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Secundaire opleiding

Digitale Fotografi e

In de verschillende modules leer je diverse aspecten van digitale fotografi e ken-
nen. Zo wordt je steeds meer ingewijd in de wereld van de digitale fotografi e en 
bekwaam je je verder in de vele mogelijke categorieën zoals landschap, natuur, 
portret, enz. 

Na elke afgewerkte module ontvang je een deelcertifi caat.
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Voor wie? Modeltraject Infrastructuur
Overal rondom ons heen zien we mensen foto’s maken. Op vakantie, feest-
jes, concerten, in de natuur, ... Ook in de diverse sociale media zie je veel 
foto’s passeren. Foto’s maken kan iedereen, maar kan je ook een foto 
maken die opvalt tussen de vele andere? 

In de opleiding Digitale Fotografi e leer je werken met je digitale camera en  
hoe je mooie foto’s kan maken. Naast het vergaren van de nodige theore-
tische kennis, wordt de theorie regelmatig getoetst aan de hand van prak-
tijkopdrachten waar je diverse onderwerpen en bij verschillende soorten 
belichting fotografeert. Na het uitvoeren van de praktijkopdracht kan je je 
foto eventueel nog bewerken. Hiervoor maak je tijdens de lessen gebruik 
van Adobe Photoshop en Adobe Lightroom. Na het volgen van de opleiding 
Digitale Fotografi e heeft ook deze software voor jou geen geheimen meer.

Heb je een compactcamera of een spiegelrefl ex? In de basiscursus leer je 
jouw toestel kennen én gebruiken. Samen zetten we de eerste stappen in 
de wondere wereld van fotografi e. We ontdekken alle mogelijkheden van 

je toestel en starten met de eerste fotobewerkingen. Na het volgen van de 
eerste module zijn ISO, witbalans, sluitertijd en diafragma geen onbekende 
begrippen meer. 

Vanaf de vervolgcursus (digitale 2) ga je werken met speciale lichtsituaties 
en maak je gebruik van de studio. 

Wij beschikken over een volledig ingerichte studioruimte waar we tot 5 
sets gelijktijdig kunnen opstellen. Tevens kunnen we gebruik maken van 
mobiele studioapparatuur zodat op diverse locaties een studioset kan opge-
steld worden. Ook alle nodige materialen zoals lichttenten en opnametafels 
voor productfotografi e of de vele benodigdheden voor de cursus strobisme 
zijn aanwezig. 

Verder beschikken wij over ruime en modern uitgeruste klaslokalen met PC’s, 
projectie, video, geluidsinstallatie, enz. Daarnaast is er een pauzeruimte waar 
je koude en warme dranken kan verkrijgen. Er is voldoende parkeergelegen-
heid in de nabijheid van de school.
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Digitale Fotografi e 1

Lightroom 1

Digitale Fotografi e 2

Lightroom 2

Digitale Fotografi e 3

Creatief met foto's

Digitale Fotografi e 4

Photoshop Elements 1

Photoshop Elements 2

Photoshop 3

Photoshop 4

» werking van jouw digitaal fototoestel

» betere en mooiere foto's maken

» sluitertijd, ISO, belichting, diafragma, 
zoom, ...

» basistechnieken van fotobewer-
king

» importeren en de bibliotheek-
module

» diverse basisbewerkingen in de 
ontwikkelmodule

» werken en fotograferen in RAW 

» exporteren

» manueel belichten

» verschillende thema's komen aan 
bod, o.a.: dierenfotografi e, sportfo-
tografi e, stillevens, voedselfoto-
grafi e, productfotografi e, ...

» portret in studio en leren werken 
met studiofl its (basis)

» workfl ow van de fotograaf a.d.h.v. 
diverse praktijkopdrachten

» kleurbeheer en kalibreren, afdruk-
profi elen, plug-ins, publiceren, ...

» grijpen naar Photoshop

» fotograferen in RAW

» verschillende thema's komen aan 
bod, o.a.: architectuurfotografi e 
en ritme, landschap en stedelijke 
landschappen, close-up en macro, 
portretfotografi e in studio en op 
locatie, HDR, ...

» selectief leren omgaan met foto's

» een onderwerp wordt dieper 
uitgespit en in praktijk ingeoefend

» mogelijke onderwerpen: 
architectuur, strobisme, model, 
natuur, macro, zwart-wit, studio, 
landschap, reisfotografi e, ...

» deze module kan meerdere keren 
gevolgd worden (elke semester 
andere onderwerpen)

» maken van creatieve bewerkingen

» portretbewerkingen

» gebruik maken van diverse 
technieken uit Lightroom en 
Photoshop

» creatie van eenvoudige kaarten

LT = Lestijden - 1 LT = 50 minutenNa elke afgewerkte module ontvang je een deelcertifi caat.


