
Instagram, fotografie en 
branding cursus

Be personal

Voor ondernemers die klaar zijn om meer klanten aan te trekken door zichzelf 
te laten zien vanuit hun authentieke zelf.



De basisDe basis

Om een goed zelfportret te maken is het belangrijk dat je kennis hebt over de basis van fotografie. In deze 
module ga ik je vertellen over hoe je de juiste belichting krijgt. Op je camera heb je 3 verschillende standen die 
effect hebben op de belichting. Aan het begin klinkt het wat ingewikkeld, maar na een paar keer oefenen zal je 
het beter begrijpen.

Wanneer een foto te licht of te donker is kan je er niks meer mee. De juiste belichting is dus 
erg belanrijk. Ik ga er niet te diep op in, maar ik kan wel in het kort vertellen wat het precies 
allemaal is. Om de juiste belichting te hebben moet je een goede balans hebben tussen de 
getallen van ISO, sluitertijd en diafragma. Als je de foto’s met je telefoon wilt maken kan je in 
de Pro stand zelf je instellingen wijzigen. In de Pro stand kan je de ISO wijzigen, foto onder 
of over belichten door +/- en WB (witbalans)

Sluitertijd
Het woord zegt het eigenlijk al... de 
tijd dat de sluiter open en dicht gaat. 
Hoe langer de sluiter open staat, des te 
meer licht er binnenkomt. 
Wanneer er weinig licht is heb je een 
langere sluitertijd nodig. De kans op 
beweging in de foto is dat erg hoog. 
Hoe kan je dan zorgen dat er geen 
beweging in komt? De sluitertijd 
niet lager zetten dan 1/200 van een 
seconde en de ISO waarde hoger te 
zetten. Zo houd je de juiste balans. Op 
de volgende pagina leg ik uit wat ISO 
betekent. 

Voorbeeld: ‘S avonds tijdens een feestje maak je een selfie met je vriendinnen, 
maar de foto is helemaal bewogen. Je sluitertijd staat dan te lang open, 
waardoor alles bewegend op de foto staat. Je kan dan voor 2 dingen kiezen: 
Zet je ISO hoger of flits met je camera voor extra licht.’
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ISO
ISO zegt iets over de lichtgevoeligheid. Hoe hoger het getal, hoe meer licht je in de foto 
krijgt, des te meer korrel je in de foto krijgt. Is het je wel eens opgevallen wanneer je ‘s 
avonds foto’s maakt je een bepaalde korrel in de foto ziet en alles minder scherp is? Dat heeft 
daar dus mee te maken. Zorg dat je bij avondfoto’s je camera op statief zet voor een langere 
sluitertijd zonder beweging in beeld of probeer je hand zo stil mogelijk te houden.

Diafragma
Diafragma is de opening van de lens. Bij een hoog getal heb je weinig 
scherpte diepte. Zelf ben ik gek op wazige achtergronden en dat 
krijg je door een lager diafragma te gebruiken. Een getal onder de 
f 4.5 zorgt voor meer wazigheid in de achtergrond, waardoor jij als 
persoon er meer uitspringt. Helaas heb je die functie nog niet op veel 
telefoons staan, maar wie weet jij wel! Ga daar dan zeker eens dingen 
mee proberen. Stel je kan niks met het diafragma doen, dan helpt het 
ook om wat meer afstand van je achtergrond te nemen, zo word de 
achtergrond ook wat waziger.

Wil je juist een portret maken waarbij de omgeving ook scherp is? Zorg 
dan voor een hoger diafragma. Houd er dan wel rekening mee dat de 
ISO wat hoger moet, omdat de foto anders te donker wordt. 
Sluitertijd, diafragma en ISO heeft allemaal met de juiste balans te 
maken. Op het scherm van je camera zie je een balk met -3..-2..-1..|..1..2..3 met daaronder 
een streepje die verplaatst. Wanneer je de juiste belichting wilt, moet het streepje tussen 
de -1 en 1 staan. En op je telefoon zie je een +/- staan waarin je de foto kan onder en -over 
belichten.

Tips
• Om een foto scherp te houden, zet je sluitertijd dan niet lager dan 1/200
• Hoe hoger de ISO, hoe meer licht er in komt, hoe korreliger de foto
• Hoe lager je diafragma, hoe waziger de achtergrond word, onder de f4.5
• Kan je geen diafragma aanpassen in je telefoon? Neem dan wat meer afstand van je 
achtergrond en heb je alsnog een wazigere achtergrond
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Welk moment van de dag geeft welke sfeer?
De hele dag door verandert het licht en daar kan je op inspelen. Wanneer je zachte, 
dromerige foto’s wilt kan je het beste ‘s ochtends foto’s maken. Wil je een wat donkere, 
romantische sfeer creeёren, dan is de avond de perfecte tijd. Wil je juist harde foto’s met veel 
schaduw creeёren, dan is de middag het perfecte tijdstip. Maar dan wel als de zon schijnt 
natuurlijk.
WIl je het allemaal niet te moeilijk maken met de belichting? Zoek dan een schaduwplek uit 
of een bewolkte dag. Het licht is dan een groot zacht doek voor de zon, waardoor je zachte, 
egale foto’s krijgt.

Witbalans
En dan heb je nog de witbalans, op je camera heet dat WB. Dat houd in welke tint de kleur 
wit heeft. Je kan 4 kanten op met de kleur wit. Richting blauw, geel, magenta of groen. Zelf 
zet ik de witbalans vaak op daglicht en in de nabewerking pas ik het aan in Lightroom.

Wanneer de zon schijnt kan je met 4 verschillende belichtingen werken:
1. Zon precies achter het gezicht
2. Zon aan de zijkant, wanneer een gedeelte in de schaduw valt
3. Zon recht in het gezicht
4. In de schaduw

1. 2. 3. 4.
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Zo, de basis hebben we nu gehad! Ik hoop dat 
ik het niet te moeilijk heb gemaakt voor je. Maar 
de basis is belangrijk, zodat je straks extra mooie 
foto’s kan maken.

Om alles wat ik je net heb verteld extra goed te 
begrijpen en te onthouden heb ik een opdracht 
voor je. Want fotografie leer je het allerbeste door 
het te DOEN.

OPDRACHT BELICHTING

Kies 2 soorten belichtingen uit en ga deze 
uitvoeren met een model. Experimenteer 
daarbij met verschillende diafragma’s om te 
kijken wat het verschil is en wat het doet met 
de foto. 
Kies 2 foto’s uit waar je het meest tevreden 
over bent en zet deze in de Facebookgroep 
voor feedback. Succes!

Tip
Als je liever de foto’s binnen maakt. Probeer dan zo dicht mogelijk bij een raam te staan om voldoende licht 
te krijgen. Dat kan met zijlicht (het raam naast het gezicht of vlak licht (het raam tegenover je gezicht) of 
tegenlicht (het raam achter je gezicht).
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Ik hoop dat je de basis zo wat meer begrijpt. En zorg dat je een ochtend of middag vrij maakt deze week 
om ermee aan de slag te gaan. Want je leert het alleen door het ook te gaan doen!

In de volgende module ga je leren een zelfportret te maken.
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