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DEZE FOLDER IS INTERACTIEF: 
Met één muisklik kom je op de juiste pagina van dit boekje en 
op de juiste webpagina van Crescendo CVO terecht.

SCHRIJVEN MET LICHT
In de basisopleiding leer je je camera kennen en de basisprincipes van de fotografie 
toepassen. Je krijgt een voorsmaakje van de diversiteit van de fotografie en maakt kennis 
met de verschillende fotografie genres. Nadien kan je je kennis en kunde vervolmaken 
binnen de specialisatiemodules. Daarnaast zijn er ook modules fotobewerking voor 
fotografen.

Neem je liever een kijkje op 
onze website? Klik HIER:

LEER EN 
BELEEF

 CRESCENDO CVO  
CENTRUM VOOR VOLWASSENENONDERWIJSwww.crescendo-cvo.be

https://crescendo-cvo.be/nl
https://crescendo-cvo.be/nl/opleidingen/digitale-fotografie
https://crescendo-cvo.be/nl/opleidingen/digitale-fotografie


WAT LEER JE?
 ¥ Zowel basisinstellingen als gevorderde instellingen.
 ¥ Hoe je een onderwerp op een geslaagde manier in beeld brengt.
 ¥ Compositieregels toepassen.
 ¥ Kijken naar foto’s voor een beter begrip van wat een foto sterk maakt.
 ¥ Basisbewerkingen met apps zoals Adobe Lightroom en Snapseed.
 ¥ Foto's bewaren op verschillende dragers.
 ¥ Foto's delen via social media zoals Facebook en Instagram.
 ¥ De opgedane theorie omzetten in praktijk. Hiervoor kunnen drie lesmomenten 
verplaatst worden naar een ander moment en een andere locatie.

FOTOGRAFEREN MET DE SMARTPHONE  

WELKE VOORKENNIS WORDT VERWACHT?
 ¥ Er is geen fotografische voorkennis vereist.
 ¥ Je kan best vooraf de handleiding van je smartphone grondig doornemen.
 ¥ Om een vlotte communicatie en uitwisseling van digitale documenten en foto’s toe te 
laten is een behoorlijke basiskennis van de computer sterk aan te raden.

WELK MATERIAAL HEB JE NODIG?
 ¥ Een smartphone met ingebouwde camera.

Het uurrooster voor deze module vind je HIER.

https://crescendo-cvo.be/nl/opleidingen/digitale-fotografie/digitale-fotografie-basismodules/fotograferen-met-de-smartphone


DIGITALE FOTOGRAFIE 1
BASISMODULE

WELKE VOORKENNIS WORDT VERWACHT?
 ¥ Er is geen fotografische voorkennis vereist.
 ¥ Je kan best vooraf de handleiding van je camera grondig doornemen.
 ¥ Om een vlotte communicatie en uitwisseling van digitale documenten en foto’s toe te 
laten is een behoorlijke basiskennis van de computer sterk aan te raden.

WELK MATERIAAL HEB JE NODIG?
Een camera van het type:

 ¥ DSLR: Digital Single Lens Reflex, of
 ¥ MIL: Mirrorless Interchangeable Lens, ook wel ‘systeemcamera’ genoemd, waarvan 
het objectief verwisselbaar is.

 ¥ Het Adobe fotografielidmaatschap: Lightroom CC en Photoshop CC is een meerwaarde.
Heb je nog geen digitale camera aangeschaft? Klik dan HIER voor meer informatie.

WAT LEER JE?
 ¥ De belangrijkste principes rond scherpstellen, belichting en beeldcompositie.
 ¥ Deze principes en technieken omzetten naar de correcte camera-instellingen, zodat je 
succesvol de gewenste foto kan maken.

 ¥ Met een gestructureerde foto-analyse op een genuanceerde manier naar het werk van 
bekende fotografen kijken.

 ¥ Basisbewerkingen op je foto's toepassen met Adobe Lightroom CC.
 ¥ De opgedane theorie omzetten in praktijk. Hiervoor kunnen twee lesmomenten 
verplaatst worden naar een ander moment en een andere locatie.

