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Beste leerkrachten, 

  

Via deze link https://bit.ly/2FIBO2r kan u 9 tutorials van telkens 5 min. downloaden, waarmee u 

een foto- en schrijfproject kan opstarten in de klas.  

 

De 5 fototutorials werden opgenomen i.s.m. de Brugse fotograaf Jelle Van Hulle.  

Jelle demonstreert een paar heel concrete foto-opdrachten. Zo leren de leerlingen enkele  

eenvoudige trucs om betere foto’s te maken. 

 

Voor de schrijftutorials werkten we samen met de Brugse auteur Lara Taveirne. Zij geeft de  

leerlingen korte schrijfopdrachten en tips om een unieke, maar toch geloofwaardige tekst neer te 

zetten.   

 

Het doel van dit project is om leerlingen wat meer inzicht in schrijven en fotograferen te geven en 

daardoor ook meer waardering voor fotografie en literatuur. We willen hen motiveren om zelf 

creatiever te schrijven en om in het vervolg bewuster foto’s te nemen. Door het zelf  

beoefenen, krijgen de leerlingen automatisch ook meer handvaten om fotografie en literatuur te 

interpreteren.  

 

Het verloop van dit project kan u grotendeels zelf uitstippelen: wat u in de les toont en welke op-

drachten u vervolgens zelf begeleidt, wat de leerlingen thuis afwerken en wat de spreiding van 

het project is in de tijd. Het is wel belangrijk om te starten met de fototutorials, want de foto’s 

bieden de inspiratie voor het schrijven.      

 

Leerlingen die willen, kunnen hun tekst en foto indienen bij Zwerm vzw voor de wedstrijd Inner/

Spaces.  

 

Maar sowieso trakteren we alle deelnemende klassen op een bruisend feestje na de lesuurtjes.  

 

Meer info over dit alles vindt u verderop in dit bundeltje. 

 

We wensen u en uw leerlingen alvast veel foto- en schrijfplezier! 

 

Het educatief team van Brugge Plus   Lara Taveirne 

en Openbare Bibliotheek Brugge   en Jelle Van Hulle  Zwerm vzw 

https://bit.ly/2FIBO2r


 3 

 

FOTOTUTORIALS 

De fotograaf, wie is Jelle Van Hulle? 

De foto’s van Jelle Van Hulle (°1978) roepen dromen en verhalen op.  Daarom is 

hij de uitgelezen fotografieleerkracht voor dit project.  

 

Als kunstenaar/fotograaf zoekt hij vaak de grenzen van fotografie en video op. 

Dit doet hij door experimentele materialen en dragers te gebruiken. Hij drukt 

zijn foto’s dus niet enkel af op fotopapier.   

 

Hij verandert ook graag de kleuren in zijn foto’s tijdens de nabewerking. Tijdens het fotograferen 

werkt hij veel met focusverschuivingen. Hij kiest dus wat hij scherp en wat hij onscherp in beeld 

brengt.  

 

In zijn meest recente project TUIG gaat hij nog verder en maakt hij zelfs het fototoestel overbodig 

door zelf objecten te construeren met lenzen en projecties.  

 

Je kan enkele foto’s van Jelle bekijken op www.facebook.com/vanhullejelle . 

 

De tutorials 

Voor dit project start Jelle vanuit lege binnenruimtes - vandaar de naam Inner/Spaces. Stap voor 

stap voegt hij objecten en personen toe en toont hij hoe je met dat alles een verhaal kan op-

roepen.    

 

Tutorial 1: inleiding en camera obscura 

Inhoud: 

Het basisprincipe van fotografie was al terug te vinden bij de camera obscura. Jelle demonstreert 

hoe je er een bouwt, geeft een korte inleiding over de geschiedenis van fotografie en geeft de 

leerlingen het advies om hun eigen kijk op de dingen te ontwikkelen. 

https://youtu.be/YUBw4NHeXqk 

 

Opdracht voor de leerlingen:  

Bouw een camera obscura met de hele klas en maak foto’s van de projectie.  

Stel, indien mogelijk, een hoge ISO-waarde in op je fototoestel of smartphone.   

 
 

https://youtu.be/YUBw4NHeXqk
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Tutorial 2: binnenruimtes 

Inhoud: 

Jelle verklapt hoe je een grote ruimte groot kan doen aanvoelen en wat de trucs zijn om een  

kleine ruimte in beeld te brengen.    

https://youtu.be/Ab_GW6tfjyU 

  

Opdracht voor de leerlingen: 

Fotografeer een grote en een kleine ruimte en benadruk dat groot of klein zijn aan de hand van 

de tips in de tutorial. 

 

Tutorial 3: objecten in de ruimte 

Inhoud: 

Door scherp te stellen op een object op de voorgrond of op de achtergrond of op de voor- en  

achtergrond tegelijk, vestig je de aandacht ofwel meer op het object, ofwel meer op de omgeving. 

https://youtu.be/8GPlqDSEpHE 

 

Opdracht voor de leerlingen: 

Kies een (niet te kleine) ruimte (met of zonder mensen) en een voorwerp, die je met elkaar in  

verband wil brengen.  Bepaal met je diafragma-instelling, waarop je de meeste aandacht wil  

vestigen. 

