
sislichtopstellingen voor portret. Rem-
brandt- en Paramountlicht, brede en 
smalle belichtingen, hoofd- en invullicht, 
haar- en accentlicht, high key en low 
key… het zal je verbazen hoe snel je de-
ze technieken onder de knie krijgt.

In het begin werk je nog met voorbeeld-
lichtopstellingen en maak je enkele voor-
beeldfoto’s zo goed mogelijk na. Al snel 
doe je je eigen ding en voel je je meester 
van je eigen fotostudio.

Tijdens de ‘modellendagen’ breng je zelf 
een model mee en fotografeer je hem of 
haar in de studio..

Werken in de studio is één ding, het ma-
ken van portretten met natuurlijk licht 
blijkt een geheel andere uitdaging. Wat 
is het mooiste natuurlijke licht voor een 
portret en hoe maak je daar optimaal ge-
bruik van? Wanneer gebruik je best in-
vulflits en wanneer niet?

We gaan ook de baan op om portretten 
op locatie te nemen. Hoe pak je dat aan? 
Hoe integreer je de omgeving in een por-
tret? Daarnaast besteden we ook aan-
dacht aan het thema geënsceneerd por-
tret.
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PORTRET

Basisopstellingen in de studio
Werken met je eigen modellen
Portret met natuurlijk licht
Portret op locatie
Praktische oefeningen & foto-uitstappen

WAT JE LEERT

Foto: Miriam De Boelpaep



In de loop van de module werk 
je tevens aan je eindwerk: een 
korte reeks eigen portretten 
waarin je het beste van jezelf 
legt!

Regelmatig worden er tot slot 
besprekingen gehouden waar-
in je persoonlijke vorderingen 
op de voet worden gevolgd.
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In het eerste deel van deze module ga 
je met zorg en aandacht diverse objec-
ten en materies in beeld brengen . Stille-
venfotografie dus, maar toch ook weer 
meer dan dat.

Wat is object- en stillevenfotografie pre-
cies? Wat zijn de grote technische en cre-
atieve uitdagingen en obstakels? Hoe 
maak je de beste opstelling en hoe licht 
je deze uit?

Je gaat zowel in onze fotostudio’s als 
daarbuiten aan de slag, met kunstlicht 
en natuurlijk licht. We beperken de theo-
rie tot een minimum en laten je meteen 
de handen uit de mouwen steken. Ob-
jectfotografie leer je het best in de prak-
tijk!

In het begin werk je nog met voorbeeld-
lichtopstellingen en maak je enkele voor-
beeldfoto’s zo goed mogelijk na. Al snel 
echter doe je je eigen ding en maak je 
zelf de mooiste creaties.

OP HET PROGRAMMA

✦ Werken met textuur en schaduw in de 
studio en daarbuiten

✦ Hoe fotografeer je objecten op een wit-
te achtergrond?

✦ Hoe fotografeer je objecten op een 
zwarte achtergrond?

✦ Hoe fotografeer je glas op een witte 
en zwarte achtergrond?

✦ En nog veel meer
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OBJECT & MACRO

Stilleven in de studio
Stilleven met natuurlijk licht
Werken op locatie
Macro-opnames in de studio
Macro-opnames op locatie

WAT JE LEERT

Foto: Steve Wouters



In het tweede deel  van de  
module neem je een duik in de 
intrigerende wereld van de 
dichtbij- of macrofotografie. 
Kleine dingen maken op foto 
vaak een grootse indruk!

Wat is macrofotografie pre-
cies? Wat zijn de meest ge-
schikte onderwerpen? 

Welke hulpmiddelen - naast 
het macro-objectief - gebruikt 
de macrofotograaf? Hoe ga je 
precies te werk om een ge-
slaagd macrobeeld te fotogra-
feren?

De opdrachten die je krijgt zijn 
heel uiteenlopend en uitda-
gend. Je krijgt telkens de kans 
om ze op je eigen manier in te 
vullen. 

Uiteraard wordt ook heel wat 
aandacht besteed aan specifie-

ke belichtingstechnieken voor 
macro. 

Werk je het best met natuurlijk 
licht, flitslicht of continu licht? 
Wat zijn de moeilijkheden waar-
mee je geconfronteerd wordt 
als je de studio verlaat en ma-
cro-opnames op locatie wilt 
gaan maken?

