
        

        

        

        

        

        

      

 

 

 

FOTOGRAAF   NIVEAU 1 

 

• Doelstelling 

• Competentie/werkervaring 

• Jouw specifieke leertraject-wensen 

• Duur leertraject 

• Certificaat 

 

Doelstelling 

Leren werken met een professionele foto camera, waarmee je als fotograaf 

op locatie en in de fotostudio gaat fotograferen. Je leert de basis technieken 

van de spiegelreflex camera kennen. Tijdens het eerste praktijkgerichte 

leertraject ga jij je voornamelijk bezig houden met de technische kant van het 

fotograferen al dan niet aan de hand van opdrachten. Verder leer je foto’s 

bewerken op programma’s als Adobe Photoshop en Lightroom. Ook de 

volgende begrippen worden in de praktijk uitgelegd en geoefend. 

- ISO, diafragma en sluitertijd 

- Scherpte – diepte in de foto 

- Werken met statief 

We werken met een duidelijk stappenplan, waarin je overzichtelijk en helder 

kunt zien waar en hoe het er met jouw leertraject voor staat.  

Je leert en werkt in een (kleine) groep. Desgewenst/ indien mogelijk periodes 

met < 1 op 1 > technische lesstof overdracht-momenten. Hiervoor heb je 

ongeveer 2-4 Individuele begeleidingsuren per week nodig. 

Competentie/werkervaring 

Heb je al fotografie ervaring opgedaan?  

Bewerk je jouw foto’s al ? 

Het maakt niet uit hoeveel je al gedaan hebt. Wel is het een voordeel 

wanneer je in het bezit bent van een spiegelreflex camera of bereid bent 

deze aan te schaffen. 



 

 

 

 

 

Jouw specifieke leertraject-wensen 

Geef duidelijk aan tijdens het intakegesprek wat jouw specifieke 

wensen zijn. Wil jij jouw eigen foto’s leren bewerken en een fotowebsite 

maken en beheren, wil je een product ermee maken bv. ansichtkaarten, een 

kalender. Welke onderwerpen fotografeer je het liefst? 

 

Duur leerwerktraject 

Voor het behalen van fotograaf niveau 1 staat gemiddeld  4-6 maanden.  

Afhankelijk van de wekelijkse aanwezigheids-frequentie en individuele 

begeleidingsuren. 

  

Certificaat 

Aan het einde van het leerwerktraject ontvang je het certificaat 

“Technisch fotograaf niveau 1”.  

Hierna kan je doorgaan naar niveau 2. 
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