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De opdracht

1. Maak foto in de stijl van 
één van de fotografen die 
net zijn besproken. Laat in 
deze foto jouw plek zien.

2. Maak nog een foto van 
diezelfde plek, maar nu 
zoals jij hem mooi vindt.

3. Bespreek de twee foto’s in 
je tafelgroepje



Wat vertelt de foto? – Uitleg bij PowerPoint 
 

Dia 1 Startdia 

 

In deze les gaat u met de klas kijken naar foto’s. Deze foto’s zijn 
ook tijdens het festival te zien. 
Het doel van deze les is dat de leerlingen gaan nadenken over 
beelden en hun betekenis. De onderliggende vraag is telkens: 
wat wil de fotograaf met deze foto vertellen binnen het thema 
“Mijn Plek”. 
Deze les is onafhankelijk van het festival te geven. Het is ook niet 
noodzakelijk om eerst lesbrief 1 over perspectief en compositie 
te geven. Het heeft echter wel een duidelijk meerwaarde 
wanner dit wel gebeurt en de leerlingen de foto’s ook in het echt 
kunnen zien. 
Deze les kan op twee manieren worden gegeven. 
Klassikaal: samen met de klas kijkt u naar de foto’s en u 
bespreekt met de leerlingen wat er op de foto’s staat en wat de 
fotograaf daarmee bedoeld. 
Coöperatief: Middels Rondpraat discussiëren de leerlingen over 
de foto’s. Deze didactische structuur staat hieronder 
beschreven. 
 
Werkwijze rondpraat: 
Na een korte individuele denktijd wisselen de leerlingen in 
groepjes van vier hun antwoorden uit. Samen komen ze tot één 
groepsantwoord (consensus). Dit groepsantwoord wordt met de 
klas gedeeld.  
Aandachtspunten rondpraat: 
Zorg ervoor dat er geen discussie ontstaat wie met rondpraat 
begint. Geef de leerlingen een nummer en zeg welk nummer 
begint. Na afloop kunt u dan ook aangeven welk nummer het 
groepsantwoord geeft. 
Werk met spreektijd. Geef bijvoorbeeld elke leerling 30 
seconden de tijd om zijn/haar antwoord te geven. Na de 
rondpraat kunt u dan nog 1 minuut geven om tot consensus te 
komen. 
 
Nadat de groepjes hun mening hebben gegeven kunt u m.b.v. de 
teksten die bij de foto’s staan aangeven wat de fotograaf zelf 
hierover zegt. Deze teksten zijn door de fotografen zelf 
aangeleverd. 

 
  



 
 

Dia 2 Saskia Bruinsma 

 

Titel: Brutsen 

Veel mensen strijden iedere dag voor ‘een plek’ in hun eigen lijf, 
leven en gedachten. Als die innerlijke worsteling te maken heeft 
met aangedaan onrecht, raakt mij dat enorm.  

Fotografie is voor mij een manier van communiceren. Bij 
complexe verhalen en moeilijke gespreksonderwerpen, kan ik 
met beeld een dialoog op gang brengen. Gevoel en innerlijke 
beleving krijgen een kans om deel te nemen aan het gesprek en 
dat kan leiden tot een andere kijk op verhalen en 
gebeurtenissen.  

Met ‘mijn plek’ in Leeuwarden bied ik meisjes een plek aan, om 
aandacht te vragen voor hun verhaal, over onrecht en sexueel 
geweld en wat dat met hen doet. 

 

Dia 3 Bas Jongerius 

 

Titel: Cadaqués: in de voetsporen van liefde 
 
Na zijn deelname aan de Masterclass documentaire fotografie 
bij het Noorderlicht instituut toog fotograaf Bas Jongerius naar 
Cadaqués. In dat Catalaanse kunstenaarsstadje beleefde hij ooit 
een zinderende jeugdliefde. Zijn plan was om in de voetsporen 
daarvan  een fotografisch document te maken over de 
romantische liefde; hoe voelde dat ook alweer? 
 
Eenmaal aangekomen in Cadaqués neemt het verhaal een 
onverwachte wending. Een ontmoeting met de fotografe Alma 
leidt tot een hartstochtelijke liefdesgeschiedenis, die hard botst 
met de onverbiddelijke realiteit van het bestaan. 
 