Het uurrooster voor deze module vind je HIER.

https://crescendo-cvo.be/storage/downloads/pdf/IInBGpG2OheCg4jL58mavdw07shReW8XqUMGdpqg.pdf
https://crescendo-cvo.be/nl/opleidingen/digitale-fotografie/digitale-fotografie-basismodules/digitale-fotografie-1


DIGITALE FOTOGRAFIE 2
BASISMODULE

WELKE VOORKENNIS WORDT VERWACHT?
 ¥ Deelcertificaat basismodule Digitale Fotografie 1.
 ¥ Of gelijkwaardige competenties via ingangsproef.

WELK MATERIAAL HEB JE NODIG?
 ¥ Een camera van het type DSLR of MIL.
 ¥ Een stabiel, driebenig statief. Klik HIER voor de specificaties.
 ¥ Het Adobe fotografielidmaatschap: Lightroom CC en Photoshop CC.

WAT LEER JE?
 ¥ Een aantal boeiende fotografie genres kennen: landschaps- en panoramafotografie, 
portretfotografie, reportage- en straatfotografie.

 ¥ Specifieke technieken om aantrekkelijke foto’s binnen een bepaald genre te realiseren.
 ¥ Het leven en werk van professionele landschaps-, reportage- en portretfotografen 
kennen aan de hand van korte presentaties. 

 ¥ De eerste pasjes in een fotostudio zetten.
 ¥ In een gecontroleerde omgeving naar licht kijken, de interactie van licht met zijn 
omgeving begrijpen en spelen met licht en schaduw.

 ¥ Ervaring met Adobe Lightroom CC opbouwen en kennismaken met het 
nabewerkingsprogramma Adobe Photoshop CC.

 ¥ De opgedane theorie omzetten in praktijk. Hiervoor kunnen drie lesmomenten 
verplaatst worden naar een ander moment en een andere locatie.

Het uurrooster voor deze module vind je HIER.

https://crescendo-cvo.be/storage/downloads/pdf/IInBGpG2OheCg4jL58mavdw07shReW8XqUMGdpqg.pdf
https://crescendo-cvo.be/nl/opleidingen/digitale-fotografie/digitale-fotografie-basismodules/digitale-fotografie-2


WAT LEER JE?
 ¥ Fotografie genres uitdiepen: productfotografie, architectuur- en interieurfotografie, 
zelfportretten en groepsportretten, evenementsfotografie, hyperrealistische en 
surrealistische fotografie, macrofotografie en urban photography.

 ¥ RAW-beelden (digitale negatieven) te gebruiken om de technische kwaliteit van je foto’s 
te perfectioneren.

 ¥ Reflecteren over het wat, het hoe en het waarom beroepsfotografen een onderwerp in 
beeld brengen aan de hand van een tentoonstelling in een fotomuseum.

 ¥ Extra mogelijkheden van Adobe Photoshop CC gebruiken bij de afwerking van je foto’s.
 ¥ Theorie omzetten in praktijk. Hiervoor kunnen vier lesmomenten verplaatst worden 
naar een ander moment en een andere locatie.

DIGITALE FOTOGRAFIE 3 
BASISMODULE

WELKE VOORKENNIS WORDT VERWACHT?
 ¥ Deelcertificaat basismodule Digitale Fotografie 2.
 ¥ Of gelijkwaardige competenties via ingangsproef.

WELK MATERIAAL HEB JE NODIG?
 ¥ Een camera van het type DSLR of MIL.
 ¥ Een stabiel, driebenig statief. 
 ¥ Het Adobe fotografielidmaatschap: Lightroom CC en Photoshop CC.

Het uurrooster voor deze module vind je HIER.

https://crescendo-cvo.be/nl/opleidingen/digitale-fotografie/digitale-fotografie-basismodules/digitale-fotografie-3


WAT LEER JE?
 ¥ Aan elkaar verwante fotografische genres zoals: landschapsfotografie (natuurlijke- en 
stadslandschappen), natuurfotografie, fotografie van dieren en macrofotografie.

 ¥ De historische kadering van het genre.
 ¥ Dieptewerking, compositie, licht en belichting op een specifieke manier benaderen 
waardoor de te fotograferen ruimte op een actieve manier wordt verbeeld.