In de loop van deze module 
werk je tevens aan je eind-
werk, dat naar keuze uit een 
reeks stillevens of macrobeel-
den kan bestaan. Geregeld be-
spreken we ook je persoonlijke 
vorderingen.

Voor deze module heb je zeker 
een statief nodig. Voor het 
tweede gedeelte raden we je 
een macro-objectief of een set 
close-up voorzetlenzen aan.
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In deze module staan de ruimtes waarin 
mensen wonen, werken en zich ontspan-
nen centraal. 

We concentreren ons op de stedeljike 
omgeving en architectuurfotografie, 
maar trekken evengoed naar een park, 
een tuin of het platteland om de natuurlij-
ke ruimte onder de loep te nemen.

Fotografie is steeds het vertalen van een 
driedimensionaal onderwerp naar een 
tweedimensionaal medium en nergens 
moet je je daarvan meer bewust zijn dan 
in deze module. 

Je krijgt dan ook een stevige basis mee 
om de praktische opdrachten tot een 
goed einde te brengen. Hoe werk je met 

volume, lijnen, licht(inval) en kleur? Wat 
zijn de beste camerastandpunten? Wat 
is perspectief en hoe spring je daarmee 
om in de fotografie? Hoe fotografeer je 
een éénpunts-, tweepunts- en driepunts-
perspectief? Hoe overstijg je de beper-
kingen van je eigen fotomateriaal?

Tijdens een flink aantal foto-excursies zet-
ten we het geleerde om in  de praktijk.

OP HET PROGRAMMA

• Soorten architectuur-, interieur-  en 
landschapsfotografie

• Kennismaking met de belangrijkste fo-
tografen in de genres architectuur, inte-
rieur en natuurlijk landschap
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RUIMTE

Architectuur- en interieurfotografie
Cityscapes
HDR-fotografie
Natuurlijk landschap
Praktische oefeningen & foto-uitstappen

WAT JE LEERT

Foto: Rudi Blanpain



• Cityscapes: stedelijk land-
schap in de praktijk

• Architectuurfotografie op lo-
catie

• Interieurfotografie op locatie
• Lichtmeettechnieken
• Verlichtingstechnieken
• Hoe licht je een ruimte uit 

met flits?
• Een ruimtelijk object inschil-

deren met licht
• Hoe ga je om met een mix 

van kunst- en natuurlijk 
licht?

• HDR-fotografie
• Natuurlijk landschap

• Leren selecteren uit het ei-
gen beeldmateriaal

• Bespreking en analyse van 
de genomen foto’s

In de loop van de module werk 
je tevens aan je eindwerk: een 
korte reeks eigen beelden 
waarin je een eigen visie op 
het begrip ruimte ontwikkelt.

Voor deze module heb je geen 
speciaal fotomateriaal nodig. 
Het bezit van een goed statief 
wordt evenwel sterk aangera-
den.
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Deze module richt zich op fotografen die 
willen leren verhalen vertellen met hun 
camera. Eén foto zegt dan misschien 
meer dan 1000 woorden, maar alleen 
met een fotoreportage kan je een onder-
werp ten gronde uitdiepen.

Als reportagefotograaf moet je zoveel 
meer kunnen dan een reeks foto’s in chro-
nologische volgorde aan elkaar plakken. 
Tijdens het fotograferen moet je aan-
dacht hebben voor elk detail. Welke gro-
te en kleine gebeurtenissen mag je be-
slist niet missen? Hoe breng je die in 
beeld? Ga je voor het grote overzicht of 
voor het verhaal-in-een-verhaal?

Na het fotograferen volgt dan het selec-
tieproces. Welke beelden neem je wel 

en niet op in je reportage? Hoe ga je dit 
verhaal vertellen? Van begin tot einde, of 
misschien net omgekeerd? 

We beperken de theorie tot een mini-
mum en je steekt meteen de handen uit 
de mouwen. Verwacht je aan heel veel 
praktische reportageopdrachten, die je 
zowel individueel als in kleine groepjes 
tot een goed einde brengt.

Reportages maak je niet van op de 
schoolbanken, tijdens deze module 
gaan we dan ook heel vaak op pad. In 
de mate van het mogelijke doen we dit 
tijdens het lesmoment zelf, maar af en 
toe gaan we ook tijdens het weekend op 
stap. We trekken dan naar een of ander 
evenement waarover we een fotoreporta-
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REPORTAGE

Reportage- & documentaire fotografie
Soorten reportagefotografie
Verhaalopbouw
Werken met de toestel- of reportageflitser
Praktische oefeningen & foto-uitstappen

WAT JE LEERT

Foto: Pixabay



ge maken. Een weekenduit-
stap vervangt steeds een 
avondles.

