
Basiscursus Digitale Fotografie

Les 6

Studiofotografie + Portret



Cursus Planning

Les 1. Focus + Scherptediepte + Diafragma

Les 2. Brandpuntsafstand/Objectieven + Sluitertijd

Les 3. ISO + Belichting

Les 4. Witbalans & Compositie

Les 5. Histogram & Flitsen

Les 6. Studiofotografie & Portret (Praktijk)

Les 7. Modelfotografie (Praktijk)

Les 8. Portfolio & Lightroom

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



Les 6 - Agenda

1. Voordelen in de studio

2. Camera instellingen in de studio

3. Flits Trigger

4. Lichtmeter

5. Studio Belichting

6. Portret

7. Praktijk – Portret foto’s maken



De Fotostudio



Voordelen in de studio

In de studio heb je vaak alleen kunstlicht.

Hierdoor heb je het licht geheel in eigen hand.

Daglicht veranderd constant doordat het zonlicht continue 
veranderd bijvoorbeeld omdat er wel of geen bewolking is.

In de studio ben je ook niet afhankelijk van de 
weersomstandigheden (regen) of temperatuur buiten.



Camera instellingen zijn leidend

Omdat we het licht naar eigen hand kunnen zetten zijn de 
camera instellingen leidend.

In de studio fotografeer je altijd in de “M” stand.

1. Bepaal wat voor soort foto je wilt maken. 

2. Stel deze settings in op je camera.

3. Pas daarna het licht zo aan dat je belichting naar wens is.



Diafragma in de studio

Lenzen zijn doorgaans het scherpst tussen diafragma f/8.0 en f/11.0.

Wanneer je foto het toelaat is het dus verstandig deze instelling te 
gebruiken. 

Overigens is f/8.0 ook een uitstekend diafragma om te gebruiken bij 
portretten. 

Diafragma bepaalt bij gebruik van een flits de hoeveelheid licht in 
een foto.



Sluitertijd in de studio

De sluitertijd is bij de meeste ingeflitste foto's minder van belang. 

Alleen wanneer je ook omgevingslicht wilt laten meewerken gaat 
deze meespelen. 

Je moet wel rekening houden met de flitssynchronisatietijd van je 
camera. Deze vind je terug in je handleiding. (syncspeed)

In de meeste gevallen is 1/125 of 1/160 seconde een mooie 
sluitertijd in een studio. 

Voor bewegingsonscherpte hoef je niet bang te zijn. De duur van 
de flits van je studioflitser is zo kort dat dat het beeld bevriest. 



ISO waarde in de studio

De laagste ISO waarde geeft de beste kwaliteit.

Dit is vrijwel altijd ISO 100.

Bij flitsen heeft een hogere ISO waarde alleen nut als je wil dat
het omgevingslicht meer een rol speelt en je dit niet kunt
oplossen met alleen het verlengen van je sluitertijd. 

Dit is in de studio niet van belang.



Witbalans in de studio

Stel de witbalans in op de kleurtemperatuur van de studioflitser. 

Je zult deze waarschijnlijk in de handleiding van de flitser terug 
kunnen vinden. Vaak zit de kleurtemperatuur rond de 5000 
Kelvin. 

Je kan ook een grijskaart gebruiken voor de juiste witbalans.

Wanneer je op RAW fotografeert hoef je de witbalans niet in te 
stellen, omdat je dit dan in de nabewerking nog kan aanpassen.  

Mocht je geen kleurtemperatuur in Kelvin kunnen kiezen ga dan 
voor de stand 'flitslicht'. 



Samenvatting camerainstellingen

We komen dus tot de volgende conclusie:

1. De Witbalans ligt vast   (flitslicht – 5000K)

2. De ISO waarde ligt vast   (ISO - 100)

3. De Sluitertijd ligt vast   (< Sync Speed 1/200)

Het diafragma is dus leidend in de belichting en deze zal je 
waarschijnlijk als enige aanpassen tijdens studiofotografie.



Flits Trigger

De flitsers kunnen we op een aantal
manieren aansturen.

Vroeger gebeurde dit gewoon met 
een kabel die van je camera naar de 
flitser liep. 

Tegenwoordig gebruiken we vaak
Infrarood licht, maar dit heeft
nadelen.

De mooiste oplossing is een radio 
trigger. 

Deze plaats je op je hotshoe en de 
ontvanger koppel je aan je flitser.



Lichtmeter

Om precies je licht af te stemmen op je gewenste camera instelling kun je het 
beste gebruik maken van een lichtmeter.

Op de lichtmeter geef je aan met welke ISO waarde je 
werkt en met welke sluitertijd.

Daarna houdt je de lichtmeter bij het onderwerp van 
de foto en richt de lichtmeter naar de te meten flitser.