 ¥ Bepaalde apps gebruiken bij de voorbereiding en uitvoering van dit type fotografie.
 ¥ Theoretische competenties omzetten in praktijk. 
 ¥ Fotografische bewerkingstechnieken, toegespitst op natuur- en landschapsfotografie.
 ¥ Via een aantal opdrachten naar je eindwerk toe werken. De lesgever is steeds beschikbaar 
als coach.

 ¥ Verwacht je aan een actieve, mobiele en praktijkgerichte module! Van de 16 les-
momenten gaan er slechts enkele ’s avonds door, de meeste lessen worden overdag 
gepland, soms volgen twee lessen elkaar onmiddellijk op, soms verwachten we je 
vroeg in de ochtend. Op deze manier kan er optimaal gebruik gemaakt van de juiste 
atmosferische en lichtomstandigheden om de mooiste natuur- en landschapsfoto’s te 
maken.

NATUUR- EN LANDSCHAPSFOTOGRAFIE  
SPECIALISATIEMODULE

WELKE VOORKENNIS WORDT VERWACHT?
 ¥ Deelcertificaat basismodule Digitale Fotografie 3  wordt sterk aangeraden.
 ¥ Of gelijkwaardige competenties via ingangsproef.

WELK MATERIAAL HEB JE NODIG?
Koop geen extra materiaal aan voor de aanvang van de module, de leerkracht kan je 
hierover informeren.

 ¥ Een camera van het type DSLR of MIL.
 ¥ Een stabiel, driebenig statief.
 ¥ Een objectief/objectieven met brandpuntsafstanden tussen 18 en 200 mm.
 ¥ Een macro-objectief of alternatieve oplossingen voor dichtbijfotografie.
 ¥ Het Adobe fotografielidmaatschap: Lightroom CC en Photoshop CC.

Het uurrooster voor deze module vind je HIER.

https://crescendo-cvo.be/nl/opleidingen/digitale-fotografie/digitale-fotografie-specialisatiemodules/natuur-en-landschapsfotografie


WAT LEER JE?
 ¥ Werken met studiomateriaal.
 ¥ Theoretische competenties omzetten in praktijk. 
 ¥ Via een aantal opdrachte n, in kleine groepjes, naar je eindwerk toe te werken. De 
lesgever is steeds beschikbaar als van coach.

 ¥ Aangeleerde technieken en opstellingen in de fotostudio én met beschikbaar licht op 
locatie, toepassen op een persoonlijke wijze in je eindwerk.

 ¥ Eerst collega-cursisten inzetten als tijdelijk model, maar het wordt eveneens sterk 
aangemoedigd om zelf modellen mee te brengen: op die manier gaat je leercurve steil 
omhoog én plezier je mensen door ze een onvergetelijk portret te bezorgen.

 ¥ Jouw foto’s afwerken met fotografische bewerkingstechnieken.
 ¥ Verwacht je aan een praktijkgerichte module, uitgevoerd in atelieropstelling. Van de 
16 lesmomenten gaan de meeste ’s avonds door, ongeveer 1/3 van de lessen wordt 
overdag gepland. Zo maak je optimaal gebruik van daglicht: een essentiële vereiste voor 
portretfotografie bij beschikbaar licht.

PORTRETFOTOGRAFIE
SPECIALISATIEMODULE

WELKE VOORKENNIS WORDT VERWACHT?
 ¥ Deelcertificaat basismodule Digitale Fotografie 3  wordt sterk aangeraden.
 ¥ Of gelijkwaardige competenties via ingangsproef.

WELK MATERIAAL HEB JE NODIG?
Koop geen extra materiaal aan voor de aanvang van de module, de leerkracht kan je 
hierover informeren.

 ¥ Een camera van het type DSLR of MIL met ingebouwde flits of afzonderlijke reportageflits.
 ¥ Een lichtsterke (f/1.4-2.0) standaard-/portretlens (35-50 mm voor crop-camera’s, 50-85 
mm voor full frame camera’s) is een duidelijke meerwaarde.

 ¥ Het Adobe fotografielidmaatschap: Lightroom CC en Photoshop CC.