OP HET PROGRAMMA

✦ Kennismaking met de repor-
tagefotografie als genre

✦ Overzicht van de belangrijk-
ste reportagefotografen

✦ Verschillende soorten repor-
tagefotografie: bedrijfsrepor-
tage, familie- en trouwrepor-
tage, reis- en toeristische re-
portages, journalistieke re-
portage en documentaire fo-
tografie

✦ Kennismaking met het be-
grip copyright

✦ Hoe bereid je je voor op een 
fotoreportage?

✦ Praktische reportage-op-
drachten

✦ Foto-excursies
✦ Verlichtingstechnieken voor 

reportagefotografen. Haal 
het beste uit je toestelflitser 
of reportageflitser.

✦ Leer je eigen beelden kri-
tisch analyseren om de bes-
te selectie te kunnen maken

✦ Verhaalopbouw. Technieken 
om een samenhangende fo-
toreeks samen te stellen

✦ Klassikale bespreking van 
de genomen foto’s

✦ Afwerkingstechnieken: hoe 
presenteer je je reportage? 
Voor een van de opdrachten 
maak je een eigen fotoboek.
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Voor deze module heb je geen speciaal 
materiaal nodig. Ben je evenwel in het be-
zit van een reportageflitser, dan zal deze 
tijdens de lessen beslist van pas komen.

Dit is een van de populairste specialisatie-
cursussen die onze school aanbiedt. 

Heb jij ook het gevoel dat je maar een 
klein deel van de mogelijkheden gebruikt 
van je reportageflitser? Veel mensen ko-
pen dolenthousiast een flitser aan, maar 
jammer genoeg verdwijnt die maar al te 
vaak - na enkele mislukte experimenten - 
weer snel in de kast. 

Flitsen is nochtans veel minder complex 
dan je denkt!

In deze diepgaande cursus leer je hoe je 
meer uit je flitser haalt. We beperken de 
theorie tot een minimum en je steekt me-
teen de handen uit de mouwen.  Je leert 
enkele handige toepassingen die je on-
middellijk kan gebruiken.

Je zal merken dat er een geheel nieuwe 
wereld voor je open gaat. Door een betere 
controle over je reportageflitser, word je  
zonder meer een betere fotograaf. 

Voortaan hoef je niet alleen maar te wer-
ken met het voorhanden zijnde licht. In 
welke situatie je binnenkort ook gaat foto-
graferen, vanaf nu zet jij het licht naar 
jouw hand!
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CAMERAFLITSER & STROBISME

Werken met de flitser op de camera
Werken met de flitser los van de camera
Mobiele studio-opstellingen met meerde-
re flitsers
Betere witbalanscontrole dankzij kleuren-
filters

WAT JE LEERT



STROBISME

Maar daar stopt het niet! Na enkele les-
sen al halen we de flitser van de camera 
en sturen we hem aan met zendertjes. 
En dan kan je je flitser ook beginnen ge-
bruiken als mobiele studio. Ga je boven-
dien niet één maar meerdere reportage-
flitsers tegelijk gebruiken, dan krijg je 
nog meer controle over de lichtomstan-
digheden.

Deze manier van werken, die strobistfo-
tografie wordt genoemd, biedt oneindig 
veel mogelijkheden voor zowel portret-, 
product-, als interieurfotografie.  

Met behulp van paraplu’s, softboxen en 
kleurenfilters gaan we nog een stap ver-
der en leren we je hoe je licht kunt boet-
seren naar je eigen voorkeuren. 

Voor deze module dien je te beschikken 
over een reportageflitser. Al het andere 
materiaal wordt aangeleverd door de 
school. 
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De beroemde Amerikaanse fotograaf 
Walker Evans liet zich ooit ontvallen dat 
er voor de rechtgeaarde fotograaf maar 
twee kleuren zijn die er echt toe doen:  
zwart en wit. 

Of je het daar nu mee eens bent of niet: 
sinds de opmars van de digitale fotogra-
fie is zwart-wit populairder dan ooit. Je 
creëert er sfeervolle, artistieke beelden 
mee die meteen in het oog springen. 

