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Fotografie  •  Kunsteducatie     Groep 3-8      Lessen in optische illusie

 3-8groep

Foppen 
met 
foto’s

Het is bijna zomer en een zee van vrije tijd ligt voor u. Staan er uitstapjes op het programma? 

Of hebt u een reis gepland? Dan wilt u zeker uw belevenissen vastleggen. Tegenwoordig is dat 

eenvoudig. Want met uw telefoon maakt u al snel mooie foto’s. Toch springt de ene foto er 

meer uit dan de andere. Soms door technische kwaliteiten. Soms door een verrassend gevoel 

voor compositie. Enzovoort.

Maar deze zomer gaat u het eens anders aanpakken! U en uw leerlingen gaan de show stelen 

met creatieve foto’s. Foto’s met een grap erin! Fotograaf Michael Hughes is hiervoor een bron 

van inspiratie.
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Souvenirs

Kijk met uw leerlingen naar foto’s op eyefood.nl. 
Tik in het zoekveld: souvenir. Klik op de foto 
met de Eiffeltoren en een reeks nieuwe foto’s 
verschijnt eronder. Niet alle foto’s zijn even goed 
gelukt, maar er zitten toch wel een aantal grap-
pige en ‘net echte’ situaties tussen. Bespreek met 
de leerlingen de verschillen tussen de foto’s. En 
bespreek ook de beeldaspecten, die van belang 
zijn. 

Herkenbaarheid	en	passanten
Mensen worden enthousiast, als ze iets 
herkennen op een foto. De kans is groot, dat u 
de Beatles op de foto herkent. Vanwege Abbey 
Road. (Zie foto 2.) Maar hoe waarschijnlijk is dat 
voor uw leerlingen? Herkenning is van invloed op 
de beleving en de betrokkenheid. Wat deze foto 
zeker spannend maakt, is de persoon, die net 
het trottoir op loopt. Het lijkt 
wel of hij uit het cd-hoesje 
stapt. Zonder deze figuur 
is het beeld een stuk saaier. 
Bespreek met de leerlingen 
de rol van passanten in de 
foto.

Enscenering
Bestudeer de foto met de 
Engelse politieman. (Zie foto 
3, op pagina 34.) In eerste in-
stantie denk je, dat je gefopt 
wordt. Je denkt, dat de hand 
niet echt iets vasthoudt. 
Maar dan valt je oog op de 
schaduw. De fotograaf heeft 
wel degelijk een souvenir-
helmpje vast! Zonder de 
passant was deze foto beslist 
minder geslaagd. Het is 
natuurlijk ook heel belang-
rijk, dat de afstand tussen 
de helm en de politieman 

precies goed is. En de helm past perfect!
Het lijkt een prachtig toeval. Maar het kan heus 
geen kwaad, om het geluk soms een handje te 
helpen. Moedig daarom uw leerlingen aan om 
niets aan het toeval over te laten en koppel daar-
aan het begrip ‘enscenering’ (in scène zetten, 
fingeren).

Experimenteren	met	perspectief
•	 Dieptewerking
 Dieptewerking is van groot belang bij deze 

manier van fotograferen. Op de foto met 
Don Quichot zitten vele meters tussen de 
fotograaf en de molen. (Zie foto 4, op pagina 
35.) De precieze afstand heeft Michael Hughes 
uitgevonden, door voor- of achteruit te lopen 
en foto’s te maken. Ongetwijfeld heeft hij veel 
foto’s afgekeurd. 

 Vraag uw leerlingen om te experimenteren met 
verschillende afstanden.
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Moedig uw leerlingen 

aan om niets aan 
            het toeval 
    over te laten
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•	 Standpunt
 Er zijn nog meer keuzes te maken. Denk 

bijvoorbeeld aan de hoek, van waaruit de foto 
is genomen. Of de keuze, om ook de tweede 
windmolen in beeld te brengen. Let eens op 
het standpunt, dat de fotograaf inneemt ten 
opzichte van de horizon. Het ‘oogpunt’ van de 
fotograaf bepaalt namelijk de verhouding tus-
sen aarde en lucht in een foto. Het hoofd van 
het paard komt net boven de horizon uit. Dit is 
beslist geen toeval, maar is zorgvuldig geën-
sceneerd. Vraag uw leerlingen om verschillende 
hoeken te kiezen, van waaruit ze fotograferen. 
En vraag om ook eens door de knieën te zakken 
of op de buik te gaan liggen bij het maken van 
een foto.

•	 Inhoudelijke	keuze
 Tot slot is er ook nog een inhoudelijke keuze. 

