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Asymmetrische compositie betekent: 

 

 

 
 

  

 

Diagonale compositie betekent: 

 

 

 
 

  

 

All overcompositie betekent: 

 

 

 
 

  

 

Symmetrische compositie betekent: 
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Objectieven Er zijn dus camera's waarbij je de objectieven kan wisselen. De 

meeste mensen zeggen lens in plaats van objectief. Dat klopt niet 

helemaal. Een lens is een opzetstuk voor de body van de camera (de 

doos met het gat). In dit opzetstuk zitten meerdere lenzen die zich 

los van elkaar kunnen bewegen. 

 

Doordat de lenzen bewegen vertekent het beeld. Wat je door de 

zoeker van de camera ziet wordt bijvoorbeeld groter of kleiner. Het 

groter of kleiner worden komt omdat de brandpuntsafstand groter 

of kleiner wordt. 

 

Over de brandpuntsafstand heb je misschien wel geleerd bij biologie 

of natuurkunde. Dit is het punt waar de lichtstralen samenkomen op 

de sensor doordat ze eerst gebroken zijn door de lenzen in het 

objectief. Een super moeilijk verhaal! Vraag je NaSk docent maar 

eens hoe dit werkt. 

 

Het Engelse woord voor brandpuntafstand is focal length. Daarom 

wordt de brandpuntsafstand op een camera aangegeven met f. Hoe 

kleiner het getal f, hoe meer je ziet. Hoe groter dit getal, hoe 

dichterbij iets komt, alsof je door een verrekijker kijkt.  

 

Een groothoeklens kan foto's maken met een hele kleine 

brandpuntafstand. Dit objectief gebruiken makelaars vaak om veel 

van een klein kamertje in een huis toch helemaal te kunnen 

fotograferen.  

 

Het andere uiterste is een telelens. Een telelens kan een heel grote 

brandpuntafstand hebben. Een grotere brandpuntafstand betekent 

ook dat de lenzen verder uit elkaar staan, daardoor is een objectief 

met een grote brandpuntafstand ook veel groter dan een 

groothoeklens. Met een telelens kan je iets erg dichtbij halen, 

bijvoorbeeld een hert in de verte.  

 

Tussen de groothoeklens en de telelens zitten verschillende lenzen.  

 
Objectieven 
 

  

Vraag 

 5  Waar staat de f op een camera voor? 

 
 

  

Vraag 

 6  Is de brandpuntafstand bij een telelens groot of klein? 
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CAMERA-INSTELLINGEN 

 

Instellingen algemeen Wat je kan instellen hangt af van de soort camera die je hebt. Je kunt 

altijd de sluitertijd, diafragma en witbalans instellen, zelfs op je 

telefoon! Je kunt speciale apps downloaden die jouw 

telefooncamera kunnen besturen.  

 

Met kennis van deze instellingen kun je op elk gewenst moment je 

camera zo instellen dat je een goede foto kunt maken. Ook voor je 

mobiele telefoon kun je dit instellen en regelen. Echte fotografen 

hebben vaak een speciale fotocamera maar ook met een mobiele 

telefoon kun je tegenwoordig al hele mooie foto's maken. 

 

 
 

Een digitale camera heeft verschillende 

mogelijkheden en instellingen om de kwaliteit 

van een foto zo hoog mogelijk te maken 
 

 

Resolutie De resolutie van een foto wordt bepaald door de hoeveelheid 

puntjes. Zolang de foto digitaal is heten deze puntjes pixels, wanneer 

een foto gedrukt wordt verandert dat in punten. Papier bestaat 

namelijk niet uit pixels, maar uit punten. 

 

Op je camera kun je de resolutie zien aan de PPI-instellingen. PPI 

betekent pixels per inch. Het aantal pixels dat zich binnen een inch 

bevindt. Dit wordt vaak verward met DPI-instellingen. DPI staat voor 

dots per inch. Punten per inch; dus wat er afgedrukt wordt. 

 

Belangrijk om te onthouden is dat je voor mooie afdrukken het beste 

300 DPI/PPI kan gebruiken. Voor plaatjes op internet is 150 DPI/PPI 

voldoende. Je moet er dan wel rekening mee houden dat de 

afbeelding de juiste formaten moet hebben.  

 

Voorbeeld 

Je wilt een foto printen van 10 × 15 cm. Het digitale formaat moet 

dan 10 × 15 cm zijn en het liefste 300 DPI/PPI.  

 

Is de foto wel 300 DPI/PPI maar maar 1 × 1,5 cm? Als je deze foto op 

10 × 15 cm print, wordt de foto uitgerekt en krijg je allemaal blokjes 

te zien. Dit is niet mooi, de afbeelding is 'pixelig'.  

 

Bedenk voor je een foto maakt dus goed waar je deze foto voor wilt 

gebruiken en hoe groot je wil dat de foto geprint wordt. Weet je het 

niet zeker? Kleiner maken is altijd beter dan groter maken! Je krijgt 

dan minder of geen kwaliteitsverlies.  