Bas Jongerius woont sinds een aantal jaren in het Friese 
Langweer. Hij studeerde Engelse en Spaanse Taal- en 
Letterkunde aan de Universiteit van Amsterdam. Naast zijn 
liefde voor literatuur speelt zijn fascinatie voor fotografie steeds 
weer op.  

 
  



 

Dia 4 Dolph Kessler 

 

Op reis in Frankrijk / Ardèche. Een ruïne, ooit een oude abdij, 
beneden in het dal. Vanuit het huis dat ik gehuurd heb kijk ik er 
een week op uit. De dag voor mijn vertrek loop ik erheen. Het is 
meer dan dertig graden Celcius. Er is een huis tegen de abdij 
aangebouwd dat verlaten is. De deur staat open en ik ga naar 
binnen.  
  
Ik tref een bijzonder schouwspel aan. Een huis in staat van 
ontbinding. Chaotisch neergegooide kleding, maar ook nog 
netjes gerangschikte boeken. Tijdschriften uit de jaren 50 en 60 
van de vorige eeuw.  
Bedden als moderne sculpturen. En ontelbare curieuze 
voorwerpen. Uit een garage rekening uit 1952 maak ik op dat de 
laatste bewoner(s) zeker tachtig is (zijn) geweest. Er ligt een 
bruine koffer van iemand uit Algiers.  
Ik zie een oude foto in zwart wit van een familie op een terras. 
Zit hier de laatste bewoner bij ?? Dit was ooit een plek van 
iemand, een mooie plek met sfeer. Maar nu ? Hebben de 
kinderen ruzie gekregen over de verdeling van de erfenis ?  
Leven de bewoners nog ergens en zijn ze dementerend 
opgenomen in een tehuis. Ik zal het nooit weten.  
Maar het fascineert wel.  
 
Ik maak tientallen foto's. Na ruim een uur vertrek ik, peinzend 
over voorbije levens.   

 

Dia 5 Erikjan Koopmans 

 

Met zijn beelden vertelt Erikjan een verhaal. Verhalen met een 
emotie en, geïnspireerd op eigen ervaringen, dromen, 
herinneringen, angsten, verwachtingen of fantasieën. Hij zoekt 
vaak naar iets dat een gevoel van vervreemding oproept. En zo 
probeert hij zijn belevingswereld te vertalen naar een beeld. Zijn 
werk is altijd geënsceneerd en gestileerd. Geschoten vanuit een 
vooraf beschreven idee en setting, en vanuit een thematische 
benadering. 
De serie “Inbetween reality” is geïnspireerd op de 
individualisering van de hedendaagse  mens. Voor de meeste 
mensen zijn basale verlangens de laatste vijftig jaar vrijwel 
onveranderd gebleven. Dat terwijl de wereld waarin ze leven en 
de platformen waarop ze acteren steeds complexer zijn 
geworden. Het is vaak lastig om in al dat met name online 
geweld je plek te vinden. Daarbij zijn de verwachtingen die wij 
van onszelf hebben, en die ons door de maatschappij opgelegd 
worden vaak niet reëel. Veel waar we ons aan spiegelen wordt  
door een roze bril gepresenteerd en is daarmee meteen al te 
hoog gegrepen. Zo wordt het voor een individu steeds lastiger 
om echt gezien te worden.  
 
In 2016 studeerde Erikjan af aan de Fotoacademie in 
Amsterdam.  

 
  



Dia 6 Gea Kuiken 

 

Titel: Thús 
 
De Friese kuststreek waar ik ben opgegroeid, is de plek waar ik 
me thuis voel. De eigenzinnigheid en dynamiek van het Bildtse 
landschap hebben mij geïnspireerd tot het maken van 
surrealistische composities. Dat thuisgevoel en de liefde voor 
deze omgeving heb ik in de foto’s proberen weer te geven.  

