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Deze eendaagse cursus wordt gegeven door vakfotograaf Ronald Tilleman. Ronald leert zijn 

cursisten welke specifieke onderdelen van het fotograferen van belang zijn om een zo 

optimaal mogelijk resultaat te verkrijgen. Ook zal nader worden ingegaan op specifieke 

vaardigheden c.q. omstandigheden die voor de opname-expert van belang kunnen zijn.  

 

De volgende onderdelen komen onder andere aan de orde:  

 Belangrijkste onderdelen en instellingen van een camera en camerahantering.  

 Werking objectief.  

 Welke lens of brandpunstafstand in welke situatie en welk effect heeft inzoomen 

   of afstand veranderen.  

 Wat is een diafragma, hoe werkt het en welk effect heeft dit op het eindresultaat. 

 Hoe werkt de sluiter en welk effect heeft de sluitertijd op het eindresultaat. 

 Wat is de isowaarde en welk effect heeft dat op het eindresultaat. 

 De belichtingsdriehoek, hoe werkt de isowaarde, sluitertijd en diafragma samen  

   en hoe kom je tot het beste resultaat. 

 Hoe krijg je een zo scherp mogelijke foto (met zoveel mogelijk detail, zoals  

   scheurvorming). 

 Lichtmeten, waarom is de automaat vaak niet goed. 

 Histogram, werking uitleggen voor beoordelen juiste belichting. 

 Handmatig lichtmeten en welke hulpmiddelen en tips en tricks zijn hiervoor. 

 Hou kun je foute metingen corrigeren. 

 Kleurbalans en handmatig instellen. 

 Bestandsformaten RAW, Tiff en JPEG en wat is het verschil. 

 Kleurruimtes Adobe RGB en sRGB; wat is het verschil, wanneer gebruik je welke. 

 Verschil tussen foto’s opslaan, opslaan als, foto’s sluiten. 

 Praktijkoefeningen van bovenstaande. 

 

Meer informatie en aanmelden 

De cursist dient in het bezit te zijn van een fotocamera (inclusief gebruiksaanwijzing).  

 

De cursus is een verplichte module voor inschrijving in het NIVRE– Register Monitoring 

Bouw&Infra. Ook NIVRE Register-Experts kunnen zich in het kader van de Permanente 

Educatie aanmelden voor deze cursus (6 PE-punten).  

 

Zodra de datum van de cursus bekend is stelt het NIVRE de (Kandidaat) NIVRE Register- 

Experts hiervan op de hoogte. 

 


