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FOTOGRAFIECURSUS voor kinderen 
 
Datums:    woensdagmiddagen 17 en 24 juni en 1 en 8 juli 
Tijden:     van 14 tot 15.30 uur 
Locatie:    Muntmeesters, in Lombok, Utrecht 
Leeftijd, deelname:   7 tot en met 10 jaar 
Groep:     maximaal 8 kinderen in de groep 
Kosten:    2,50 € per les / voor 4 lessen 8 € totaal bij voorafbetaling 
Organisatie:    Fotoschool stichting Statief / Utrecht / Lombok 
Initiatief:    Martin van Thiel (Utrecht / Lombok) 
Docenten:    Milko Vernooy en Mirjam Leeflang 
Contactpersoon in Lombok:  Wendy Kremer 
 

 De eerste fotografiecursus van Fotoschool Statief was in oktober en november 2014 
 Begeleiding toen door Milko Vernooy en Wendy Kremer 
 De kinderen nemen zelf een fototoestel mee / doe er een touwtje aan en dat aan de pols 
 En een plakboek om al het gemaakt fotowerk in te plakken, met schaar en lijm en viltstiften 

om te leuren en tekenen en teksten te maken 
 Tijdschriften meenemen om foto’s uit te knippen en in te plakken in jouw plakboek 

 

 
 

Foto: Jeroen Fortgens 



 

LESPROGRAMMA: 
De essentie van de lessen is het op een speelse manier overbrengen van de elementen van de 
beeldtaal, van de fotografie. 
Elke les bestaat uit een speurtocht naar leuke, speelse elementen, zoals licht, locaties, een sprookje, 
een verhaal vertellen. 
Er wordt gewerkt met mindmaps, moodboards en storyboards. 
Een aantal onderwerpen uit de lessen: zon, licht, reflectie, spiegeling, kader, half kader, vormentaal, 
drone, kikvors, vogelperspectief, beweging. 
Een onderdeel van de cursus is het huiswerk, waarbij kinderen bijvoorbeeld elke dag een foto maken, 
hun familie fotograferen, de omgeving, vriendjes, school, sportclub, alles goed gestructureerd zodat 
de kinderen weten wanneer ze wat, waar fotograferen. 

DOEL: 
Het eindresultaat is een plakboek met foto’s, voorbeeldfoto’s, teksten, tekeningen. Met een 
verdeling in hoofdstukken, door de kinderen zelf aangebracht. 
 

 
 

Foto: Liesbeth Harkema 
 



 
 

Foto: Francoise van Schaik 