 

Dia 7 Gitte Brugman 

 

Titel: Hunters and gatherers 

Gedurende enkele jaren begaf fotograaf Gitte Brugman zich in 
de wereld van de Nederlandse jagers. Wat haar opviel is hun 
liefde voor de natuur en hun verzameldrift. De jagers – veelal 
mannen – creëren eigen plekken waar ze hun passie tot 
uitdrukking brengen, waar ze met gelijkgestemden kunnen 
napraten en herinneringen ophalen. 

De jagers komen uit Friesland, Drenthe, Overijssel en 
Gelderland. Ze zijn van zeer divers pluimage, en hun ‘hutten’ 
variëren van een oude caravan tot een luxe schuur met 
zolderverdieping. 

Journalist Gitte Brugman (1964) studeerde in 2008 af als 
documentair fotograaf bij Joost van den Broek aan de 
Fotoacademie Amsterdam. Voor haar eindproject ‘De stad, het 
werk en de burgemeester’ volgde ze Ferd Crone op de eerste 
honderd dagen van zijn ambtstermijn als burgemeester van 
Leeuwarden. Daarna werkte ze aan verschillende korte en 
langere reportages. Tijdens de eerste Noorderlicht Masterclass 
(2010-2011) rondde ze haar boek ‘De achterban’ af, over 
supporters van toen nog eerstedivisieclub SC Cambuur. 
Sindsdien verschenen er meer boeken met foto’s en/of teksten 
van haar. 

 

Dia 8 Helen de Vries 

 

Titel: Dêr soe men de hoed foar ôfnimme 
 
Ik houd van zwart-wit. Van donker naast licht. Van heldere 
vlakken en klare lijnen. Het is voor mij een manier om tot de kern 
te komen. Zwart en wit laten veel ruimte voor grijs. Voor de 
nuances van het dagelijks bestaan. 
Ik heb gekozen voor friese spreekwoorden, omdat ze altijd een 
kern van waarheid bevatten. Het leek mij leuk om de tekst van 
het spreekwoord om te zetten in beeld. 

 
  



 

Dia 9 Leonard Horta 

 

Titel: Het verloren ik 
 
Mijn doel met deze serie was om asielzoekers van verschillende 
nationaliteiten te portretteren een de verdeeldheid die ik 
vermoed dat ze ervaren in beeld brengen. Dit heb ik gedaan 
door nadrukkelijk gebruik te maken van licht en schaduw, als 
symboliek voor deels ‘afwezig’ te zijn in het ‘hier en nu’. De groot 
hoeveelheid schaduw in de beelden representeert ook deze 
moeilijk en donkere periode in hun leven. 
  
Ik heb zelf een buitenlandse achtergrond en hoewel ik geen 
asielzoeker ben geweest ervaar ik deze verdeeldheid in mezelf 
ook, tussen ‘hier en nu’ en ‘daar en toen’… Ik geloof dat dit 
gevoel bij asielzoekers nog veel sterker is. Dat was namelijk de 
aanleiding om deze serie te gaan doen. 
  
Waarom deze serie bij het festival? Juist omdat deze mensen 
hun ‘eigen plek’ en zeker een deel van hun identiteit kwijt zijn 
geraakt. 

 

Dia 10 Martin Rijpstra 

 

Titel:  
 
Zeewier, geschoten op het Duitse Waddeneiland Amrum 

 

Dia 12 Reiny Bourgonje 

 

Titel: “You may not have my eyes or smile. But from the first 
moment You had my heart" 
 
Een eigen plek op Aarde is niet vanzelfsprekend... 
Zo ook voor de door Reiny Bourgonje gefotografeerde 
adoptiekinderen. Misschien raken bij deze kinderen, de geuren 
en kleuren die herinneren aan hun geboorteland, wel een 
gevoelige snaar. In hun jonge leventje hebben ze al veel 
meegemaakt, daar op die plek, toen hun plek op Aarde. 
  
De door Reiny Bourgonje gefotografeerde kinderen zijn 
Wereldburgers, Nederlanders, Afrikanen en tegelijkertijd 
Friezen, alles in één. David en Esther, beide geboren in Nigeria, 
voelen zich gewone Friese kinderen. David rent op z'n klompen, 
met z'n zusje Esther aan de hand, door het dorp. Iedereen kent 
ze, niemand stelt vreemde vragen of staart ze na. Zij zijn twee 
donkere kinderen met twee blanke ouders. Zij voelen zich een 
gewoon gezin, hooguit kleurenblind, want zij zien geen enkel 
kleurverschil. 
  