FOTOTUTORIALS 

https://youtu.be/Ab_GW6tfjyU
https://youtu.be/8GPlqDSEpHE
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Tutorial 4: personen in de ruimte 

Inhoud: 

In een portret trekt het model de meeste aandacht. Toch bepaal jij opnieuw wat je toont: vooral 

het gezicht, ook de handen, een stukje omgeving of niet. Telkens krijg je een ander verhaal. Speel 

je met licht en schaduw, dan kan je het portret extra expressie geven.   

 

In een groepsfoto vertelt de opstelling hoe de modellen zich tegenover elkaar verhouden.  Wil je 

een originele groepsfoto te maken, dan heeft Jelle één goed advies: teken de opstelling vooraf 

uit.  

https://youtu.be/eeIhZtzxJ_I 

 

Opdracht voor de leerlingen: 

Maak een portret van één persoon en neem een groepsfoto (min. 3 personen) aan de hand van de 

tips in de tutorials. 

 

 

 

 

FOTOTUTORIALS 

https://youtu.be/eeIhZtzxJ_I
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Tutorial 5: nabewerking 

Inhoud: 

Wanneer je klaar bent met fotograferen volgt er nog de nabewerking.   

Tegenwoordig kan dit makkelijk via verschillende gratis apps (zie lijst hieronder).  

Het belang van dit proces is niet te onderschatten. Toch is het zoeken naar een mooi evenwicht, 

want te veel bewerken kan ook nefast zijn.  

https://youtu.be/kkKomOtiH6o 

 

Opdracht voor de leerlingen: 

Kies één of meerdere van je voorgaande foto’s en bewerk die tot je eindproduct. 

 

Apps om je foto’s te bewerken op je smartphone: 

Snapseed, Pixomatic, VSCO, Adobe Lightroom CC, Pixlr 

 

Om je foto’s te bewerken op je computer kan je gratis Photoshop Elements downloaden of een van  

volgende websites gebruiken: 

www.befunky.com  

www.picmonkey.com  

www.canva.com  

 

FOTOTUTORIALS 

https://youtu.be/kkKomOtiH6o
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Tips 

Indien de fototutorials niet geïntegreerd kunnen worden binnen één van de vakken, dan kunt u 

het bekijken en uitvoeren van de opdrachten meegeven als huiswerk. Leerlingen kunnen  

individueel of per twee foto’s nemen. Met meer is moeilijker. Alle opdrachten kunnen uitgevoerd  

worden met een smartphone, maar werken met een beter fototoestel mag uiteraard ook.  

Om foto’s te bewerken zijn er heel wat gratis apps te downloaden. 

 

Idealiter vertrekken de leerlingen voor het schrijven van hun tekst niet van een zelfgemaakte  

foto, maar van een foto van iemand anders. De leerlingen kunnen hun beste foto’s met elkaar uit-

wisselen. Zo beginnen ze met een onbevangen blik aan het schrijfproces. Ze weten immers niet 

waar en hoe de foto gemaakt werd. De verbeelding is dan meer aan zet.   

 

Anderzijds kiezen de leerlingen best een foto waar ze een geloofwaardig verhaal over kunnen 

schrijven, een foto die een wereld bij hen oproept waar ze voldoende van kennen. Omdat Inner/

Spaces het thema is van dit project, moet iedereen zeker een foto kiezen waarop een binnen-

ruimte zichtbaar is. Dit is ook de foto die de leerlingen (samen met hun tekst) indienen voor de 

wedstrijd. Andere foto’s kunnen wel helpen tijdens het schrijfproces, bijvoorbeeld bij het vorm-

geven van een personage.  

FOTOTUTORIALS 
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SCHRIJFTUTORIALS 

De auteur, wie is Lara Taveirne? 

 

Dat foto’s verhalen kunnen oproepen dat weet Lara Taveirne (regisseur, 

auteur) maar al te goed. Elk van haar drie romans zijn op één of andere 

manier wel gegroeid uit het kijken naar een foto.  

 

Dat woorden en zinnen ook beelden kunnen opwekken, dat ontdekt  

iedereen die iets van haar leest. Verder gelooft ze in de liefde als oorsprong 

van alle schoonheid en ook dat sommige dingen onherstelbaar zijn. Ze gelooft nog hardnekkiger 

dat je ook op scheve hakken kunt dansen. 

 

Met haar debuutroman De kinderen van Calais won ze de Debuutprijs 2015 en onlangs kwam 

haar derde roman uit. Op www.charliemag.be/author/lara-taveirne kan je alvast een paar  

artikels lezen die ze schreef. 

 

De tutorials 

 

Voor deze tutorials begint ook Lara met het beschrijven van een ruimte.  Vervolgens laat ze de 

leerlingen nadenken over een personage en over de relatie tussen dat personage en die ruimte.  

