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Voor alle workshops geldt:  
 
Geen droog verhaal. Interrupties mogen. Er is tijd voor vragen, ook tussendoor. Een beeld 
zegt meer dan woorden, daarom presenteer ik aan de hand van grote (40x60cm) foto's die 
alles duidelijk toelichten. Een workshop duurt 3 uur, er zijn meerdere pauze(tjes). Je krijgt 
een samenvatting in kleur mee van de workshop. 
 

Workshop Basiskennis Fotografie 
 

 

Sensors en de pixelrace: zijn veel megapixels bepalend voor de kwaliteit?  
Camera-instellingen (sRGB, RGB, RAW). Kleurbalans. Pro en contra’s van JPEG. De betekenis 
van het preview plaatje achter op digitale camera. Histogram, belichten op rechts. 
Licht, beeldhoek, gezichtspunt, DOF/bokeh, lichtkwaliteiten: daglicht, kunstlicht, hard en 
diffuus licht. Omgaan met tegenlicht, inflitsen, contrastbeheersing.  
Kleursymboliek: warme en koele kleuren, kleurcontrast, harde verzadigde kleuren versus 
zachte pasteltinten. 
Hoe werken donkere en lichte partijen in donkere cq lichte foto’s. 
Nauwkeurig kijken naar standpunt (dat het perspectief bepaalt) en beeldhoek (dat bepaalt 
hoe veel er op de foto komt). Objectieven, primes versus zooms, Fish Eye. 
Panorama’s maken. Comprimerende effect van (super)tele-opnamen. 
Ruis, hoe en wanneer het ontstaat, hoe te voorkomen of achteraf te bevechten. Grote 
vergrotingen. Hoge contrasten, samenvoegen meerdere foto’s met verschillende belichting. 
 

Workshop Foto-Nabewerken 

 
Sensors, histogram, samenhang tussen kwaliteit van de opname en nabewerkmogelijkheden. 
Kleurbalans, kleurruimten, bitdiepte. Zwart-wit omzetting. Veilige en onveilige 
opslagformaten. 
Bewerkings programma’s, plug-ins, tools. 
Bewerkings methoden: veilig (be)werken, kleurbalans, contrast, curve, niveau’s, perspectief, 
ruisbestrijding, microcontraststuring, maskeren, klonen, healen, patchen, tegenhouden en 
doordrukken (D&B). 
Vergroten, verkleinen, verscherpen, zwartpunt en witpunt instelling. 
Huidbewerking. Panorama’s. Hoge contrasten (HDRI). 
Printen, printpapieren: fine-art, posterboard. 
Verwijzing naar boeken, websites, verdere scholingsmogelijkheden. 
Er wordt gebruik gemaakt van de industriestandaard: Photoshop (PS5). Alles wat getoond is 
kan echter ook met Photoshop Elements of Lightroom. 
 

Workshop Portretfotografie 
  

Deze workshop wordt gedaan door een team: visagiste, model en fotograaf. De deelnemers 
gaan zelf aan de slag om het model te fotograferen, dus camera meenemen. 
Wat is portretfotografie? Bronnen op internet voor portretwerk. Rondom het model, visagie, 
kapster. Omgang met het model, aanwijzingen geven. Poses. Lijn en vorm. Spiegels. 
Techniek: witbalans, kleur en zwart wit, objectief / opnameafstand, belichting, bokeh. 
Nabewerken en werk afleveren.  
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Workshop Architectuurfotografie 
 

Wisselende weersomstandigheden, vele soorten en kleuren van de binnenverlichting, hoge, 
diepe ruimten of juist plaatsgebrek met onmogelijke standpunten, een overstelpende 
hoeveelheid aan details, vorm, grootte, ligging, omgeving, dat alles heeft invloed op het 
aanzien van gebouwen en terreinen. Er wordt ingegaan op bewuster gaan kijken naar 
gebouwen, structuren, details, de plaatsing in de omgeving. Oog krijgen voor de soorten 
licht zoals frontaal (plat) licht, strijklicht, diffuus licht. Beeldhoek, perspectief, bokeh/DOF, 
kleurbalans. Meteen in de (technische) camera een goede plaat maken versus bewerken 
achteraf. Previsualiseren, ofwel: tevoren inschatten hoe het eindproduct kan worden. 
Realiseer je dat de sensor anders kijkt dan je ogen. In de workshop zijn meerdere resultaten 
te zien van 4x5” en 8x10” film originelen en het hybride traject: scannen en digitaal verder 
bewerken, als vooruitblik naar de samenhang tussen de opname en het nabewerking om tot 
een goed eindresultaat te komen. Tilt/shift lens wordt gedemonstreerd. 
De nabewerking is een integraal deel van dit proces. Hedendaagse architectuurfotografie 
kan niet zonder deze nabewerking. In deze workshop een wegwijzende kennismaking met 
zowel standaard- als specialistische foto bewerk gereedschappen. Nabewerken komt in de 
workshop “Foto Nabewerken” uitgebreider aan bod. Voorbeelden uit de (commerciële) 
praktijk worden als eindprodukt getoond, veelal geprint op A2 formaat. Ook extreem grote 
foto’s zijn te zien o.a.: een foto van 144 x 216 cm als deelvergroting van een 4.5 x 6.5 m 
foto! Perspectief controle, scherptediepte etc. komen aan bod. 
 

Workshop Landschapsfotografie 

 
Landschap, het is overal om ons heen. Op vakantie zie je vaak de mooiste landschappen. Die 
emotie wil je met je meenemen, voor jezelf en om het met anderen te delen. 
Landschapsfotografie kan met alle soorten camera’s. In deze workshop gaat het om de 
inhoud, het beeld. Licht is een belangrijk onderdeel, seizoenen, de 24 uur van een dag. 
Beeldelementen als, lijn en vlak, restvormen, licht/donkerbalans, storende objecten, DOF, 
bokeh komen aan bod. Beeldhoek van super groothoek tot super tele. 
Het is niet altijd mogelijk het hele beeld goed te krijgen in de camera. We kijken naar: 
contrast, kleur, omzetten naar zwart wit, HDRI, weghalen ongewenste objecten, 
samenstellen panorama’s. De voorbeelden (geschoten met diverse soorten analoge en 
digitale camera’s) worden toegelicht aan de hand van foto’s, veelal op 40x60cm maar ook 
zijn enkele foto's te zien van meer dan 1 meter groot.  

 
Workshop Vakantiefotografie 

 
Vakantietijd is het hoogseizoen voor de camera! Deze workshop doet je verlangen naar vakantie! 
Er zijn dingen waar je aan kunt denken voor je vakantiefoto's. Je medereizigers, de omgeving, 
natuurlijk, maar ook de hotelkamer, de restaurants, de uitzichtpunten. Tips om de herinneringen 
goed vast te leggen. Hoe leg je hellingen vast, zodat die nog steeds zichtbaar zijn? Hoe voorkom 
je vertekening bij gebouwen? We gaan kijken naar licht en het moment van de dag.  
Hoe zorg je dat je mooie foto's ook mooi zijn voor internet.  
 