Hun dorp in Friesland, dat is hun plek op Aarde. 



 

Dia 13 Tryntsje Nauta 

 

Titel: Van eigen plek naar universum 
 
Tryntsje Nauta toont werk waarin ze gebruikte fotostudio-
achtergronden met “Verloop-Effect” fotografeert en elimineert 
tot abstracte beelden.  
 
Kijkend van het ene beeld naar het andere zweef je van dag naar 
nacht; van eigen plek naar universum. 

 

Dia 14 Verwerking 

 

De leerling maakt als verwerking minimaal twee foto’s.  
 

1. Maak foto in de stijl van één van de fotografen die net 
zijn besproken. Laat in deze foto jouw plek zien. 

2. Maak nog een foto van diezelfde plek, maar nu zoals jij 
hem mooi vindt. 

3. Bespreek de twee foto’s in je tafelgroepje 
  
Idee: richt na afloop van deze les een kleine expositie in met de 
gemaakte foto’s. 
 
Foto’s die worden gemaild naar educatie@fryslanphoto.com 
maken kans om op de website van het festival gepubliceerd te 
worden. 

 

 
 



   

 
 

Lesbrief 1 

 

Wat vertelt de foto? 
 

o Maak een foto in de stijl van één van de fotografen die net zijn besproken.  
Laat in deze foto jouw plek zien. 

o Maak nog een foto van diezelfde plek, maar nu zoals jij hem mooi vindt. 
o Bespreek de twee foto’s in je tafelgroepje 
 
Als je ook de les over perspectief en compositie hebt gehad laat dat dan zien in je foto’s 

 

Foto in stijl fotograaf: 
 

Onderwerp: 
 
 
Gekozen fotograaf: 

 

Duidelijk de stijl van de 
fotograaf 
 

(2 punten) 

Duidelijk eigen stijl 
 
 

(2 punten) 

Duidelijk perspectief 
gebruikt* 
 

(2 punten) 
 
 

Regel van derden 
gebruikt* 
 

(2 punten) 

De foto’s laten jouw 
favoriete plek zien 
 

(2 punten) 
per foto 

Elke foto heeft een titel 
 
 

(2 punten} 
per foto 

Je kunt goed vertellen 
wat je gefotografeerd 
hebt 
 

(2 punten) 
per foto 

* Geldt alleen als je ook de les over 
perspectief en compositie hebt gehad 

 
 
 

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. 
 

Foto in eigen stijl: 
 

Onderwerp: 
 
 
 
 

 Fotobespreking in tafelgroepje: 
 

Groepleider: 
Evaluatie (hoe ging het gesprek): 
 
 
 

 



Wat vertelt de foto - 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 

    
Foto in de stijl van een van de besproken 
fotografen 

Nee 

Ja, maar het is niet 
helemaal duidelijk 
welke fotograaf er 

gekozen is. 

Je, je kunt ook direct 
aan de foto zien 

welke fotograaf er 
gekozen is. 

    
Foto in eigen stijl Nee  Ja 
    
Foto past binnen het thema “mijn plek” 

Nee 
Ja, maar het heeft 

wel wat extra uitleg 
nodig. 

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

    
Foto heeft een titel 

Nee 
Ja, maar die hoort 

niet echt bij de foto 
Ja en die hoort ook 

echt bij de foto 
    
Duidelijk perspectief gebruikt* 

Nee 

Ja, maar de 
fotograaf kan niet 
uitleggen waarom 

hij/zij dit perspectief 
heeft gekozen 

Ja en de fotograaf 
kan ook uitleggen 
waarom hij/zij dit 
perspectief heeft 

gekozen. 
    
Regel van derden gebruikt* 

Nee 
Ja, maar het klopt 

niet helemaal 
Ja, heel duidelijk 

    
* Geldt alleen als je ook de les  
over perspectief en compositie hebt gehad 

 