Op die manier ontstaat al snel de aanzet tot een verhaal. Het volledige verhaal is in deze tutorials 

(en voor de wedstrijd) echter niet zo van belang.  De focust ligt minder op WAT je schrijft en  

eerder op HOE je het schrijft.     

 

Tutorial 1: ruimte en tijd 

 

Inhoud:  

Een ruimte die herkenbaar voor je is, roept onmiddellijk oude of recente herinneringen op.   

https://youtu.be/dMEAXvUv9R8 

 

Opdracht voor de leerlingen:  

Bekijk de foto die je koos. Beschrijf de ruimte volgens Lara’s tips en vul aan met je eigen  

herinneringen en verbeelding.  

 

Tutorial 2: personage 

 

Inhoud:  

Om haar personages vorm te geven, verzamelt Lara foto’s en lijstjes met eigenschappen. 

https://youtu.be/sCAoGkKVzBg 

 

Opdracht voor de leerlingen:  

Bouw een personage op aan de hand van de tips in de tutorial. Weet je goed hoe je personage in 

elkaar zit, schrijf dan een stuk tekst waar je personage in voorkomt. Onderneemt je personage 

een actie, voert hij of zij een gesprek, of beschrijf je wat er in zijn of haar hoofd afspeelt? Zorg dat 

er een verband is met de ruimte en tijd die je al eerder beschreef.  Dit stukje tekst kan voor of na 

je beschrijving van ruimte en tijd komen. 

 
 

 

http://www.charliemag.be/author/lara-taveirne
https://youtu.be/dMEAXvUv9R8
https://youtu.be/sCAoGkKVzBg
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Tutorial 3: zoek je eigen stijl 

Inhoud:  

De eerste zin van een verhaal, zet meteen de toon. Die zin hoeft nog niets te verklappen over het 

plot, maar laat de lezer wel onmiddellijk voelen wat de schrijfstijl en wat de sfeer zal zijn.      

https://youtu.be/GEoX-Y5q3XY 

 

Opdracht voor de leerlingen:  

Schrijf een paar mogelijke eerste zinnen met de woorden die Lara opnoemt. Zoek op die manier 

je eigen stijl. Zoek vervolgens een eerste zin voor jouw tekst.   

 

Tutorial 4: tips 

Inhoud:  

Schrijven betekent ook dat je je teksten kritisch herleest, dat je meestal wel schrapt en her-

schrijft.  Tijdens deze tutorial geeft Lara enkele richtlijnen om je teksten door te lichten. De tips 

uit tutorial 1, 2 en 3 blijven natuurlijk ook geldig.  

https://youtu.be/IU7nGGhhlms 

 

Opdracht voor de leerlingen:  

Bekijk deze tips, herlees je tekst en verander waar nodig.  

Denk ook aan de tips uit tutorial 1, 2 en 3.  

 

Tips 

Het schrijfgedeelte wordt wel liefst geïntegreerd in de lessen. Het past uiteraard best in het vak 

Nederlands (of Engels). De tutorials kunnen klassikaal bekeken worden, waarna de leerlingen de 

schrijfopdrachten onder begeleiding kunnen uitvoeren. Dat zal hen helpen en motiveren. Geef de 

schrijfopdrachten dus zeker niet enkel als huiswerk mee. 

 

Als de leerlingen tutorial 1, 2 en 3 uitvoeren, krijgen ze de elementen aangereikt om de aanzet 

van een verhaal te schrijven. Het is aan de leerlingen om dit tot een vloeiende tekst te verwerken 

van min. 1 tot max. 3 A4’tjes. Een aanzet voor een verhaal schrijven is voldoende (ook voor de 

wedstrijd).  

 

Met meerdere leerlingen aan een tekst werken mag, maar dit maakt het schrijfproces wel een 

heel stuk moeilijker. 

 

Sommige leerlingen schrijven liever op een stil plekje, in een andere houding en dus niet aan hun 

eigen bank in het klaslokaal.  

 

 

SCHRIJFTUTORIALS 

https://youtu.be/GEoX-Y5q3XY
https://youtu.be/IU7nGGhhlms
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DE WEDSTRIJD  

 

 

Elke leerling die wil kan zijn/of haar tekst (min.1 A4, max. 3A4’s) en foto indienen voor de  

fotografie- en schrijfwedstrijd van Zwerm. Samenwerken mag. 

 

Indienen kan tot maandag 22 april 2019. 

 

Alle klassen die geschreven en gefotografeerd hebben in het kader van dit project, zijn van harte 

welkom op de feestelijke prijsuitreiking met bruisend afterschoolfeestje op donderdag 9 mei  

vanaf 16u30. De locatie wordt later nog bekend gemaakt. Jelle en Lara overhandigen de prijzen 

voor beste foto, beste tekst en beste geheel.     

 

Alle info vindt u op www.zwerm-vzw.com. 

http://www.zwerm-vzw.com