Maar er zijn ook heel wat valkuilen! In 
zwart-wit kan je je als fotograaf geen fou-
ten permitteren! Belichting, compositie 
en contrasten moeten perfect zitten om 
een zwart-witfoto er echt uit te laten sprin-
gen. 

In deze module leren we daarom hele-
maal opnieuw kijken in zwart-wit.  Hoe 
ziet een potentieel goede foto er uit als je 
alle kleuren wegdenkt? Je zal merken 
dat het moeilijker is dan het lijkt.

Na een eerste kennismaking met het gen-
re ga je in deze module op zoek naar je 
eigen zwart-witstijl. 

Ga je meer voor het middengrijs van ie-
mand als Henri Cartier-Bresson, wil je in 
je werk het hele gamma van grijstinten 
bestrijken zoals bijvoorbeeld Ansel 
Adams of bezwijk je voor de zware con-
trasten die erg populair zijn in de Japan-
se fotografie?

25

ZWART-WIT

Kijken in zwart-wit 
Ontdek je eigen zwart-witstijl
Kennismaking met het zonesysteem
Maak de perfecte zwart-wit print
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Een kennismaking met het beroemde zonesysteem zal je helpen 
om telkens weer perfecte zwart-witbeelden te maken, voor welke stijl 
je ook gaat. 

Tijdens verschillende foto-uitstappen en praktische oefeningen her-
nemen we ook de verschillende fotografiegenres die je ook in onze 
andere modules aan bod komen. Hoe maak je het perfecte zwart-wit-
portret? Waar moet je op letten als je fine art zwart-wit landschap-
pen of architectuurbeelden produceert?

PRINTEN

In deze module besteden we ook heel wat aandacht aan het maken 
van de perfecte zwart-wit print. Je mag volop gebruiken van de 
professionele fotoprinter van de school om schitterende afdrukken 
te maken tot A2-formaat!
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Deze module is de veilige thuishaven 
voor cursisten die minstens 2 van de hier-
voor vermelde specialisatiecursussen 
hebben gevolgd.  Fotograferen kan je al, 
de nadruk ligt hier in de eerste plaats op 
je ontplooiing als volwaardig fotograaf. 
Je ontwikkelt een eigen beeldtaal en vi-
sie en deelt die na afloop met de buiten-
wereld. 

In deze module  kies je ofwel voor de pis-
te Portfolio of voor de piste Vrij Atelier.

PORTFOLIO

Geen theorielessen of praktische op-
drachten meer! Als portfoliostudent werk 
je gedurende een of meerdere semes-
ters aan een persoonlijk fotoproject mét 

eindpresentatie. Je wordt hierbij zowel 
individueel als klassikaal begeleid.

Je eerste taak bestaat erin een eigen the-
ma en invalshoek te zoeken voor je fo-
toproject. Zoek voorbeelden die je inspi-
reren en leg je ideeën voor aan de klas. 
Is je project wel praktisch haalbaar? Wat 
zijn de technische uitdagingen waar je 
als fotograaf voor staat? Na een diep-
gaande en kritische discussie ga je aan 
de slag.

Je komt in de eerste plaats naar de les 
om je eigen vorderingen aan de klas 
voor te leggen, maar er staan ook com-
puters en studiomateriaal ter beschik-
king om dingen op te zoeken, je beelden 
te bewerken en te experimenteren met 
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PORTFOLIO & VRIJ ATELIER

Een persoonlijk project uitwerken
Presentatie van je beelden
Een eigen toonmoment voorbereiden
Het zelfstandig onder de knie krijgen van 
specifieke fototechnieken
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lichtopstellingen of gewoon om foto’s voor 
je project te nemen.

Week na week volgen je leerkracht en col-
lega-cursisten je project op de voet.

Alle genomen foto’s worden grondig be-
sproken en geanalyseerd. Ben je op de 
goede weg of is er bijsturing nodig? Je 
leert je eigen werk beoordelen en maakt 
een strenge eindselectie.

Aan het einde van het parcours zal je ook 
knopen moeten doorhakken wat betreft de 

presentatie van je project. Je krijgt uitge-
breide informatie over de verschillende 
mogelijkheden. Laat je je foto’s afdrukken 
op fotopapier of stel je liever een fotoboek 
of een slideshow samen? Misschien kies 
je wel voor een trendy fotowebsite. Een 
goede presentatie is doorslaggevend. Een 
bewuste keuze maken is dus essentieel.

