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E E N  T O TA A L  V E R N I E U W D E  O P L E I D I N G  

F O T O G R A F I E   

Vanaf  januari 2023 introduceert GO! CVO Antwerpen de totaal vernieuwde 
opleiding Vakfotograaf.  Deze opleiding wordt stap voor stap opgestart en zal op 
termijn de bestaande opleiding Digitale Fotografie & Beeldverwerking vervangen. 

De opleiding Vakfotograaf  onderscheidt zich op enkele vlakken van de huidige 
fotografiecursussen bij GO! CVO Antwerpen: 

• We schakelen over op een modulair systeem met cursussen die telkens 1 
semester duren. (In het huidige systeem neemt elke cursus 1 schooljaar in beslag.) 

• De nadruk ligt in de eerste plaats op fotografie, maar er is ook aandacht voor 
video.  

• De volledige opleiding neemt in totaal 5 jaar in beslag (tegenover 4 jaar in het 
huidige systeem) 

• De opleiding is diplomagericht. Na afloop ontvang je het erkende certificaat  
Vakfotograaf. 

WAT  A L S  I K  N U  D E  H U I D I G E  O P L E I D I N G  
D I G I TA L E  F O T O G R A F I E  VO L G ?  

• Volg je in het schooljaar 2022-2023  het derde jaar Digitale Fotografie, dan maak je 
de bestaande opleiding gewoon af. In 2023-2024 volg je dus het vierde jaar Digitale 
Fotografie.  

• Volg je in 2022-2023 het eerste of  tweede jaar Digitale Fotografie, dan stap je vanaf  
2023-2024 in de nieuwe opleiding Vakfotograaf. Vrijstellingen zullen worden 
voorzien, zodat je een of  meerdere startmodules kunt overslaan.    

3



B E E L D E N M A K E R S  Z I J N  
H O T T E R  DA N  O O I T !  

Nooit eerder was het fotografische beeld zo 
belangrijk. Onder meer dankzij het succes van 
sociale media stijgt in tal van sectoren de 
vraag naar arbeidskrachten die beeldtaal 
begrijpen en professionele foto’s kunnen 
produceren.  

Stap mee op de trend en behaal bij GO! CVO 
Antwerpen het diploma Vakfotograaf, een 
totaal vernieuwde opleiding gericht op 
moderne beeldenmakers die elke techniek 
(waaronder ook video) feilloos onder de knie 
hebben en voor letterlijk elke opdrachtgever 
kunnen werken.  

Zelfs al heb je geen ambitie om als fotograaf  
aan de slag te gaan, dan nog kan de opleiding 
Vakfotograaf  je een voetje voor geven in de 
sector waarin je werkt.  

Kijk maar naar de vele vacatures tegenwoordig waarin kennis van fotografie en 
beeldbewerking als een pluspunt worden aangestipt. Deze opleiding richt zich dus 
ook tot iedereen die in een professionele context met beelden werkt of  wil 
werken.  

Daarnaast verwelkomen we ook de hobbyfotograaf, die geen professionele 
ambities heeft, maar gewoon betere foto’s wil leren maken.  

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.  
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J O U W  G A R A N T I E  
STAP VOOR STAP ONDERWIJS 
INDIVIDUELE BEGELEIDING 
PRAKTISCHE OEFENINGEN 
WORKSHOPSTRUCTUUR 
GEÏNTEGREERDE LESSEN VIDEO & BEELDBEWERKING



S T R U C T U U R   
VA N  D E  O P L E I D I N G  
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• De opleiding bestaat uit 5 basismodules en 5 specialisatiemodules van elk 80
lestijden.

• Elke module wordt bekrachtigd met een deelcertificaat.

• Deze opleiding leidt tot het certificaat Vakfotograaf  en een bewijs van
beroepskwalificatie van niveau 4.

WAT  H E B  I K  N O D I G  O M  D E
O P L E I D I N G  T E  S TA R T E N ?  

• Een digitale systeemcamera of  spiegelreflex met opnamemogelijkheid
voor video.

