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Onderwerpen dag 1
• Bespreken van meegenomen foto’s
• Hoe werkt een fotocamera?
• De drie eenheid: sluitertijd, diafragma en 

ISO
• Foto opdracht
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Bespreken meegenomen foto’s
• Wat vind je mooi aan je foto?
• Wat vindt een ander van de foto?

• Het kijken naar foto’s van jezelf en anderen 
is heel belangrijk voor het ontwikkelen van 
je inzicht in fotografie!!
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Hoe werkt een fotocamera?
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Hoe werkt een fotocamera?
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De drie-eenheid
• Sluitertijd: de tijd dat de sensor belicht 

wordt
• Diafragma: de grote van de opening in de 

lens
• ISO: de gevoeligheid van de sensor
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Sluitertijd
• De tijd dat de sensor/film belicht wordt
• Langere sluitertijd -> meer licht/hogere diafragmawaarde/meer 

bewegingsonscherpte
• Kortere sluitertijd -> minder licht/lagere diafragmawaarde/minder 

bewegingsonscherpte
• Knopje op de camera: Tv of S (diafragma wordt automatisch 

aangepast door de camera), M (handmatig)
• Sluitertijd op camera is 1/x sec. Hoger getal (x) is kortere sluitertijd
• 400 = 1/400 seconde, 4” = 4 seconden
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1/30
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2”
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2”
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1/1250
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1/500
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1/60



Diafragma
• De grootte van het gat in de lens
• Groter gat -> kortere sluitertijd/minder 
scherptediepte/lagere diafragmawaarde

• Kleiner gat -> langere sluitertijd/meer scherptediepte/
hogere diafragmawaarde

• Knopje op de camera: Av of A (sluitertijd wordt 
automatisch aangepast door de camera), M 
(handmatig)
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Diafragmawaardes
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Diafragma: F2.8   Sluiter: 1/100
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Diafragma: F4.0   Sluiter: 1/50
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Diafragma: F5.6   Sluiter: 1/25
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Diafragma: F8.0   Sluiter: 1/10
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Diafragma: F11   Sluiter: 1/5
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Diafragma: F16   Sluiter: 0”3
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Diafragma: F22   Sluiter: 0”6
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ISO
• De gevoeligheid van de sensor
• Hogere ISO -> kortere sluitertijd/hogere 

diafragmawaarde/meer ruis
• Lagere ISO -> langere sluitertijd/lagere 

diafragmawaarde/minder ruis
• Instellen op de camera (oefenen)
• Laag = 100, Hoog = 3200
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Oefenen!!
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Opdracht
• Maak drie foto’s van hetzelfde object of persoon 

met 3 verschillende instellingen van het 
diafragma. Zodanig dat het verschil in 
scherptediepte goed te zien is.

• Maak drie foto’s van iets of iemand die beweegt 
met drie verschillende sluitertijden, waarbij je het 
verschil in bewegingsonscherpte goed kunt zien
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