
Basiscursus Digitale Fotografie

Les 3

ISO & Belichting



Cursus Planning

Les 1. Focus + Scherptediepte + Diafragma

Les 2. Brandpuntsafstand/Objectieven + Sluitertijd

Les 3. ISO + Belichting

Les 4. Witbalans + HDR + Compositie

Les 5. Histogram + High/Low Key + Flitsen

Les 6. Studiofotografie + Portret

Les 7. Praktijk Modelfotografie

Les 8. Portfolio + Lightroom

Bonus Les 9. Workshop: Nachtfotografie (datum nader te bepalen)



Les 3 - Agenda

1. Bespreken huiswerkopdracht
2. ISO
3. Belichtingsdriehoek
4. Stops
5. Voorbeeldinstelling
6. Pauze
7. Lichtmeting (Metering)

8. 18% Grijs
9. Metering modes
10. Vragen
11. Huiswerkopdracht (Belichtingstrapjes)



Bespreken Huiswerk Opdracht

Maak ongeveer 4 a 5 foto’s met verschillende sluitertijden in de 
sluitertijd voorkeuze stand (S- Nikon, Tv Canon)

Probeer eens alle 4 soorten beweging vast te leggen.

Alles staat stil (‘bevriezen’)

Onderwerp is scherp, de achtergrond is onscherp (‘meetrekken/panning’)

Onderwerp is onscherp, de achtergrond is scherp
Alles is onscherp

Het onderwerp op de foto mag je zelf bepalen.

Huiswerk graag volgende keer meenemen op USB-Stick, Tablet, 
of Papier.



ISO/ASA

ASA – Analoge camera’s

ISO – Digitale camera’s

ISO/ASA = de lichtgevoeligheid van de sensor/filmrol



ISO 100 t/m 800



ISO 1250 t/m 6400



Hogere ISO geeft meer ruis in de foto



Hoe beter je camera body hoe minder 
ruis bij hogere ISO waarden



Belichtingsdriehoek





Stops

S  / TV A / AVF – Stop tabel



Voorbeeld instelling

50 - 100 – 200 – 400 – 800 – 1600 – 3200 - 6400ISO

F/2 – F/2.8 – F/4 – F/5.6 – F/8 – F/11 – F16 – F/22  Diafragma

1/1000 – 1/500 – 1/250 – 1/125 – 1/60 – 1/30 – 1/15 – 1/8 Sluitertijd

1 stop

1 stop

1 stop

2 stops

Als dit de juiste belichting oplevert dan heb je de volgende opties

De foto wordt donkerder als de sluitertijd sneller wordt, het diafragmagetal
hoger of de ISO waarde lager.

De foto wordt lichter als de sluitertijd langzamer wordt, het diafragmagetal
lager of de ISO waarde hoger.



Pauze / Vragen



Wat zou je kunnen zeggen over de instellingen?



Wat zou je kunnen zeggen over de instellingen?



Wat zou je kunnen zeggen over de instellingen?



Wat zou je kunnen zeggen over de instellingen?



Wat zou je kunnen zeggen over de instellingen?



Wat zou je kunnen zeggen over de instellingen?



Lichtmeting (Metering)

Het gedeelte met de kleine streepjes is de lichtmeter. 
Deze loopt hier van -3 stops naar +3 stops.
Als het streepje precies in het midden staat is de belichting correct.

Deze lichtmeter meet alleen invallend licht en heeft niet ALTIJD gelijk!! 
In sommige gevallen moet je zelf compenseren om de juiste belichting te
krijgen.



18% Grijs



Metering Modes
Matrix/Evaluative Metering Mode

Spot Metering Mode

Center Weighted Metering Mode

Matrix/Evaluative metering with Fill in 
Flash

60%



Bracketing



Praktijk Opdracht

Zet je camera in de “M” stand en probeer de 
juiste stand te vinden voor een goed belichte 
foto.

Zorg dat de sluitertijd snel genoeg is zodat je 
geen bewogen foto hebt en zet daarna met 
zowel ISO als diafragma de belichting optimaal.



Vragen



Nieuwe Huiswerk Opdracht

Maak 3 verschillende belichtingstrapjes in de “M” stand d.m.v. :
Diafragma

Sluitertijd

ISO

Maak bij elke belichtingstrap 3 foto’s:
Juist belicht

1 of 2 stops overbelicht

1 of 2 stops onderbelicht

In totaal dus 9 foto’s en deze mogen allemaal van hetzelfde onderwerp zijn.

Huiswerk graag volgende keer meenemen op USB-Stick, Tablet, of Papier.