Het uurrooster voor deze module vind je HIER.

https://crescendo-cvo.be/nl/opleidingen/digitale-fotografie/digitale-fotografie-specialisatiemodules/portretfotografie


WAT LEER JE?
 ¥ Verhalen vertellen met foto's.
 ¥ Theoretische competenties omzetten in praktijk. 
 ¥ Via een aantal deelopdrachten  naar je eindwerk toe te werken. De lesgever is steeds 
beschikbaar als van coach.

 ¥ Op inhoudelijk en technisch vlak foto’s kritisch te analyseren en geslaagde van minder 
geslaagde reportagebeelden onderscheiden.

 ¥ Anders ‘kijken’, zo ontdek je onderwerpen in je onmiddellijke omgeving en kom je tot 
het kiezen van een reportagethema.

 ¥ De LIFE-formule toepassen en een thema met een grote visuele, emotionele en 
technische verscheidenheid gestructureerd in beeld te brengen.

 ¥ Jouw foto’s afwerken met fotografische bewerkingstechnieken.
 ¥ Verwacht je aan een actieve en praktijkgerichte module, uitgevoerd in atelieropstelling. 
Van de 16 lesmomenten gaan de meeste ’s avonds door, ongeveer 1/3 van de lessen 
wordt overdag gepland. Zo maak je optimaal gebruik van daglicht: een essentiële 
vereiste voor reportage- en straatfotografie.

REPORTAGE- EN STRAATFOTOGRAFIE
SPECIALISATIEMODULE

WELKE VOORKENNIS WORDT VERWACHT?
 ¥ Deelcertificaat basismodule Digitale Fotografie 3  wordt sterk aangeraden.
 ¥ Of gelijkwaardige competenties via ingangsproef.

WELK MATERIAAL HEB JE NODIG?
Koop geen extra materiaal aan voor de aanvang van de module, de leerkracht kan je 
hierover informeren.

 ¥ Een camera van het type DSLR of MIL met ingebouwde flits of afzonderlijke reportageflits.
 ¥ Een stabiel, driebenig statief. 
 ¥ Het Adobe fotografielidmaatschap: Lightroom CC en Photoshop CC.

Het uurrooster voor deze module vind je HIER.

https://crescendo-cvo.be/nl/opleidingen/digitale-fotografie/digitale-fotografie-specialisatiemodules/reportage-en-straatfotografie


WAT LEER JE?
 ¥ Fotografie is in essentie een zwart-wit medium. We vergelijken oude, analoge met 
recente digitale beelden in een historisch kader.

 ¥ Verhalen vertellen met foto's (schrijven met licht).
 ¥ Kijken in zwart-wit gradaties en het denken in grijstonen. 
 ¥ Met het zonesysteem de belichting van een beeld optimaliseren.
 ¥ Verschillende stijlen onderscheiden, gebruiken en interpreteren.
 ¥ Aandacht hebben voor de compositorische dynamiek van lijnwerk, strucuur en textuur.
 ¥ Theoretische competenties omzetten in praktijk. 
 ¥ Jouw foto’s om zetten en perfectioneren in zwart-wit met gebruik van Photoshop, 
Lightroom en Silver Efex Pro. 

 ¥ Zelfstandig werken aan de individuele  opdracht. De lesgever is steeds beschikbaar als 
coach.

 ¥ De ervaring die je opbouwt, pas je uiteindelijk op een persoonlijke wijze toe in je 
eindwerk, dat je verdedigt en beargumenteert voor een jury.

ZWART-WIT FOTOGRAFIE 
SPECIALISATIEMODULE

WELKE VOORKENNIS WORDT VERWACHT?
 ¥ Deelcertificaat basismodule Digitale Fotografie 3  wordt sterk aangeraden.
 ¥ Of gelijkwaardige competenties via ingangsproef.

WELK MATERIAAL HEB JE NODIG?
Koop geen extra materiaal aan voor de aanvang van de module, de leerkracht kan je 
hierover informeren.

