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perspectief = hoe kijkt de fotograaf

• Ooghoogte

• Kikkerperspectief

• Vogelperspectief
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Kikker



Vogel











compositie = waar staat het onderwerp op de foto



Regel van derden



regel van derden



voorbeelden









De opdracht

1. Maak een twee foto’s met 
kikkerperspectief

2. Maak twee foto’s met 
vogelperspectief

3. Maak twee foto’s op 
ooghoogte

NB zorg ervoor dat telkens 
één foto gemaakt is volgens 
de regel van derden.



Perspectief en compositie bij fotografie – Uitleg bij PowerPoint 
 

Dia 1 Startdia 

 

Perspectief in de fotografie is wat anders dan bij tekenen en 
schilderen. Gaat het er daar vooral om diepte in het werk te 
krijgen, bij fotografie gaat het er vooral om hoe de fotograaf kijkt 
en hoe het onderwerp in beeld gebracht wordt. 

 

Dia 2 Wat is perspectief? 

 

Perspectief is dus hoe de fotograaf kijkt. Er zijn drie 
perspectieven. 

1. Ooghoogte (de fotograaf staat rechtop als de foto 
gemaakt wordt.) 

2. Het kikkerperspectief (de fotograaf maakt zich zo klein 
mogelijk als de foto gemaakt wordt. Het onderwerp 
wordt dus van onderaf gefotografeerd.) 

3. Het vogelperspectief (de fotograaf neemt de foto van 
bovenaf.) 

 

Dia 3 Ooghoogte 

 

Deze en de volgende twee foto’s zijn voorbeelden van deze 
perspectieven. 

 

Dia 4 kikkerperspectief 

 

 

 

Dia 5 Vogelperspectief 

 

 

 
  



Dia 6 Voorbeeld 1 

 

De fotograaf kiest een bepaald perspectief om duidelijk te 
maken wat hij/zij wil zeggen. 
Door het vogelperspectief maak je het onderwerp kleiner. Klein 
wordt vaak als lief/aardig ervaren. 

 

Dia 7 Voorbeeld 2 

 

Door hier voor een perspectief op ooghoogte te kiezen, lijkt het 
schaap veel groter dan in de vorige foto. Zo wordt het haast een 
beetje een eng dier. 

 

Dia 8 Voorbeeld 3 

 

Door een kikkerperspectief te kiezen lijkt de jongen hier wel een 
reus. De fotograaf lijkt immers veel kleiner dan de jongen. De 
jongen lijkt haast bedreigend, erg groot en sterk. 

 

Dia 9 Voorbeeld 4 

 

De keuze voor een vogelperspectief maakt dezelfde jongen veel 
kleiner. Het is nu een ongevaarlijke jongen die gewoon aan het 
koken is. 
Door de perspectiefkeuze beïnvloed je als fotograaf dus het 
gevoel van de kijker. 

 

Dia 10 Wat is compositie? 

 

Bij compositie gaat het vooral over waar het hoofdonderwerp 
van de foto op het beeld staat. De keuze die de fotograaf hier 
maakt zorgt er vaak voor dat het beeld, de foto, wat 
interessanter wordt om naar te kijken. 

 
  



 

Dia 11 Regel van derden (1) 

 

Wanneer het hoofdonderwerp precies in het midden staat, dan 
wordt de foto vaak als saai ervaren. Een manier om dat op te 
lossen is de regel van derden. Hierbij wordt de foto zowel in de 
lengte als in de breedte in drie gelijke delen verdeeld. Er 
ontstaan zo dus 9 vlakken. 

 

Dia 12 Regel van derden (2) 

 

Wanneer een hoofdonderwerp zich bevindt op de kruising van 
de lijnen (de rode kruisjes) dan trekt het haast onmiddellijk de 
aandacht van de kijker. Als fotograaf stuur je dan dus de ogen 
van de kijker naar het onderwerp wat jij belangrijk vindt. 

 

Dia 13 Voorbeeld 1 

 

In de linker foto staat het hert keurig in het midden. Je ziet hem 
goed, maar wanneer hij op een van de lijnen in het 9-vlak staat 
(linker foto) dan trekt hij veel meer de aandacht, 

 

Dia 14 Voorbeeld 2 

 

Dat geldt ook voor het meisje in de jurk. Op de rechter foto is zij 
veel nadrukkelijker aanwezig. Zij staat nu niet alleen op een van 
de lijnen, haar gezicht staat zelfs op een kruispunt. 

