
Eerste Bijeenkomst: Bewustwording 

Kennismaking waarbij ik zal in gaan op diverse genres in de fotografie, diverse benaderingswijzen, 

persoonlijkheidsverschillen en het fotografieproces in het algemeen. Een en ander zodat deelnemers 

zelf hun positie in dat spectrum kunnen bepalen als vertrekpunt. Vanuit die positie zal ik groepjes 

indelen die kunnen samenwerken (elkaar de maat nemen) bij de huiswerkopdracht. (Gevraagd wordt 

vanuit de ‘eigen positie’ een foto te maken, maar ook een vanuit ‘de tegenpool’. (Doel: mensen laten 

ervaren dat er meerdere wegen naar Rome leiden, en dat andere wegen ook respect verdienen). 

Tweede Bijeenkomst: Creativiteitstraining 

Korte bespreking van de huiswerkresultaten en van daaruit naar de vraag ‘hoe ben je aan die 

huiswerkopdracht begonnen?” Hierna een presentatie met voorbeelden en een aantal oefeningen hoe 

gangbare idee-generatie technieken kunnen worden toegepast in de fotografie. Hoe kun je jezelf aan 

nieuwe ideeën voor een foto helpen? (Dit is een sterk ingedikte samenvatting van Idea-finding) 

Afgesloten wordt deze bijeenkomst met de analyse van een foto naar keuze, waarna hieruit de 

huiswerkopdracht volgt. (Doel: deelnemers laten oefenen met de idee-generatie technieken, maar 

ook laten ervaren dat uit het werk van anderen veel inspiratie te halen is, zonder dat het “na-apen” 

wordt). 

Derde Bijeenkomst: Beeldelementen als gereedschap 

Bespreking van de huiswerkopdracht in groepjes. Daarmee kunnen diverse besprekingsvormen 

geoefend en vergeleken worden. Tevens daarbij aandacht voor de beeldelementen. (Doel: 

Deelnemers doordringen van het feit dat gebruik van beeldelementen vooral ook belangrijk is voordat 

je een foto gaat maken) Uiteraard gaat ieder weer met een opdracht naar huis (twee foto’s maken 

waarbij hetzelfde beeldelement tegengesteld gebruikt is). 

Vierde Bijeenkomst: Verdieping 

Korte plenaire bespreking van de huiswerkresultaten.  

Daarna: Wat is fotografie? Waar leg je je grenzen? Het belang van experimenteren en oefenen. Wat 

wil je (bereiken) met je fotografie? Hoe maak je jouw werk persoonlijk(er)? (Doel: Deelnemers 

aanmoedigen tot meer ambitie qua diepgang.) Uiteraard gaat ieder weer met een opdracht naar huis. 

(Mogelijk: Maak een foto zoals je niet eerder maakte (om deelnemers uit te dagen hun grens op te 

zoeken/te verleggen)) 

Vijfde Bijeenkomst: Hoe ga je nu verder? 

Bespreking van de huiswerkresultaten. Evaluatie van het proces en afsluiting. En vooral de vraag: 

Hoe ga je zelf verder? Hoe blijf je jezelf uitdagen? (Meestal: formuleren van wat je wilt, zoeken van 

een specialist/voorbeeld, openstellen/vragen/oefenen/aan de slag). 

 

Na elke bijeenkomst maak ik een verslagje welk ik aan alle deelnemers mail. Die kunnen mij 

tussentijds ook altijd mailen om extra uitleg, klankborden, of wat dies meer zij.  

 