Het is logisch om de strijder op de rug te laten 
zien. Maar daarvoor moet je wél het verhaal 
kennen van Don Quichot. Hierdoor krijgt de 
foto een extra lading en is de foto van een 
ander niveau dan de andere foto’s in dit artikel. 
Dit is een lastig element om met leerlingen te 
bespreken. Maar wellicht brengt iemand een 
voorwerp mee naar school, dat dit ‘verhaal-
aspect’ in zich heeft. Dan kunt u het op die 
manier aan de orde stellen in de klas. Want 
prachtig is het wel, zo’n extra dimensie!
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De	hand	in	beeld
•	 Experimenteren
 Op elke foto is de hand, die het souvenir vast-

houdt, anders in beeld. Soms opvallend, met 
een groot stuk arm erbij. Soms minder zicht-
baar, met slechts een stukje van de vingers. 
Wat heeft de voorkeur van de leerlingen? 

 Op de foto met de Eiffeltoren is de hand vol-
ledig in beeld. (Zie foto 5, op pagina 36.) Toch 
geloof je niet echt dat deze hand een souvenir 
vasthoudt. Ligt dat aan de manier van vasthou-
den? De fotograaf had dit ook anders kunnen 
doen. Laat de leerlingen manieren bedenken. 
Bij het fotograferen experimenteren ze met 
het vasthouden van hun eigen voorwerp. En ze 
brengen hun hand volledig of deels in beeld.

•	 Beeldaspecten
 Het nadenken en praten over fotografie zorgt 

ervoor, dat de leerlingen bij het maken van 
eigen foto’s op de genoemde beeldaspecten 
gaan letten. En u kunt daar later met hen op 
terugkomen tijdens de reflectie en de beoorde-
ling van het gemaakte fotowerk.

Voorbereiding in de klas

Fotobeschrijving
Laat de leerlingen in tweetallen op een compu-
ter naar de foto’s kijken. Ze kiezen één foto uit, 
die ze vervolgens gaan beschrijven. Ze noteren 
iets over herkenning, passanten, dieptewerking, 

Michael Hughes
Met dank voor de 
toestemming tot publicatie.

Foto’s
De foto’s in dit artikel staan 
ook op: hughes-photography.eu. 

Klik op: Souvenirs.
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de hoek van fotograferen, het standpunt van de 
fotograaf, de hand in beeld en of ze denken dat 
de foto toeval is of in scène is gezet.

Achtergrond	en	voorwerp
Laat uw leerlingen eerst nadenken over de 
beschikbare achtergronden in en rond de school. 
Staat de school aan zee? Dan kun je wel uit de 
voeten met een beeldje van een vuurtoren. Maar 
wat doe je daarmee in de stad? Wat kun je in 
Nederland doen met een sleutelhanger van de 
Eiffeltoren? Is die dan wel zo geschikt? Vraag de 
leerlingen thuis te zoeken naar voorwerpen, die 
bij hun eigen omgeving passen. Dan ontstaat 
er een prachtig overzicht. Zie als voorbeeld de 
prachtige foto van de toren van Pisa, aan het 
begin van dit artikel (foto 1 op pagina 32).

Aan de slag!

Voorgesprek
De leerlingen hebben souvenirs (of 
toepasselijke voorwerpen) mee naar 
school genomen. En u opent de les 
met een bespreking daarvan. Herkent 
iemand een ‘verhaal’ in een van de 
voorwerpen (à la Don Quichot)? De 
leerlingen vertellen welke achtergrond 
ze nodig hebben. Als dit nog 
onduidelijk is, kunt u ze hierover laten 
brainstormen in tafelgroepjes.

Fotosessie
•  Om te oefenen met perspectief en 

dieptewerking neemt u uw leerlingen 
mee naar buiten. In tweetallen 
werken ze met een camera en hun 
souvenirs. Ze variëren met afstanden, 
hoeken, ooghoogtes en manieren van 
vasthouden. Ze zetten hun foto in 
scène. De achtergrond is misschien 
niet perfect. Maar stimuleer de 
leerlingen dan om een creatieve 
oplossing te vinden.

• De leerlingen zetten de foto’s vervolgens op de 
schoolcomputer en bespreken de resultaten in 
tweetallen.

• Ze kiezen tot slot de mooiste foto die ze ge-
maakt hebben. Die vertoont u op het digitale 
schoolbord, voor een klassikale nabespreking.

Optie	voor	noodgevallen
Stel, dat het vinden van een goede achtergrond 
voor uw groep te ingewikkeld blijkt te zijn. Dan 
is het toch nog mogelijk om de les positief af te 
ronden. Laat de foto’s afdrukken per kind. De 
leerlingen knippen vervolgens de hand met het 
souvenir uit en tekenen (kleuren, schilderen) 
daar een (fantasie)achtergrond bij!
Veel succes met dit fotografieproject. 
En vooral... veel plezier!
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Nog meer 
inspiratie
Tik in bij Google: spelen met 

perspectief en kijk dan bij 
afbeeldingen. Je vindt dan een 
schat aan voorbeelden, onder 
andere op froot.nl.
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