
Opdracht ’Ik in de hoofdrol’ 
 
A. Maak foto’s die iets zeggen over jou en jouw omgeving en interesses.  
 
Gebruik de thema’s (11) die hieronder staan vermeld. Je mag twee thema’s laten 
vervallen. Let op: Maak van ieder thema meerdere foto’s. De eerst geschoten foto is bijna 
nooit de beste.  
 
1. Ik en mijn klassiek portret. 
2. (Ik en) mijn vertrouwde omgeving. 
3. (Ik en) mijn familie en/ of vrienden. 
4. (Ik) in actie (in beweging). 
5. (Ik en) mijn passie/ hobby. 
6. (Ik) in detail. 
7. (Ik en) mijn schaduw. 
8. (Ik en) mijn emotie. 
 
2-luik (Beide foto’s plaats je in het eindwerk) 
9. (Ik in) reproductie (je maakt een bestaande of bekende foto/ afbeelding precies 
na, zoals bijvoorbeeld ‘foto van jouw idool – foto van jou nagemaakt’ of toen je ‘klein was 
– foto van nu nagemaakt in dezelfde stijl/houding’). 
10. (Ik) origineel en bewerkt. (je plaatst een originele foto die jij hebt gemaakt èn 
een versie welke jij bijvoorbeeld hebt bewerkt via een bewerkingsprogramma – Photoshop 
of een ander programma/ app) 
11. (Ik) natuurlijk licht, (ik) kunstlicht. (je laat een foto zien die jij overdag hebt 
gemaakt (zonlicht) en eenzelfde foto alleen dan wanneer het donker is en jij kunstlicht 
nodig hebt) 
 
Je print de foto’s uit (hoeft geen fotopapier te zijn). 
Tip: Werk in tweetallen tijdens het fotograferen zodat je elkaar kan helpen.  
 
B. Maak een brochure/ eindwerk waarin je jouw foto’s op een creatieve manier 
presenteert. Een onbekende moet via jouw werk kunnen zien wie jij bent, zonder dat hij 
jou ooit heeft ontmoet. Je gaat de brochure maken door middel van knip en plakwerk. 
 
Let op onderstaande begrippen (zowel bij het fotograferen maar ook bij het maken van de 
brochure! 
 
Vorm Inhoud 
 
Kleur: Wat voor kleur ga ik gebruiken, heel 
kleurrijk of grijswaarden? 
 
Compositie: Hoe breng ik het onderwerp in 
beeld? Staat het onderwerp centraal of aan de 
zijkant/ bovenkant/ onderkant? Is er sprake van 
afsnijding (valt er een deel van het onderwerp 
buiten de foto/ bladzijde?) 
 
Vlakverdeling: Hoe zijn de foto’s/ afbeeldingen/ 
teksten geordend binnen je kader? Zijn er veel 
open gelaten ruimtes of weinig? Denk daarbij 
goed na hoe je de afbeelding, tekst en foto ten 
opzichte van elkaar plaatst.  
 

 
Voorstelling: Welk verhaal wil je in de foto 
benadrukken? Zorg dat de afbeeldingen die je bij 
je foto plakt het verhaal versterken. 
 
Sfeer: Wat voor sfeer moet de foto uitstralen? 
Zorg dat de afbeeldingen die je bij je foto plakt 
de sfeer benadrukken. 
 
Tekst: Je kunt eventueel gebruik maken van 
tekst in je folder. Welke tekst gebruik je om jouw 
foto’s te versterken, zonder dat je teveel 
prijsgeeft?! 

 
Beoordeling: 
Je wordt beoordeeld op punten zoals: 
-Zijn de foto’s wel voor deze opdracht gemaakt?! 
-De duidelijkheid waarmee je de thema’s hebt verbeeld. 
-Gebruik van verschillende standpunten/ licht/ situaties/ expressies/ achtergronden. 
-Eén geheel. Vormen alle onderdelen één geheel? 
-Eindresultaat. Is alles netjes afgewerkt.	