 ¥ Een camera van het type DSLR of MIL.
 ¥ Een stabiel, driebenig statief. 
 ¥ Een lichtsterke (f/1.4-2.8) lens is een meerwaarde.
 ¥ Het Adobe fotografielidmaatschap: Lightroom CC en Photoshop CC.
 ¥ Beschikken over Silver Efex Pro van Nik Software is een meerwaarde

Het uurrooster voor deze module vind je HIER.

https://crescendo-cvo.be/nl/opleidingen/digitale-fotografie/digitale-fotografie-specialisatiemodules/zwart-wit-fotografie


WAT LEER JE?
 ¥ Voor elke fotograaf is Adobe Lightroom CC een toegevoegde waarde. Je leert foto’s te 
beheren, organiseren, bewerken, printen en publiceren. Allemaal vanuit één programma. 

 ¥ Met dit programma hoef je nooit meer te zoeken in je archief. Alle beelden kan je vanaf 
één plek opzoeken en bewerken. Hetgeen je tijdwinst oplevert die je kan besteden aan 
wat je als fotograaf het liefst doet: fotograferen.

 ¥ De bibliotheekmodule gebruiken: ordenen van mappen, toevoegen van tags en het 
opzetten van een datastructuur.

 ¥ Het creëren van een catalogus, de motor en de database.
 ¥ Het importeren en exporteren van foto's voor verschillende toepassingen.
 ¥ Verschillende verzamelingen aanmaken.
 ¥ RAW-beelden (digitale negatieven) in de ontwikkelmodule bewerken.
 ¥ Eigen presets aanmaken die jou in de toekomst, sneller laten werken.
 ¥ Meerdere foto’s snel en op een gestandaardiseerde, identieke wijze aan te passen.
 ¥ Plug-ins installeren en gebruiken. 
 ¥ De verschillende modules binnen Lightroom gebruiken; boek, presentatie, afdruk, ... 

LIGHTROOM VOOR FOTOGRAFEN
FOTOBEWERKING VOOR FOTOGRAFEN

WELKE VOORKENNIS WORDT VERWACHT?
 ¥ Er is geen voorkennis van het softwarepakket Lightroom CC vereist.
 ¥ Een behoorlijke basiskennis van de computer wordt sterk aangeraden.
 ¥ Twee vrijstellingsproeven, voor de module ‘Aan de slag met ICT’ en de module 
‘E-communicatie, internet en online diensten’, worden georganiseerd bij de aanvang van 
de lessen.

WELK MATERIAAL HEB JE NODIG?
 ¥ Het Adobe fotografielidmaatschap: Lightroom CC en Photoshop CC.

Het uurrooster voor deze module vind je HIER.

https://crescendo-cvo.be/nl/opleidingen/digitale-fotografie/fotobewerking-voor-fotografen/lightroom-voor-fotografen


WAT LEER JE?
 ¥ Wat in het analoge tijdperk in de donkere kamer gebeurde met chemicaliën, gebeurt in 
het digitale tijdperk via de computer met Adobe Photoshop CC. 

 ¥ Een realistische afwerking van elke foto, tot in het kleinste detail, is de absolute sterkte 
van dit programma. Het uitgebreide instrumentarium van Ps CC wordt stapsgewijs uit de 
doeken gedaan en systematisch behandeld. 

 ¥ Het programma en de vele tools gebruiken om foto’s te ontwikkelen tot in het oog 
springende, sprekende beelden met dat ietsje meer. 

 ¥ Werken met Camera Raw.
 ¥ Werken met Bridge.
 ¥ Het belang en de mogelijkheden van lagen, maskers, overvloeimodi en filters kennen. 
 ¥ De creatieve mogelijkheden van het bewerkingsprogramma kennen.
 ¥ Concrete technieken en work-flows toe te passen aan de hand van minutieus 
uitgeschreven en gedocumenteerde oefeningen … 

 ¥  … maar je zet evenzeer zelfstandig pasjes in de wereld van de fotobewerking en past de 
aangeleerde werkwijzen naar eigen inzicht aan.

PHOTOSHOP VOOR FOTOGRAFEN
FOTOBEWERKING VOOR FOTOGRAFEN

WELKE VOORKENNIS WORDT VERWACHT?
 ¥ Er is geen voorkennis van het softwarepakket Photoshop CC vereist.
 ¥ Een behoorlijke basiskennis van de computer wordt sterk aangeraden.
 ¥ Twee vrijstellingsproeven, voor de module ‘Aan de slag met ICT’ en de module 
‘E-communicatie, internet en online diensten’, worden georganiseerd bij de aanvang van 
de lessen.

