
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.



Zelfportret maken

En dan nu het leukste gedeelte. Want hoe maak je nou een zelfportret? En wat heb je 
daar voor nodig? Zelfportretten maken is moeilijker dan een foto maken van iemand 
anders. Waarom? Omdat je zelf moet scherpstellen en geen spontane momenten kan 
pakken. Maar wat ik heel fijn vind aan zelfportretten is dat ook niemand meekijkt en je 
kan wennen aan je jezelf. Natuurlijk voelt het eerst gek om zelf te poseren, maar hoe 
vaker je het doet, hoe makkelijker het word!
 

 De Benodigdheden:
 1. Camera of telefoon
 2. Statief of iets waar je je camera op kunt zetten
 3. Telefoon of afstandbediening

Stap 1.
Kies een plek uit waar je de foto wilt maken en bedenk 
waar je het licht vandaan wilt laten komen. Wil je het 
licht van de zijkant laten komen? Zet dan je camera 
naast het raam. Wil je wat vlakker licht? Zet dan je 
camera voor het raam, zodat al het licht van buiten op 
je gezicht komt.

Stap 2.
Heb je je plek bepaald? Zet dan je statief neer met je 
camera of telefoon erop en bepaal je kader. Zelf zet ik 
de camera op liveview, zodat ik meteen kan zien wat 
mijn kader wordt. Liveview is hetgene wat je door je 
camera ziet, maar dan op het grotere scherm achterop 
je camera. Heb je geen liveview? Kijk dan door 
de zoeker van je camera. (het kijkgaatje)

Je kan kiezen uit 3 kaders: gezicht t/m schouder, je 
gezicht t/m je bovenbenen, of je hele lichaam. Bedenk 
daarbij hoeveel je van de locatie mee wilt nemen. Zegt 
het iets over de foto? Laat dan wat meer van de locatie 
zien.
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Zelfportret maken

Stap 3.
Nu je je kader hebt bepaald kan je gaan scherpstellen. Dat kan je op verschillende 
manieren doen:

•Met een app: Heb je wifi in je camera zitten? Installeer dan jouw ‘merk camera’ connect app op je telefoon. Ik 
heb een Canon dus gebruik de Canon connect app. In de app kan je de instellingen veranderen en... scherpstellen! 
Je tikt op het scherm waar je ogen zitten, even wachten.. en KLIK!
•Met je telefoon: Zet je telefoon op selfie stand, Stel scherp op de plek waar je gaat staan, 
zet de timer aan op 2 of 10 seconden en ga klaar staan.
•Met een afstandbediening: Druk de knop iets in waardoor hij scherpstelt, blijf 
goed stilzitten en druk hem dan helemaal in. Zet hem altijd op timer! Zo kan je je even 
voorbereiden, voordat de camera meteen afgaat en je je afstandbediening eventueel snel 
kan wegleggen voor de foto.
•Zelf scherpstellen: Zo ben ik zelf ooit begonnen. Ik legde iets neer op de plek waar ik 
ging staan, Stelde daar op scherp en liep dan heen en weer. Meestal kost het zo’n 15 foto’s 
voordat het echt scherp is. Het kan dus wel, maar kost meer tijd en moeite.

Nog even alle stappen op een rijtje:

 1. Bepaal welke belichting je wilt en de plek
 2. Zet je statief neer en bepaal je kader
 3. Stel scherp door te tikken op je telefoon scherm of druk de afstandbediening in. Zet hem altijd op timer.
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Poseren
Poseren is iets wat veel mensen moeilijk vinden. Hoe moet je staan/zitten/liggen en waar 
houd je je handen? Ik zal je uitleggen welke pose mooi is voor welke emotie.

Krachtige foto:
- In de camera kijken
- Hand onder je kin, zorg dat je hand ontspant
- Serieus kijken
- Camera op ooghoogte of iets lager

Vrolijke foto:
- Omhoog of opzij kijken
- Zelf ben ik gek op met ogen dicht lachen
- Lachen ofcourse (denk aan iets leuks)
- Hand door je haar

Kwetsbare foto:
- Ogen dicht of wegkijken
- Bloter bovenlichaam oogt kwetsbaarheid
- Armen om je middel
- Kleermakerszit
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Vrije foto:
- Omhoog kijken of ogen dicht
- Armen in de lucht
- Lachen
- Camera wat lager houden dan ooghoogte

Nadenkend:
- Lopend (of een been naar voren dan lijkt het alsof)
- In de verte kijkend
- Serieus kijken
- Met duim en wijsvinger je kin aanraken
- Bij zittende houding: benen over elkaar heen
 of benen gekruist met knieën naar elkaar toe

Gekke foto:
- Foto iets van boven maken zodat ogen 
 extra uitkomen
- Een attribuut gebruiken wat humor in 
 de foto brengt
- Gek kijken
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‘Dit zelfportret heb ik gemaakt op 
de slaapkamer in mijn oude huis. 
Ik vond het heerlijk om daar naar 
buiten te kijken naar de mensen 
en de natuur.’

OPDRACHT ‘ME AT HOME’

Om een zelfportret extra krachting te maken is het goed om een verhaal achter de foto te hebben. Dat kan een 
emotie zijn of iets persoonlijks wat je terug wilt laten komen. 
De opdracht van vandaag is: Maak zelfportretten in je huis. Zoek een plek op waar je het allerliefste bent in huis. Je 
kunt daarin afwisselen door verschillende poses en emoties te laten zien. Iets wat zegt over jou. En zoek een plekje 
uit dicht bij een raam, zodat je genoeg licht vangt! Let erop dat er geen storende elementen op de foto staan. Het 
eerste wat de aandacht moet vangen ben jij.

Zet je het resultaat in de Facebookgroep? Ook leuk om te vertellen waar je keuzes op gebasseerd zijn.
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Weet dat het begin spannend is en je aan jezelf moet wennen, maar hoe vaker je het doet hoe makkelijker 
het gaat. Sleep jezelf over die drempel en begin! Plan een paar uurtjes vrij deze week om aan de slag te 

gaan. In de volgende module ga je meer leren over personal branding.
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