
1 Bekijk de foto’s in de tentoonstelling. Lees de teksten nog niet. Kies een foto waar jij een 
 verhaal bij kunt bedenken. Laat je fantasie de vrije loop en schrijf jouw verhaal hier kort op. 
 Het gaat niet om goed of fout, maar wat jij er zelf in ziet.

2 Lees nu het verhaal van de fotograaf.  
 Omschrijf kort de inhoud van het verhaal.

Tref 
woorden 

inhoud * interpretatie
titel * verhaal van de 

fotograaf



3 Komt dit overeen met het verhaal dat je zelf hebt bedacht? 

  ja, helemaal!         ja, een beetje         nee, helemaal niet!

4 Vind je dat de fotograaf het verhaal duidelijk vertelt met deze foto? 
 Ja / nee, omdat 

5 Ga op zoek naar een titel in de tentoonstelling die jij interessant vindt en schrijf deze op. 
 Leg uit waarom je deze titel interessant vindt.

6 Versterkt de titel het verhaal? Leg uit waarom je dat vindt.

7 Bedenk een nieuwe / andere titel voor de foto en leg uit waarom je deze hebt gekozen.







Een foto kan een bepaalde sfeer weergeven of emotie oproepen. Dit kan door middel van het 
onderwerp, maar ook door gebruik van beeldelementen zoals kleur, vorm, licht en compositie. 

Bij welke van de volgende emoties of sferen kun jij een foto vinden? 
Vergelijk jouw keuzes eventueel met die van iemand anders.

Bijvoorbeeld: Vrolijk, verdrietig, angstig, boos, gelukkig, tevreden, verliefd, opgewonden, 
geheimzinnig, warm, romantisch, bedrukt, gelaten, teleurgesteld, spannend, agressief. 

Maak minimaal vier keuzes.

1 Fotograaf

 Titel

 Emotie / sfeer 

 Welk element in de foto veroorzaakt deze emotie of sfeer?

Tref 
woorden 

*



2 Fotograaf

 Titel

 Emotie / sfeer 

 Welk element in de foto veroorzaakt deze emotie of sfeer?

3 Fotograaf

 Titel

 Emotie / sfeer 

 Welk element in de foto veroorzaakt deze emotie of sfeer?

4 Fotograaf

 Titel

 Emotie / sfeer 

 Welk element in de foto veroorzaakt deze emotie of sfeer?

Een foto kan een associatie oproepen. 
Associatie = iets in verband brengen met iets anders. 
Bijvoorbeeld ‘een strandbal’ doet je denken aan vakantie.

5 Zoek een foto die een associatie bij je oproept .
 Leg uit welke associatie het bij je oproept en waarom.



Kies een foto waar veel kleur in zit. Schrijf de titel op.

1 Is er sprake van een van de onderstaande contrasten?
  Warm-koud contrast
  Complementair contrast
 Leg je keuze uit.

2 Zijn de kleuren op de foto realistisch, of zijn de kleuren bewerkt?
 Leg uit waaraan je dit kunt zien op de foto.

Tref 
woorden 

***



3 Het gebruik van kleur kan meerdere functies hebben in een foto. 
 Noem minimaal twee functies.

4 Kijk naar de foto die je hebt gekozen. Hebben de kleuren in de foto invloed op het verhaal?
 Leg uit waarom.

Zoek nu een foto waarbij sprake is van een sterk licht-donker contrast. (Dit mag een kleurenfoto of 
zwart-witfoto zijn). Schrijf de titel van de foto op.

5 Heeft de fotograaf gebruik gemaakt van natuurlijk licht of kunstlicht?

6 Hoe zie je dat?

7 Is licht belangrijk in deze foto?
 Waarom is licht belangrijk?



Zoek een foto bij de onderstaande begrippen.

1 Kikker-perspectief

 Titel 

 Heeft het standpunt invloed op de betekenis van de foto?           ja         nee

2 Ooghoogte-perspectief

 Titel 

 Heeft het standpunt invloed op de betekenis van de foto?           ja         nee

Zoek een foto waarbij sprake is van een dynamische compositie. Schrijf de titel op.

3 Leg uit waaraan je kunt zien dat het om een dynamische compositie gaat.

Zoek een foto waarbij sprake is van een statische compositie. Schrijf de titel op.

4 Leg uit waaraan je kunt zien dat het om een statische compositie gaat.

Tref 
woorden
compositie
 perspectief
standpunt



Kies een foto die je aanspreekt.

5 Maak hieronder een schetsje van die foto 

6 Kijk naar je schets, welk deel van de schets springt het meest in het oog?

7 Waarom springt dit het meest in het oog?

8 Omcirkel één van de onderstaande compositievormen die het beste past bij de gekozen foto:
 centrale compositie, diagonale compositie, horizontale compositie, driehoekscompositie, 
 a-symmetrische compositie, symmetrische compositie.

9 Teken de compositievorm in de schets die jij hierboven hebt gemaakt.

* Extra vraag
 Is er bij een dynamische foto, ook altijd sprake van beweging in het beeld?
 Leg je uit waarom dat zo is.


