
FOTOGRAFIE:TECHNIEK 

Waar kun je op letten bij het maken 
van een foto? 

Samengesteld door Marie-Thérèse van de Kamp 



FOTOGRAFIE  

• Kadrering (beeldkader) 

• Compositie (lijn/vorm) 

• Belichting (sfeer/ tegenlicht/ strijklicht)  

• Contrast (licht – donker – schaduw) 

• Scherpte-diepte (het hele beeld scherp?) 

• Kleur (sfeer/textuur/accent) 

 



Kadrering 

• Met het begrip 
kadrering wordt in de 
fotografie bedoeld wat 
je binnen je beeld of 
kader laat vallen 

• Afbakening van je 
onderwerp op het 
beeldvlak 

• Liggend/staand formaat 



Compositie 

• Door je kadrering bepaal je in 
feite al heel veel m.b.t. je 
compositie.  

• De compositie van een beeld 
bestaat verder uit de 
hoofdlijnen/assen van een 
beeld 

• Referentiepunten zijn 
belangrijk ( 
waarnemingspsychologie) 



Waarnemingspsychologie               
Het geheel is eerder en meer dan de som van de delen 
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< Gesloten vormen: 
onderbroken lijnen, 
maken we tot 1 hele 
vorm in de 
waarneming 

< Gelijkvormigheid. : in 
de waarneming worden 
gelijke vormen als totaal 
gezien en niet als losse 
delen (losse o’s en losse 
x-en in dit geval) 

< Continuïteit: we 
zien dit als een 
vierkant bovenop 
een ander vierkant, 
ipv een vierkant en 
een    L-vorm 



Waarnemingspsychologie               
Het geheel is eerder en meer dan de som van de delen 

v Het Figuur-achtergrond 
principe: je kunt of de figuur of 
de achtergrond zien maar niet 
beide gelijktijdig.  

[     ][     ][     ] 
< Symmetrie : 
symmetrie is een 
dominant principe in 
de waarneming. We 
zien hiernaast eerder 
3 symmetrisch 
geplaatste haakjes, 
dan dat we er losse 
haakjes in zien.  

< Nabijheid : dingen die 
vlakbij elkaar staan zien 
we in de waarneming als 
een geheel 
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Waarnemingspsychologie:  
het referentiekader 

 
Een punt in een vlak schuift optisch of naar het midden of naar het 

kader/ de randen 



Waarnemingspsychologie:  
het referentiekader 

 
Een vierkant is een dominantere waarnemingsvorm dan een ruitvorm 



Belichting: 

• De belichting bepaal je enerzijds door de 
juiste positie te kiezen 

• Maar ook door je camera instelling 

• En door gebruik te maken van aanwezige 
lichteffecten: sfeerlicht (kaarsen), tegenlicht 
(de lichtbron schijnt in je lens), strijklicht (de 
lichtbron staat laag, waardoor je veel schaduw 
effecten krijgt) 

 



Belichting: 

• Belichting bepaal je ook door je camera 
instelling 

• Diafragma: gemiddelde diafragma waarden 
zijn f 8 of f 11 

• Belichtingstijd: gemiddelde belichtingstijd = 
1/125 seconde 

 



Contrast (licht – donker – schaduw) 

• Een goede foto heeft 
diepzwarte of donkere 
partijen, heldere 
witte/lichte partijen en een 
reeks aan 
grijzen/middentinten 

• Door grote contrasten te 
gebruiken, kun je de sfeer 
sterk beïnvloeden.  

• Een groot contrast = hard; 
weinig contrast = zacht. 

• Maar afwijken van de regels 
kan juist ook heel goede 
beelden opleveren!  



Checklist bij het fotograferen 

• Kader 

• Compositie 

• Lijn  

• Vorm 

• Ruimte 

• Belichting 

• Contrast 

 

• Scherpte-diepte 

• Kleur 

• Textuur 

• Evenwicht 

• Ritme 

• Accenten 

• Maat (verhouding) 

 

 



Tilt-shift fotografie 



Ben Thomas 



Momentopname: Snapshots 



Momentopname: Foto fouten 

http://2.bp.blogspot.com/-rXLxDszsY34/T-UyfglOLOI/AAAAAAAAAqI/LKz9N7CHLnU/s1600/cinder.jpg


Tijd & Kleur:Verkleurde oude foto’s 



Kermisfoto’s van Ria van Dijk 

Ria van Dijk was zestien toen ze haar eerste kermisfoto schoot in 1936. Ria bleef ook daarna jaar in jaar uit 

zichzelf schieten. Of dat nu in haar geboortestad Tilburg was of op een andere plek waar kermis was. En het 

mooie is, dat ze al die foto’s bewaard heeft als ware jachttrofeeën. Ze zijn inmiddels gekocht door het Stedelijk 

Museum in Amsterdam.  



Polaroids 



Andy Warhol: still life polaroids 



Hipstamatic fotografie 



Instagram 



Lomography 