• Een eigen computer (met eventueel een externe harde schijf) om thuis je
beelden op te slaan en te bewerken.

• De softwareprogramma’s Adobe Lightroom Classic en Adobe Photoshop.
Een goedkoop studentenabonnement is verkrijgbaar via de school.
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B A S I S



S TA R T E N  M E T  F O T O G R A F E R E N

Na deze module behoort het standje Automatisch voorgoed tot het verleden. Je leert 
je digitale spiegelreflex of  systeemcamera van binnen en van buiten kennen. Je 
krijgt alle basisinstellingen onder de knie en schakelt vlot tussen bestandstypes, 
focusmodus, half  automatische of  manuele belichting, videomodus, enz.  

Dankzij jouw kennis van sluitertijd, diafragma en ISO maak je keer op keer de 
juiste belichting. Met de functie witbalans zorg je voor een correcte weergave van 
de kleuren in je beelden.  



Ook aan scherpte en scherptediepte wordt in deze module veel aandacht 
geschonken. Een bewegend onderwerp wordt bijvoorbeeld niet altijd haarscherp 
weergegeven. Je kan bij wijze van effect bijvoorbeeld ook kiezen voor een 
uitgesmeerd, onscherp effect.  

Je ontdekt wanneer je welk objectief  dient te gebruiken, hoe je kunt spelen 
met vorm en licht en hoe je beelden maakt met aandacht voor compositie en 
inhoud.  

Daarnaast leer je ook de basis van het maken van video-opnames met je digitale 
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. Je leert reflecteren 
over je eigen werk en dat van anderen. Wat heb je goed gedaan en waar is nog 
ruimte voor verbetering? Tegelijk maak je ook kennis met belangrijke fotografen 
en stromingen in de fotografie.  

Lestijden: 80 
Nodige voorkennis: Geen 
Prijs: € 1,5 / lestijd 
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T O E G E PA S T E  F O T O G R A F I E  E N
F O T O ’ S  O P T I M A L I S E R E N  

In deze module wordt alles wat je hebt geleerd in de module Starten met Fotograferen 
verder uitgediept.  

Een opname maken is slechts één facet van het fotografisch gebeuren. Je zet je 
eerste stappen in de beeldbewerkingen en maakt kennis met het verwerken van 
RAW-beelden. De focus ligt daarbij op het verbeteren van je beelden in Adobe 
Lightroom.  



Daarnaast ga je je verdiepen in tal van fotografische thema’s, zoals portret, 
stilleven, landschap, enz.  Je leert binnen deze thema’s beelden maken en 
herkennen en werkt zo verder aan de ontwikkeling van je eigen artistieke 
stijl.  

In de klas wordt opnieuw regelmatig tijd uitgetrokken om jouw foto’s te bespreken. 

Lestijden: 80 
Nodige voorkennis: Geen 
Prijs: € 1,5 / lestijd 
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B E E L   TA A L  A N  A LYS E R E N  E N  
T O E PA S S E N  

In deze module leer je hoe je een beeld opbouwt, rekening houdend met 
compositie en de verschillende beeldelementen. Er is veel aandacht voor het 
aspect beeldtaal, waardoor je zowel naar inhoud als naar vorm gaat leren werken.  

Daarnaast gaan we dieper in op de fotografie als creatief  en verhalend medium. 

Je leert beelden analyseren en foto’s binnen een kunststroming van de 
fotogeschiedenis situeren. Er is ook aandacht voor andere kunstvormen om de 
mogelijke wisselwerking met fotografie doorheen de geschiedenis te herkennen. 
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Dit helpt je om je manier van waarnemen, je inspiratie en inzichten te verbreden. 

Door onder meer een start te maken met eigen portfolio en daarover in klassikaal 
verband de discussie aan te gaan, ga je je eigen artistieke praktijk en taal verder 
ontwikkelen en uitdiepen.  

