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2. DE KUNST VAN HET KIJKEN 

Ken je het idee dat je op vakantie vaak hele andere foto’s maakt 
dan thuis? Van de zonsondergang, de kinderen, een marktje, 
oude deuren, locals of die mooie bloemen? Tijdens een vakantie 
kijk je als een toerist en zie je hele andere dingen dan thuis. Je 
ziet meer. En het grappige is: dat kun je thuis in je normale leef- 
en werkomgeving dus ook.  

Een mooie foto maken, begint met een mooie foto zien. En 
daar heeft de techniek van de camera in je handen in beginsel 
weinig mee te maken. Want wat er in je foto komt en hoe, dat 
bepaal jij (niet de camera).  

Naast alle praktische tips neem ik je tijdens deze cursus mee 
op… ‘kijk-reis’ door je eigen omgeving. Met opdrachtjes en 
thema’s om als toerist in eigen omgeving op zoek te gaan naar 
mooie, grappige of verrassende plaatjes. Want met een 
onderwerp in gedachten, ga je bewuster rondkijken. Een 
letterlijke eye-opener… want je zal zien dat je door deze 
opdrachten echt veel meer gaat…ZIEN! 

Om je op weg te helpen ontvang je deze week -naast de video- 
ook een handige podcast om je daarbij te helpen. 

Ik wens je voor de komende weken een mooie kijkreis door 
eigen omgeving. En ben natuurlijk onwijs benieuwd naar je 
resultaten. Laat je foto’s niet ongebruikt op je telefoon staan, 
maar deel ze in de Facebook groep! Deze besloten groep is 
speciaal voor deze cursus en bedoeld om te oefenen, inspiratie 
op te doen en je vragen te stellen!
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CHECKLIST

O Een mooie foto maken? Leg je smartphone dan even weg en focus op 
    het ‘kijken’  
O Neem om te oefenen eens een fotothema in je achterhoofd.  
    ‘schaduwen’ bijvoorbeeld, of ‘de kleur blauw.’ En daarvoor hoef je niet 
     speciaal op pad, dit kun je gewoon tijdens je normale bezigheden 
     doen. Een soort ‘ik zie, ik zie, wat jij niet ziet.’ ;)  Je gaat er bewuster 
     door kijken! 
O Als je op vakantie bent, werkt dit ook heel leuk. Ga op pad 
    met zo’n thema en je komt met de meest verrassende foto’s thuis.

ZELF DOEN - duur: ca. 60 minuten 

1. Podcast ‘de kunst van het kijken.’ Koptelefoon in, jas aan en 
gaan. Ga in jouw buurt op een bankje zitten en beluister de 
podcast. Neem 10 minuten om rond te kijken. Wat zie je allemaal? 
Waar komt het licht vandaan? Staat de zon hoog of laag? Zijn er 
wolken? Zie je mensen op straat, of in huizen? Auto’s? Fietsers? 
Kinderen? Dieren? Voel je wind? Hoor je geluiden? Zie je 
schaduwen en zoja, welke kant lopen ze op? Zijn er volgels? 
Bloemen? Zie je vliegtuigen in de lucht? Je snapt hem zo wel he. 
Bewust rondkijken. Het zal je dingen doen opvallen waar je 
normaal aan voorbij holt.  

2. Kijkopdracht: ronde vormen. Of het onderweg naar werk is, naar 
school, tijdens een wandeling met de hond of het luisteren van de 
podcast; ga op zoek naar ronde vormen en maak daar een of meer 
foto’s van. Kijk goed rond (leuke woordspeling ;)). Enne… probeer 
jouw plaatje niet alleen vast te leggen, maar ook om er iets 
speciaals van te maken! Denk bijvoorbeeld eens aan de hoek van 
waaruit je fotografeert. En vergeet niet om de tips uit de video 1 
‘ken je camera’ toe te passen. Deel je je vondsten in de FB groep? 
Ik ben heel benieuwd. Succes en have enjoy!  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