WELK MATERIAAL HEB JE NODIG?
 ¥ Het Adobe fotografielidmaatschap: Lightroom CC en Photoshop CC.

Het uurrooster voor deze modules vind je HIER.

https://crescendo-cvo.be/nl/opleidingen/digitale-fotografie/fotobewerking-voor-fotografen/photoshop-voor-fotografen


CERTIFICAAT
 ¥ Per geslaagde module krijg je een deelcertificaat.

DUURTIJD
De opleiding Digitale Fotografie bestaat uit 10 modules. Elke module telt 60 lestijden 
verdeeld over 16 lesmomenten van telkens 3,5 uur. Een module duurt één semester.

PRIJS
 ¥ uurrooster en prijs van de Basismodules vind je HIER
 ¥ uurrooster en prijs van de Specialisatiemodules vind je HIER
 ¥ uurrooster en prijs van de modules Fotobewerking voor fotografen vind je HIER
 ¥ Adobe Creative Cloud lidmaatschap kan je met korting aanschaffen via Crescendo CVO

modules
10

Digitale 
fotografie

Mechelen, Lier
Heist o/d Berg,

Halle 
St-Genesius-Rode

dag en avond- 
onderwijs

LEUKE COMBINATIES
 ¥ Combineer je opleiding Digitale Fotografie met een cursus ICT in een creatieve context. 
Marketing-, evenement- en andere bedrijven zoeken het ideale twee in één-profiel,  een 
grafisch vormgever met een passie voor fotografie of een fotograaf met een liefde voor 
design.

 ¥ Volg een opleiding Ondernemerschap om je eigen zaak te starten!

CARRIÈREMOGELIJKHEDEN:
 ¥ Medewerker in een fotostudio
 ¥ Fotograaf bij een grafisch bureau of een marketing- en reclamebureau
 ¥ Persfotograaf
 ¥ Zelfstandig fotograaf

Kom de opleiding beleven tijdens onze infomomenten!
Klik HIER voor meer informatie.

TOEKOMSTMOGELIJKHEDEN PRAKTISCH

https://crescendo-cvo.be/nl/opleidingen/digitale-fotografie/digitale-fotografie-basismodules/uurrooster-en-prijs
https://crescendo-cvo.be/nl/opleidingen/digitale-fotografie/digitale-fotografie-specialisatiemodules
https://crescendo-cvo.be/nl/opleidingen/digitale-fotografie/fotobewerking-voor-fotografen/uurrooster-en-prijs
https://crescendo-cvo.be/nl/contact/infomomenten
https://crescendo-cvo.be/nl/opleidingen/informatica
https://crescendo-cvo.be/nl/opleidingen/verkoop-en-logistiek/ondernemerschap


Campus Mechelen
Vaartdijk 86 
2800 Mechelen
+32 15 41 30 45 
info.mechelen@crescendo-cvo.be

 ¥ Plan HIER je route

Campus Heist-op-den-Berg
Frans Coeckelbergsstraat 22
2220 Heist-op-den-Berg
+32 15 76 73 42 
info.heist@crescendo-cvo.be

 ¥ Plan HIER je route

Campus Lier
Predikherenlaan 18 (blok 3)
2500 Lier
+32 3 337 89 90 
info.Lier@crescendo-cvo.be

 ¥ Plan HIER je route

Campus GLTT Halle
Auguste Demaeghtlaan 40
1500 Halle
+32 2 362 03 39 
info.gltthalle@crescendo-cvo.be

 ¥ Plan HIER je route

Campus GLTT Rode
Schoolstraat 2
1640 Sint-Genesius-Rode
+32 2 358 28 97 
info.glttrode@crescendo-cvo.be

 ¥ Plan HIER je route

CONTACT

Volg ons op

LIEVER IETS ANDERS? 
NEEM ZEKER EEN KIJKJE

We bieden niet alle modules aan op 
alle campussen en lesplaatsen.  
Klik HIER voor meer informatie.

Schrijf je snel in!
Alles wat je moet weten om je in te schrijven vind je HIER.

www.crescendo-cvo.be
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