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Beschrijving basiscursus fotografie 
 
Met deze cursus breng ik je in vier avonden de basisprincipes van het fotograferen bij. En 
mijn enthousiasme. Ik ga uit van wat je al weet en wat je nog wilt leren. Ik zal het programma 
daar op aanpassen. Bovendien leer je ook van andere cursisten. 

 
Dat doe ik op een persoonlijke, gezellige, 
ontspannen en interactieve manier. Met een kleine 
groep van vijf á zes cursisten zodat iedereen 
voldoende aandacht krijgt. Een pot koffie of thee bij 
mij thuis in Zwijndrecht doet de rest. Welke camera 
je hebt maakt niet uit. Het is ook geen probleem als 
je (nog) geen camera bezit. 
 
 
 

Na elke les doe je eenvoudige foto-opdrachten die we de volgende les (week) met elkaar 
bespreken. Een workshop in de regio ter afsluiting behoort ook tot de mogelijkheden. Zoals 
een middagje fotograferen in Dordrecht met een stadswandeling. 
 

Met deze basiscursus 
fotografie krijg je meer begrip van 
de basisprincipes van fotografie. 
Ben je niet meer onder de indruk 
van alle begrippen. En heb je voor 
je zelf met de opgedane kennis een 
basis gelegd voor het uitbouwen 
van een mooie hobby. 
 
Je krijgt na afloop een certificaat. 
 
Zie www.foto.vanbeloois.nl voor 
actuele data en prijzen. 
 

 
 
 
 

 
 
 
 



www.foto.vanbeloois.nl 
 

Foto van Beloois, KvK: 51968673 
www.foto.vanbeloois.nl foto@vanbeloois.nl 

Basiscursus: beschrijving en programma, pagina 2 van 3 

Programma 
 
1e avond 
Welkom en kennismaking 
Bespreking van het lesprogramma 
Wat is uw mooiste foto en waarom? 
Inventariseren van uw leervragen 
Wat is fotografie? 
Houding en opstelling 
Compositie 
Kijken naar licht en details 
Belichting 
Samenvatting en oefeningen 
 
2e avond 
Bespreken van de oefeningen 
Herhaling vorige les 
Lichtmeting 
Camera programma A 
Witbalans 
Scherptediepte 
Brandpuntafstand 
Samenvatting en oefeningen 
 
3e avond 
Bespreken van de oefeningen 
Herhaling vorige les 
Camera programma S 
Vuistregels voor sluitertijd 
Scherpstellen 
Nabewerking 
Flitsen 
Bestandsformaten 
Uitrusting 
Samenvatting en oefeningen 
 
4e avond 
Bespreken van de oefeningen 
Herhaling vorige les 
Oefenen van enkele fotosituaties 
Wat heb je geleerd ? 
Wat zou u nog meer willen weten ? 
Hoe gaat u het geleerde in de praktijk brengen ? 
Afsluiting 
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Workshop middag 
 

Deze stadswandeling door Dordrecht biedt voldoende 
gelegenheid om mooie binnen- en buitenfoto’s te 
maken en is aan tijd en het weer gemakkelijk aan te 
passen. In overleg doen we langs de route ergens een 
café of terras aan voor de inwendige mens. 
 

 
 


