Fotograaf
De moderne fotograaf houdt zich bezig met concept en
compositie, belichting en kleur. Hij maakt niet alleen de knapste
huwelijksreportages, maar werkt ook dikwijls als freelancer
voor magazines, bedrijven en concerns. Wie clever is
specialiseert zich in specifieke disciplines, waardoor hij zich
kan profileren in het werkveld.

Info
Gent
Beginner
Prijs vanaf 485,01 (incl.
BTW)

Avondopleiding

Waar en wanneer?
Klassikale lessen
Locatie

Startdatum

Tijdstip les

Prijs

Gent

10/01/2023

avond, weekend

€485,01

Programma
De opleiding duurt 2 jaar, met gemiddeld twee lesmomenten per week. Om organisatorische
redenen kunnen een aantal lessen doorgaan op andere momenten.
PORTRETFOTOGRAAF 1:
Fotografisch kijken 16u
Camera en accessoires 32u
Beeldbewerking RAW en colormanagement 32u
Materiaalweergave – product en compositie 44u
Architectuur – interieur en compositie 44u
Sociale reportage en compositie 44u
Portret en compositie 44u
PORTRETFOTOGRAAF 2:
Ondernemerschap en autonoom project portret 32u
Beeldbewerking en colormanagement 40u
Portretfotografie 44u
Bedrijfsreportage en eventfotografie 48u
Sociale reportage 44u
Eindproef portretfotograaf 5u
Dit traject specialiseert jou tot portretfotograaf. Bij voldoende interesse binnen de klasgroep kan een
bijkomende specialisatiejaar naar productfotograaf worden ingericht. De talrijke opdrachten die je tijdens
de opleiding krijgt, vereisen dat je ook buiten de lessen actief en intensief bezig bent met fotografie. Laat
je dus niet verrassen en respecteer de deadlines die de docenten je vragen.

Voor wie
Je bent/wordt minstens 18 jaar in de loop van het kalenderjaar waarin de opleiding start. Deze opleiding
richt zich tot iedereen die geïnteresseerd is om professionele portretfoto’s te leren maken. Voorkennis is
niet vereist. Daarnaast ook geprikkeld door bewegend beeld? Bekijk zeker ook even het traject video
content creator.

Materiaal en extra kosten
Onze opleidingsinstelling beschikt over een mooi uitgerust atelier waar je tijdens de lessen gebruik van
kan maken. Je zal daarnaast het volgende nodig hebben:
DSLR of hoogwaardige systeemcamera
Verschillende lenzen
Statief
Flitser
Op termijn zal je deze basisuitrusting willen uitbreiden. Kocht je nog niets aan? Wacht met een aankoop
tot de eerste les waar je advies kan inwinnen van je docent. Op vertoon van je SYNTRAinschrijvingsbewijs kan je audiovisueel materiaal huren bij onze partner Ostron aan studententarief.
Tijdens je opleiding zal je in de klas geregeld foto’s moeten afdrukken. De kostprijs van het fotopapier
wordt naargelang het verbruik verrekend. Kosten verbonden aan opdrachten zijn afhankelijk van de
keuze van je project en je eigen creativiteit.

Onze organisatie streeft naar een duurzame en milieuvriendelijke manier van werken. Om die reden
bieden wij al onze cursussen en lesmateriaal (instructievideo’s, oefeningen, …) digitaal aan op ons
leerplatform. Wil je toch graag jouw cursussen afdrukken? Dan sta je zelf in voor het drukken en de
bijhorende kost.

Examens, getuigschrift / diploma en vrijstellingen
Wie slaagt voor de examens en de eindproef, ontvangt een getuigschrift. Als je daarnaast ook voor de
cursus ondernemerschap slaagt, behaal je een diploma in plaats van een getuigschrift. Getuigschriften en
diploma's zijn officieel erkend door het Vlaams Agentschap voor Innoveren en Ondernemen.

