
Wie ben ik.
● 40 + getrouwd, 2 kinderen, 4 kleinkinderen.
● 40 jaar UMCG
      - 10 jr. Medisch technicus:

- 10 jr. Groepsmanager
- 20 jr. Adviseur Medische middelen
- Vanaf 2019: pensionado, 
   gids bij Het Groninger Landschap 
   & voorzitter Team Reitdiep HGL



Objectief foto’s 
beoordelen

Trefshot - Jan Bos



‘Every photograph is a 
contention between form and 

content: one is always 
threatening to overwhelm the 

other’ - Garry Winogrand

‘Elke foto is een strijd tussen 
vorm en inhoud: de een dreigt 
de ander altijd te overweldigen’



De 4 pijlers:

1. Beschrijven  =   objectief

2. Analyseren    =   objectief

3. Interpreteren =  subjectief

4. Waarderen  =    subjectief



1. Beschrijven

- Objectief

- Wat is er afgebeeld = meestal het onderwerp

- Doel: iedereen ziet hetzelfde

- Antwoord op: wat zie ik op de foto/wat er mogelijk aan de hand?



2. Analyseren

- Objectief

- Beschrijving zichtbare kenmerken van de foto

- Geen interpretatie of waardering!!



               De negen beeldelementen



Compositie Lijnwerking Kadrering, herhaling, techniek 

Ruimte, Perspectief en tijd Licht en kleurgebruik Techniek

Manipulatie Materiaal en presentatie Verhaal en symboliek



    Licht, lijnen, leven



2.1 Compositie

-  Centrale compositie
-  Decentrale compositie
-  Overall compositie 
-  Symmetrische compositie
-  Vorm
-  Ritme
-  Stijl, lijn en vlakverdeling



Compositie voorbeelden



2.2 Lijnwerking

- Rechte lijnen

- Denkbeeldige lijnen

- Opgaande lijnen (van links naar rechts)

- Neergaande lijnen (van rechts naar links)

- Invoerende lijnen



2.3 Kadrering, herhaling en ritmiek

- Open kader

- Gesloten kader

- Is er sprake van bepaalde herhaling

- Is er sprake van ritme



2.4 Ruimte, perspectief en tijd

- Het standpunt is onder meer bepalend voor ruimte en perspectief

        bv. kikkerperspectief, of op een verhoging staan

- Moment van opname kan cruciaal en dus bepalend zijn

- Verhouding tussen de onderwerpen



2.5 Licht en kleurgebruik
- Toon van de foto:

         !!Licht: hard, zacht, strijk, avond, ‘golden hour’, flits

- Gradatie, hard, of zacht: veel grijstinten
- Contrast
- Dekking van de foto/afdrukzwaarte,

        (bv. high key/low key)

- Verdeling van licht en donker
- Sfeer
- Verzadigde kleuren of monochromie, Z/W



2.6 Materiaal en presentatie

- Hoe worden foto’s gepresenteerd

- In welke vorm of verdeling

- Met of zonder passe-partout

- Raster, pixel, korrel, Z/W



2.7 Techniek
- Detaillering

- Focussing, scherpte en onscherpte; scherptediepte

- Gebruik van bestaand licht of kunstlicht, onder- of overbelichting

- Brandpuntsafstand

- Welk optiek is gebruikt



2.8 Manipulatie

- LR & Photoshop e.a.

- Filters

- Voor de camera, in de camera, na de camera

- Bewerkingen: croppen, doordrukken, tegenhouden, etc.



2.9 Verhaal, symboliek en context

- Gebeurtenis in beeld
- Cultuur
- Beeldtaal
- Wie, wat, waar, wanneer
- Verhaal erbij  is belangrijk
- Tijdgeest
- Duiding



2.9a Overige

- Beeldelementen: welke springen in het oog? Welke minder?
- Wat ontbreekt?

- Persoonlijke stijl:  * Onderwerpkeuze

                                 * Beeldelementen



3. Interpreteren - subjectief

Belangrijk is:

- Betekenisvolle relatie leggen tussen alle aspecten van de foto
- Weeg alle aspecten
- Doe recht aan de hele foto 
- Welk onderwerp, genre (bv. landschap, portret, architectuur) en thema
- Bedoeling van de fotograaf
- Betekenis van de foto voor jou, tekens of symbolen, wat raakt of irriteert je
- Functie beeldelementen: waar ligt accent in de foto, wat is opvallend aan- of 

afwezig in de foto



4. Waarderen - subjectief

- Geven van een waardeoordeel

- De pijlers helpen tot funderen van je oordeel te komen

- Waardering rust sterk op interpretatie, pijler 3

- Spontane reactie mag!



4. Waarderen - subjectief

Manieren van waarderen:

- Persoonlijk, wat doet het met mij
- Relatie tot andere foto’s in een serie
- Relatie tot alle foto’s (ooit gemaakt)
- Mate waarin foto voldoet aan de opdracht
- Jouw opvattingen over fotografie



4. Waarderen - tot slot

Positief waarderen en stimuleren

- Gericht op motiveren, niet op ontmoedigen
- Evenwicht tussen positief waarderen en kritische kanttekeningen
- De maker en de toehoorders moeten er verder mee kunnen: leerzaam!
- Waardeer de foto, niet de fotograaf
- Je geeft aan wat goed is, suggesties wat volgens jou beter kan en waarom



Bedankt voor jullie aandacht.



Vragen?