Lestijden: 80 
Nodige voorkennis: Geen 
Prijs: € 1,5 / lestijd 
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B E E L D B E W E R K I N G  

Een basiskennis Lightroom heb je al. In deze module leer je de ins and outs van het 
optimaliseren en manipuleren van digitale beelden in Photoshop.  De 
technieken die je daarbij aanleert variëren van eenvoudig tot doorgedreven.  

Deze kennis stelt je in staat om creatieve en doordachte keuzes te maken over het 
beeld en zijn inhoud.  Je leert hoe je beelden retoucheert en hoe je diverse digitale 
beelden samenvoegt tot één nieuw beeld.  Een goed inzicht in licht en compositie 
en de juiste workflow zijn daarbij cruciaal.    

Er is ook aandacht voor de technische kant van werken met digitale bestanden. 
Resolutie, color management en kennis van de diverse bestandsformaten zijn 
cruciale parameters om kwalitatief  met beeldbewerking om te gaan. 

Lestijden: 80 
Nodige voorkennis: Geen  
Prijs: € 1,5 / lestijd 
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V E R L I C H T I N G S T E C H N I E K E N  

In deze module staat licht centraal. Werken met omgevingslicht kan je al, maar 
vaak dient het onderwerp uitgelicht te worden met flits of  continu licht. Je gaat 
aan de slag met extra lichtbronnen en leert (flits)licht nauwkeurig uitmeten en 
corrigeren.  

Eenmaal je de basis onder de knie hebt, ga je deze technieken ook creatief  
toepassen in functie van het onderwerp.  

Daarnaast verdiep je je ook verder in de videografie, waarbij het gebruik van 
continu licht ook een belangrijke rol speelt.  

In de klas wordt tijd uitgetrokken om jouw werk in groepsverband te bespreken.  

Lestijden: 80 
Nodige voorkennis: Geen  
Prijs: € 1,5 / lestijd 
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S P E C I A L I S AT I E  
M O D U L E S



R U I M T E  

 

In deze module exploreer je alle facetten van de ruimtelijke fotografie. Daaronder 
verstaan we architectuurfotografie, interieurfotografie en landschapsfotografie. 

Je leert hoe je een ruimte benadert als fotograaf, met aandacht voor ligging, 
belichting en opbouw.  

Je leert werken met perspectieven, welke accessoires je nodig hebt en hoe je een 
ruimte uitlicht met natuurlijk licht of  kunstlicht. De nadruk ligt daarbij steeds op 
het creatief  toepassen van de aangeleerde technieken in functie van het 
onderwerp.  
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Lestijden: 80 
 
Nodige voorkennis: Geslaagd zijn voor alle basismodules (Starten met 
fotograferen, Toegepaste fotografie en foto’s optimaliseren, Verlichtingstechnieken, 
Beeldtaal analyseren en toepassen & Beeldbewerking)  
 
Prijs: € 1,5 / lestijd 
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M E N S  

 

In deze module leer je omgaan 
met de mens als fotografisch 
onderwerp. Op locatie maak je 
daarbij creatief  gebruik van het 
licht van het moment. In de 
studio ga je aan de slag met soms 
complexe belichtingen.  

Cruciaal is de manier waarop je 
omgaat met je onderwerp. De 
mens staat in deze cursus letterlijk 
in de spotlights.  

Naast pure portretfotografie is 
er in deze module daarom ook 
aandacht voor het meer 
documentaire werk. Het 
belichten van de mens in al zijn 
aspecten gaat immers verder dan 
alleen maar het maken van 
mooie portretten.  

Lestijden: 80 

Nodige voorkennis: Geslaagd zijn voor alle basismodules (Starten met 
fotograferen, Toegepaste fotografie en foto’s optimaliseren, Verlichtingstechnieken, 
Beeldtaal analyseren en toepassen & Beeldbewerking)  

Prijs: € 1,5 / lestijd 
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M AT E R I E  

 

In deze module leer je hoe 
texturen en materies kunt 
benadrukken dankzij een subtiel 
spel van licht en verlichting.  