Wat is er tot slot mooier dan je eigen beel-
den met de buitenwereld te kunnen de-
len? Op het einde van de module krijg je 
opbouwende kritiek van een externe jury. 

Goede raad die je zal helpen om verder te 
groeien als fotograaf en in de toekomst 
nòg beter te worden.

En na al dat harde werk is het uiteraard 
tijd voor feest. We nodigen je vrienden en 
kennissen uit om jouw fotoproject en dat 
van je collega’s te komen bewonderen… 
waarna we samen het glas heffen op je 
succes als fotograaf.
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VRIJ ATELIER

Misschien trekt het idee van een eigen fotoproject je min-
der aan, maar heb je toch het gevoel dat je persoonlijke 
ontwikkeling als fotograaf nog niet ten einde is.

Dan is de piste Vrij Atelier ideaal voor jou! Hier ben je je 
eigen opdrachtgever. Misschien zijn er bepaalde foto-
technieken die je wilt leren of verder wilt bijschaven? De 
foto’s moet je zelf nemen, maar de docent en de klas-
groep staan je iedere stap van de weg bij met raad en 
daad.

Misschien wil je gewoon iedere week bij ons op school 
gratis gebruik komen maken van het studiomateriaal? 
Ook dat kan! We vragen dan wel dat je de resultaten 
met de klasgroep deelt, zodat we deze kunnen bespre-
ken en evalueren en je tips kunnen geven.

Of wil je gewoon naar de les komen om raad te vragen 
over de beste manier om een specifieke foto te bewer-
ken? Ook dat kan. Uiteraard kan je je afgewerkte beel-
den dan meteen ook uitprinten op onze professionele fo-
toprinter!

Kortom in de module Portfolio & Vrij Atelier is alles moge-
lijk. Beschouw deze laatste module als een warme co-
con waar je als ervaren cursist steeds terecht kunt voor 
goede raad en een kameraadschappelijke sfeer.
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Onze opleiding Digitale Donkere Kamer 
(DIDO) bestaat uit 2 modules. In de eer-
ste verdiep je je kennis van Lightroom. In 
de tweede leer je de basis van Pho-
toshop.

DIDO 1 - LIGHTROOM

In al onze modules Digitale Fotografie 
zijn reeds een aantal lessen Lightroom 
voorzien, zodat je na verloop van tijd op 
zijn minst overweg kunt met dit stan-
daardprogramma voor beeldbewerking. 
Maar Lightroom kan zoveel meer. 

Deze cursus richt zich tot fotografen die 
het programma van binnen en van bui-
ten willen leren kennen. Over de modu-
les Bibliotheek en Ontwikkelen is heel 

wat meer te vertellen.   We bewerken sa-
men jouw eigen beelden met alles wat 
Lightroom te bieden heeft. Leer je beel-
dencatalogus organiseren als een pro en 
(her)ontdek enkele pittige ontwikkelings-
technieken.  En wordt het niet eens hoog 
tijd dat je de modules Kaart, Boek & Af-
drukken  wat beter leert kennen?

Deelname aan deze cursus vereist een 
minimale basiskennis Lightroom

DIDO 1 - PHOTOSHOP 

Hoe veelzijdig en flexibel een postpro-
cessing programma als Adobe Light-
room ook is, soms wil je als fotograaf ge-
woon méér. Sinds jaar en dag vallen foto-
grafen hiervoor terug op Adobe Pho-
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DIGITALE DONKERE KAMER 

Grondige verdieping Lightroom
Kennismaking met de voor fotografen  
interessante onderdelen van Photoshop 
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toshop, de ideale partner 
van Lightroom.

In deze cursus leren we je 
hoe je je fotografieprojecten 
best voorbereidt in Light-
room, om ze dan de finis-
hing touch te geven in Pho-
toshop.

Alles in Photoshop draait 
om lagen en maskers. Een-
maal je deze twee essentië-
le basistechnieken onder 
de knie hebt, begint de fun 
pas echt.

Wat denk je van een heuse 
beauty retouch? Of mis-
schien wil je diverse belich-
tingen combineren met lumi-
nantiemaskers? Een storend 
object verwijderen uit een 
foto, of een saaie luchtpartij 
wat extra panache geven? 

VOORWAARDEN

Voor deze cursus is een 
goede basiskennis Light-
room vereist.
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