 

Dia 15 Voorbeeld 3 

 

Ook bij portretten werkt de regel van derden. Hoewel het model 
op de linker foto in het midden staat is er toch met die regel 
rekening gehouden. Haar ogen zitten op de bovenste lijn en haar 
rechter oog op de linker lijn. Bij de rechter foto zie je wat meer 
van de omgeving van het model. Zij trekt toch de aandacht. Zij 
staat immers op een van de lijnen en haar ogen bevinden zich 
weer in op een kruispunt. 

 
  



Dia 16 Voorbeeld 4 

 

Ook in de landschapsfotografie wordt de regel van derden veel 
toegepast. De horizon zit meestal op 1/3 of 2/3 van de foto en 
zelden in het midden. Opvallende landschapselementen 
(huisjes, rotsen, grote bomen e.d.) vind je vaak terug op een van 
de twee verticale lijnen. Kijk het maar eens na bij google 
afbeeldingen. 

 

Dia 17 opdracht 

 

De opdracht staat duidelijk op de slide. De voorwaarden staan 
erbij en zijn in het onderstaande grit af te tekenen. 
 
 

  met derden zonder derden 

kikker     

ooghoogte     

vogel     

 

 



   

 
 

Lesbrief 1 

 

Perspectief en compositie 
 

o Maak twee foto’s met kikkerperspectief 
o Maak twee foto’s met vogelperspectief 
o Maak twee foto’s op ooghoogte 
o NB zorg ervoor dat telkens een foto gemaakt is volgens de regel van derden. 
o Maak foto’s van jouw favoriete plek. 

 

Kikkerperspectief: 
 

onderwerp 
 
 
 

 

Kikkerperspectief 
gebruikt 
 

(2 punten) 
per foto 

Ooghoogteperspectief 
gebruikt 
 

(2 punten) 
per foto 

Vogelperspectief 
gebruikt 
 

(2 punten) 
per foto 
 

Zonder regel van derden 
 
 

(2 punten) 
per foto 

Met regel van derden 
 

(2 punten) 
per foto 

  
De foto’s laten jouw 
favoriete plek zien 
 
Elke foto heeft een titel 

(2 punten) 
per foto 
 
(2 punten) 
per foto 

  
 
 
 

Checklist: 
 

Minimaal 150 woorden 
2 of 3 deelvragen 
 

Uitwerking: 
 

Je werkt deze opdracht uit met een fotocamera of 
een i-pad.  
Geef elke foto een titel. 
 

Ooghoogte: 
 

onderwerp 
 
 
 
 

 Vogelperspectief: 
 

onderwerp 
 
 
 
 

 



Perspectief en compositie - Opdrachten uitgewerkt (Rubrics) 

Bij deze les heb je een opdracht gekregen. Deze opdracht voer je zo goed mogelijk uit. Hieronder zie je de voorwaarden (ook wel Rubrics 

genoemd) waaraan ze moeten voldoen en hoe je er punten op kunt scoren. 

 0 
punten 

1 punt 2 punten 

    
Kikkerperspectief gebruikt 

Nee 
Ja, maar het klopt 

niet helemaal 
Ja, heel duidelijk 

    
Ooghoogteperspectief gebruikt 

Nee 
Ja, maar het klopt 

niet helemaal 
Ja, heel duidelijk 

    
Vogelperspectief gebruikt 

Nee 
Ja, maar het klopt 

niet helemaal 
Ja, heel duidelijk 

    
Regel van derden niet gebruikt 

Nee 
Ja, maar het klopt 

niet helemaal 
Ja, heel duidelijk 

    
Regel van derden gebruikt 

Nee 
Ja, maar het klopt 

niet helemaal 
Ja, heel duidelijk 

    
De foto’s laten jouw favoriete plek zien 

Nee 
Ja, maar het heeft 

wel wat extra uitleg 
nodig. 

Ja, je ziet direct dat 
de foto bij het 
thema past. 

    
Elke foto heeft een titel 

Nee 
Ja, maar die hoort 

niet echt bij de foto 
Ja en die hoort ook 

echt bij de foto 
 