Het fotograferen van 
producten staat hierbij 
centraal. Daarbij wordt ernaar 
gestreefd het beeld 
aantrekkelijker te laten ogen 
dan de werkelijkheid.  

Je werkt zelfstandig of  in 
groepsverband naar een 
afgewerkt eindresultaat toe. Dat 
kan zowel in de studio of  
daarbuiten.  

Lestijden: 80 

Nodige voorkennis: Geslaagd zijn voor alle basismodules (Starten met 
fotograferen, Toegepaste fotografie en foto’s optimaliseren, Verlichtingstechnieken, 
Beeldtaal analyseren en toepassen & Beeldbewerking)  

Prijs: € 1,5 / lestijd 
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A C T I E  

Deze module is gewijd aan het thema reportage. Hoe bouw je een verhaal op in 
beelden? Je leert hoe je een tijdsverloop kunt reduceren naar foto’s en hoe je 
prospectie doet ter voorbereiding.   

Een reportage fotograferen is één ding, maar de selectieprocedure achteraf  is 
even belangrijk. Het uitkiezen van de juiste beelden in functie van het verhaal dat 
je wil brengen is cruciaal.  

Daarnaast is er ook aandacht voor flitsen op locatie en het opnemen en monteren 
van bewegende beelden.  
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Lestijden: 80 

Nodige voorkennis: Geslaagd zijn voor alle basismodules (Starten met 
fotograferen, Toegepaste fotografie en foto’s optimaliseren, Verlichtingstechnieken, 
Beeldtaal analyseren en toepassen & Beeldbewerking)  

Prijs: € 1,5 / lestijd 
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P O R T F O L I O  

Met deze module studeer je 
af  als vakfotograaf. Je maakt 
een portfolio van je allerbeste 
foto’s. Deze gebruik je om 
jezelf  als fotograaf  te 
promoten, bijvoorbeeld via 
het internet of  tijdens een 
persoonlijk overleg met een 
potentiële werkgever.  

Een goede portfolio geeft 
duidelijk jouw stijl, 
artistieke visie en 
kwaliteiten als vakfotograaf  
weer.  In deze module wordt 
het hele proces opgevolgd: 
van het eerste idee tot en met 
de realisatie van de portfolio. 
Naast de beelden zelf, staan 
ook vormgeving en 
presentatie centraal.  

Je rond je opleiding tot slot af  met een eigen tentoonstelling waarmee je jezelf  
aan de buitenwereld voorstelt als vakfotograaf.  

Lestijden: 80 

Nodige voorkennis: Geslaagd zijn voor alle basismodules (Starten met 
fotograferen, Toegepaste fotografie en foto’s optimaliseren, Verlichtingstechnieken, 
Beeldtaal analyseren en toepassen & Beeldbewerking) en de modules Ruimte, 
Mens, Actie en Materie  

Prijs: € 1,5 / lestijd 
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U I T B R E I D I N G S M O D U L E  
V I D E O G R A F I E  

 

In deze extra module leer je een 
rist extra vaardigheden en 
technieken die je nodig hebt om 
specifieke vormen van 
videografie te kunnen beoefenen. 
Daarbij worden de evoluties 
binnen de sector op de voet 
gevolgd.  

Inhoudelijk wordt er onder meer 
aandacht besteed aan complexe 
verlichtingstechnieken, het 
gebruik van stabilisatiemethodes 
en camerabewegingen, story 
telling, soundtrack en geluid.  

Daarnaast maak je ook kennis 
met ook kennis met het gebruik 
van speciale videoapparatuur, 
montagesoftware en het 
toevoegen van specifieke effecten 
aan een videomontage.  

Lestijden: 80 

Nodige voorkennis: Geslaagd zijn voor alle basismodules (Starten met 
fotograferen, Toegepaste fotografie en foto’s optimaliseren, Verlichtingstechnieken, 
Beeldtaal analyseren en toepassen & Beeldbewerking) en de modules Ruimte, 
Mens, Actie, Materie en Portfolio.  

Prijs: € 1,5 / lestijd 
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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
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