Als de lichtmeter de flits heeft opgevangen geeft hij
het F getal terug in stops. Hiernaast dus F/16

Op deze manier kun je voor elke flitser het 
flitsvermogen bepalen.

Als je geen lichtmeter hebt ben je afhankelijk van je 
eigen ogen en moet je een belichtingstrapje maken.



Studio Belichting



Portret Fotografie

Een portretfoto is een foto die een persoon laat zien op zo’n 
manier dat het iets laat zien over de persoon zelf. 

Heeft die persoon een mooie glimlach, mooie ogen, een 
interessant gezicht, etc. 

Het is aan de fotograaf om het beste uit mensen naar voren te 
halen en dit in een portret vast te leggen. 



Stel altijd scherp op de ogen

Vrijwel altijd zijn de ogen het belangrijkste binnen een portretfoto.
Kijkers zullen hier ook op focussen. 

Als de ogen niet scherp zijn dan zal dit meteen opvallen.



Open Diafragma

Een gemakkelijke manier om een portretfoto een professionele uitstraling te 
geven is door te werken met een groot diafragma. (laag diafragmagetal). 

Een laag diafragmagetal zorgt ervoor dat de scherptediepte in je foto klein is. 
Hierdoor wordt de achtergrond onscherp, waardoor je onderwerp los komt van 
de achtergrond. 

Zet je camera op de Av of A stand (diafragma voorkeuze) en selecteer het kleinst 
mogelijke getal (f/3.5 of f/2.8 bijvoorbeeld). 

Zorg er nu tevens voor dat de afstand tussen jou en het model klein is, terwijl de 
afstand tussen het model en de achtergrond juist zo groot mogelijk is. 

Je onderwerp zal op deze manier zeker los komen te staan van de achtergrond.



Fotografeer op ooghoogte

Door op ooghoogte je onderwerp te fotograferen wordt een portret 
direct veel sterker. 

Dat geldt zeker voor kinderen, maar ook bij volwassen is het niet leuk 
als je neerkijkt op hun kruin of opkijkt tegen hun kin. 

Mocht je model groter zijn dan jij dan kun je op zoek gaan naar een 
verhoging, maar je kunt de persoon ook vragen om zijn (of haar) benen 
te spreiden zodat het gezicht net wat lager komt. 

Dat ziet er raar uit als je ook de benen in beeld hebt, maar bij veel 
portretten leg je vooral het gezicht en het bovenlijf vast. 



Leg ook de omgeving vast

Niet alleen de persoon die je op de foto zet is belangrijk, 
ook de omgeving waar hij of zij zich in bevindt.

De omgeving brengt sfeer in de foto en laat vaak ook iets persoonlijks zien.
Dit geeft de foto een verhaal.



Fotografeer hun passie

Het is misschien soms wat cliché, maar een portretfoto kan ook echt 
verbeteren als je de passie van de persoon vastlegt in de foto. 

Denk bijvoorbeeld aan de gitaar van een (hobby) gitarist of de motor van 
een motorrijder. 

Voordeel is dat je direct ook iets hebt om over te praten. Je weet zo 
namelijk waar zijn of haar passie ligt. 

Dan is het gemakkelijker om je model op zijn/haar gemak te stellen en 
dan kun je beter foto's maken dan wanneer de persoon nog onwennig 
en ongemakkelijk voor je camera staat.



Haal het onderwerp uit het midden

Uit het midden, ogen hoog in de foto, scalperen mag. 



Omzetten naar zwart-wit

Vaak spelen kleuren geen belangrijke rol bij een portretfoto. 
Hierdoor zijn portretfoto's vaak goed om te zetten naar zwart-wit. 

Door kleur weg te nemen gaat de aandacht volledig 
naar lijnen, structuur en het onderwerp zelf. 

Probeer dus ook zeker eens om een portretfoto om te zetten naar zwart-wit. 



Extra Tips

Zoek zacht licht. 
Dit geeft een aangenaam beeld en laat mensen er mooi uitzien.

Voorkom egale belichting. Schaduw is je vriend.

Schaduwen, contrastverschillen en overgangen geven diepte in 
een foto.

Kom dichterbij. Krap kaderen kan goed werken bij portretfoto’s
omdat je alle overige informatie weghaald.



Experimenteer

De meest bijzondere foto’s krijg je door te experimenteren. 

Je moet je camera kennen en wat je met de instellingen kan bereiken.

Je moet de basisregeltjes kennen om een mooie foto te maken.

Daarna kun je daarmee spelen en foto’s maken die anders zijn dan
normaal en eruit springen.































Praktijk opdracht

Maak portetfoto’s. 

Probeer wat aansturing te geven.

Denk hierbij aan de houding van “het model”

Roteer zelf af en toe zodat elke cursist
het model ook kan fotograferen.


