
Welkom! 
 
Bĳ de workshop 
Leer beter fotograferen met je 
telefoon 

 
Nelly Oelderik 
Miranda Hols 
In samenwerking met De Briellaerd 
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Agenda

Techniek 

Compositie 

Licht 
 
Macro 

Portret

 
Fotobewerking 
 
Creatieve Fotografie
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Techniek
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Snel ontgrendelen  
Belichtingsknop 
AE / AF vergrendeling 

Raster 
Burst /Life foto’s 
 
Meerdere lenzen 
Zoekfunctie 

Opslag en beheer/ 
Android vs iOS 
 
Scherpte diepte 
-F (diafragma) 
-Zoomlens 
-Afstand tot het onderwerp 

Opdracht:  
1. Stel het raster in 
2. Maak een burst foto en kies de mooiste uit



Schuif de foto met je rechtervinger omhoog en voeg een effect toe
4

live foto
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Meerdere lenzen
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Compositie

regel van derden 
lijnen die de hoeken in lopen  

symmetrie  
driehoekscompositie 

kaderen 
herhaling 

iets op voorgrond 
perspectief vogel kikker ooghoogte 

spelen met tegenstellingen en 
kleuren  

weerspiegeling in water

Waar plaats je het onderwerp? 
(zodat wat JIJ wilt laten zien de aandacht trekt) 
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Compositie - regel van derden - gulden snede
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Compositie ?
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Compositie?
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Compositie 



Perspectief          Compositie - perspectief
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Vogelperspectief



Kikkerperspectief 19



20Vogelperspectief
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Compositie - reflectie
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Licht

Opdracht  
Fotografeer iets wat wit is. Bijna beeldvullend. 
1. Je doet dit eerst zonder correctie. 
2. Je doet dit nu met een positieve correctie.

… en fotograferen van: 
 
een wit onderwerp  
een donker onderwerp  
tegenlicht 
zonsondergang 
mist 
contrast 
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Licht - tegenlicht, mist en wit 

In deze situaties kies je ervoor om te 
overbelichten. Het wit verander je van 
smoezelig wit (grijs) naar fris wit. 
 
Je raakt het scherm van je camera aan en 
gaat met je vinger naar boven. Houd je 
vinger op het scherm tot ae/af verschijnt. 
Je belichting staat nu “vast”. Bepaal je 
composite en maak de foto.
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Licht-mist - overbelichten
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Licht - contrast - onderbelichten

Een meisje dat in een felle zonnestraal staat wat haar gezicht helemaal "uitbijt" als er geen correctie 
wordt toegepast. Bij een groot contrast, dus ook zonsondergang en bij foto’s waar het beeld uit veel 
donkere delen bestaat ga je onderbelichten.
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Licht - veel donkere delen in je beeld?- onderbelichten
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Licht - zonsondergang - onderbelichten

Je raakt het scherm van je 
camera aan en gaat met je 
vinger naar beneden. Houd je 
vinger op het scherm tot ae/af 
verschijnt. Je belichting staat 
nu “vast”. Bepaal je composite 
en maak de foto.
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Macro
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Portret



34



35



36



Fotobewerking 

 
 
Met het programma van je 
eigen telefoon 
Met apps  
-Snapseed 
-Photoshop Express 
-Camera+ 2 
-Lightroom

De app Snapseed maakt mooie bewerkingen die afzonderlijk terug te 
draaien zijn zonder dat je de overige bewerkingen weggooit. Met Snapseed 
zijn oneffenheden  in no-time verdwenen met de tool “egaliseren”. 37
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De app Photoshop Express is sterk in: 
-Het maken van fotokaarten (collages) 
-Heeft vaste uitsneden voor social media 
-Je voegt makkelijk je logo toe 
-En voor de architect onder ons… 
 Scheve gebouwen maak je eenvoudig recht
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app: PS express



De app Camera+ 2 maakt fantastische macro’s.
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De app Camera+ 2 is gebruikt voor het fotograferen van deze tomaten. De achtergrond zorgt voor een 
hele andere uitstraling. De collage van 2 foto’s is gemaakt in de app Photoshop Express. Daar kan je 
onder andere kiezen voor ronde “hoeken”.
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Met de app Camera+ 2 maak je foto’s met een lange sluitertijd = lange belichting (slow shutter)



Win die lensball !

Creatieve fotografie
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Dank! 
Voor je deelname en geniet van al die 
mooie kleine dingen die je door je lens 

ziet. 

Nelly Oelderik 06 25211080 
Miranda Hols 06 55138022 
in samenwerking met De Briellaerd 

Tot Ziens!
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