 
Je ziet hier duidelijk de blokjes waaruit de 

afbeelding is opgebouwd. Dit noem je pixels 
 

  

Vraag 

 12  Waaruit is een foto of afbeelding opgebouwd? 
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FOCUS 

 

Inspiratie Om iets te maken heb je inspiratie nodig. Inspiratie betekent dat je 

enthousiast wordt en ideeën krijgt die je uit wilt voeren. Vaak krijg je 

inspiratie door iets of iemand. 

 

Een ander woord voor inspiratie is bezieling. Als je een onderwerp of 

een thema hebt gevonden waar jij door geïnspireerd wordt, krijg je 

vanzelf ideeën over de uitvoering. Natuurlijk moet je alsnog wel 

onderzoek doen naar kleur en vorm. De dingen die je gebruikt noem 

je referentiemateriaal.  

 

Inspiratie en referentiemateriaal zijn dus iets anders dan iets 

namaken. Je gebruikt je enthousiasme en de beelden waar jij ideeën 

van krijgt om zelf iets nieuws en origineels te maken. 

 

Kopiëren mag niet, je schendt dan het copyright. Wanneer je iets zelf 

hebt gemaakt zit daar onmiddellijk copyright op. Op deze manier 

wordt iedere maker beschermd. Niemand anders mag jouw idee of 

tekening dan zonder toestemming gebruiken.  

 

 

 

Handschrift Als jij iets opschrijft in een schrift of op een kladblok ziet dat er 

anders uit dan bij een vriend of vriendin. Dat komt omdat iedereen 

zijn eigen handschrift heeft. Handschrift vind je niet alleen in hoe je 

schrijft maar eigenlijk in alles wat je maakt. 

 

Een duidelijke foto samen met jouw handschrift maakt een beeld 

uniek. Misschien is het een raar om te bedenken dat er in een foto 

ook handschrift te zien kan zijn. De camera maakt tenslotte de foto?  

Dat klopt, maar alleen jij bepaalt: 

• welk onderwerp 

• de uitsnede 

• het perspectief 

• de scherptediepte 

 
Handschrift 
 

  

Vraag 

 17  Probeer te bedenken hoe je in jouw foto's kunt laten zien dat 

de foto door jou gemaakt is. Schrijf drie mogelijkheden op. 

 
1    

 

 
2    

 

 
3    
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STAP 5 NABEWERKEN 

 

Nabewerken Je hebt nu een selectie gemaakt van de foto's die je wilt gaan 

gebruiken voor je fotoserie. Omdat je deze foto's echt gaat 

gebruiken ga je ze ook nabewerken. Nabewerken kun je doen met 

een fotobewerkingsprogramma. Hiervoor zijn verschillende 

programma's op de markt.  

 

Bij het nabewerken van foto's ga je proberen om de geselecteerde 

foto's nog beter te laten uitkomen. Bij het nabewerken houd je 

rekening met de volgende punten: 

• uitsnede 

• helderheid foto 

• licht-donkercontrast (lichte partijen en schaduwpartijen) 

• kleurcontrast (verzadiging laten afnemen of toenemen) 

• sfeer 

• retoucheren 

 

De onderwerpen zullen apart besproken worden wat hiermee wordt 

bedoeld. In het foto bewerkingsprogramma wat jouw school 

gebruikt kun je dit gaan toepassen. Je docent kan je hierbij helpen. 

 
De originele foto (rechts) was erg donker. 

Door de foto te bewerken komen de kleuren 

veel beter uit 
 

 

 

Uitsnede Een foto met de juiste uitsnede is bepalend voor hoe de foto 

overkomt. Als je een uitsnede maakt van een foto knip je gedeelten 

van de foto af. 

 

Bedenk eens dat je jezelf op de foto zet waar je helemaal op staat 

met op de achtergrond je eigen huis. De aandacht zal dan niet alleen 

naar jou gaan maar ook naar het huis. Als je het huis eraf knipt dan 

komt de focus meer op jou te liggen. 

 

Op de foto hiernaast zie je het verschil. De onderste foto toont het 

meisje voor driekwart. De kleding is ook zichtbaar. De focus ligt meer 

op het meisje in haar geheel. 

 

Op de bovenste foto is een uitsnede gemaakt waarbij het gezicht 

meer centraal staat. Hierdoor ligt de nadruk echt op het gezicht.  

 

De ogen op de foto staat op tweederde van de foto. Dit maakt dat 

alle aandacht naar de ogen toe gaat. 

 

Bij het maken van een uitsnede van een foto kies je er bewust voor 

waar je de aandacht op wilt vestigen. De rest van de foto knip je 

eraf. 

 

 

 
Op de bovenste foto komt het gezicht veel 

beter uit 
 

  

Vraag 

 18  Welk effect geef je met het uitsnijden van een foto? 

 
 


