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VOORAF
Welkom
Je hebt de brochure van het Foto Leertraject gedownload. Dat betekent dat je belangstelling hebt 
in een serieuze opleiding in fotografie. Het Foto Leertraject is zo’n opleiding. Wij vinden dat wil je 
optimaal met je hobby of vak bezig kunnen zijn je een gedegen kennis moet hebben van de 
fototechniek. Vandaag is die fototechniek een samenspel van opname en afwerking. Je moet 
beiden goed beheersen wil je uiteindelijk je creativiteit optimaal tot uitdrukking kunnen laten 
komen. Wij hebben daar met het Foto Leertraject een goede balans in gecreëerd, die je in minder 
dan een jaar op een niveau brengt van waar uit je verdere specialisaties kunt kiezen. Wij vdoen 
dat samen met Welmanstudio, al meer dan 25 jaar toonaangevend in fotografiecursussen. 
Lees alles rustig door en als je vragen hebt neem contact op. 

Fotoschool Noord Holland | Suzanne van Koolwijk



 

THEMA URBAN LANDSCAPE



 

Overzicht
In het Foto Leertraject wordt de basiskennis 

behandeld van de moderne digitale fotografie zowel 

in technisch als creatief opzicht. Op belangrijke 

onderverdelen worden de verdieping gezocht.  
Het Foto Leertraject bestaat uit opdrachten, thema-

workshops, museumbezoek , portfolio samenstelling, 

projectopdracht en eindbeoordeling. 

Vanaf de start van de opleiding worden techniek, en 

creativiteit samengebracht in de uit te voeren 

opdrachten en ontwikkel je je eigen visie. 



 

THEMA PORTRET



 

Voor wie?
Iedereen die meer wil met fotografie in algemene zin 

is van harte welkom op de opleiding. Of je nu je 

verder wilt bekwamen uit liefhebberij of wellicht 

fotografie tot beroep wilt maken. Maar ook als je voor 

je werk de verdieping zoekt of je kennis op een 

efficiënte manier wilt opfrissen is het Foto Leertraject 

geschikt. Aan toelating zijn een aantal eisen 

verbonden. Kijk op pagina 14 welke dat zijn. 



 

PROJECT FOTOGRAFIE



 

Portfolio
Als deelnemer aan het Foto Leertraject moet je aan 

het eind van het traject een portfolio kunnen 

overleggen dat representatief is voor datgene wat je 

in de opleiding hebt geleerd. De eisen waar dit 

portfolio aan moet voldoen worden je bij inschrijving 

uitgereikt. Op basis van dit portfolio en een te maken 

eindtoets in de vorm van een project in fotoboek krijg 

je de eindbeoordeling en het certificaat van de 

opleiding. Uiteraard krijg je bij de samenstelling 

advies. 



 

FILTERTECHNIEKEN



 

Inhoud
Een algemeen overzicht van de onderwerpen en 

thema’s die aan bod komen in de opleiding. 

• De digitale camera in detail 

• Alles over objectieven 

• Pixels en afdrukken 

• Sluitertijd en diafragma 

• Licht en verlichting 

• Flitstechnieken 

• Thema Portret 

• Thema Macro 

• Filtertechnieken 

• Thema Landschap 

• Thema Reportage 

• De studio 

• Thema Architectuur 

• Excursie Urban Landscape 

• Photoshop technieken 

• Lightroom basistechnieken 

• Digitale Workflow en RAW 

• Museumbezoek 

• Projectfotografie 

• Samenstelling portfolio 

• Fotoboek maken 



 

ARCHITECTUUR



 

Inbegrepen
De opleiding bestaat uit 24 lesdagen; 3-4 excursies;  
1x museumbezoek. Reiskosten zijn voor eigen 

rekening. Verder een cursusmap met daarin de 

verschillende lesmodules. Video’s en QRC’s.  
Gebruik van onze professionele printservice, gebruik 

van apparatuur zoals studiolampen enz.  
Gebruik van het cursisten-portal op de website.  
Alle printwerk voor je portfolio.  

Begeleiding door professioneel docententeam, waar 

nodig aangevuld met specialisten. Modelkosten. 
E-mail support gedurende de cursus, certificaat, en 

koffie/thee. 
Niet Inbegrepen: reiskosten en eventuele lunches.



 

PROJECT FOTOGRAFIE



 

Toelating
Het Foto Leertraject is toegankelijk voor iedereen 

vanaf 16 jaar die over een digitale camera beschikt 

die handmatig kan worden ingesteld voor wat betreft 

lichtmeting en scherpstelling. Je moet beschikken 

over de minimale kennis van fotografie op het niveau 

van onze cursus Fotografie. Daarnaast moet je 

beschikken over een computer met fotobewerking. 

Twijfel je of je voorkennis en apparatuur voldoende 

is? Vraag dan vrijblijvend om advies. 



 

PROJECT FOTOGRAFIE



 

Details
Het Foto Leertraject is een complete opleiding.  
De lessen vinden klassikaal plaats en er wordt van je 

verwacht dat je de opdrachten maakt en meedoet 

aan de overige activiteiten. De lessen zijn om de 2 

weken. Gedurende de vakantieperiodes is er geen les. 

Groepsgrootte is max. 10 pers. 
Zie voor startdata en cursusplaatsen de website. 

De kosten voor de hele opleiding staan aangegeven 

op de website. 
Je kunt ook in termijnen betalen. Lees de 

cursusvoorwaarden goed door voordat je inschrijft. 

Cursusvoorwaarden

Ik heb een vraag

Aanmelden

http://www.fotoschoolnh.nl/voorwaarden/
mailto:info@fsnh.nl?subject=Foto%20Leertraject
mailto:info@fsnh.nl?subject=Foto%20Leertraject
http://www.fotoschoolnh.nl
http://www.fotoschoolnh.nl/voorwaarden/
http://www.fotoschoolnh.nl


 

Partners
Fotoschool Noord Holland werkt samen met onderstaande preferred partners.  
Zij maken het mede mogelijk dat jouw Foto Leertraject een succes wordt. 



Fotoschool Noord Holland 
cursussen en workshops fotografie  
www.fotoschoolnh.nl

E-mail

Facebook

Instagram 

Anders Kijken, Beter Zien
FOTO LEERTRAJECT

https://www.facebook.com/fotoschoolnoordholland
http://www.fotoschoolnh.nl
http://www.fotoschoolnh.nl
https://www.facebook.com/fotoschoolnoordholland
mailto:info@fsnh.nl?subject=Informatie
https://www.instagram.com/fotoschoolnh/
https://www.instagram.com/fotoschoolnh/
mailto:info@fsnh.nl?subject=Informatie

