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Een certiﬁcaat Fotograaf in 800 lestijden
Het structuurschema van de opleiding Fotograaf bestaat
uit 10 verschillende modules van 80 lestijden.

24/24, 7/7 online inschrijven mogelijk
Opleidingscheques | Cash
Bancontact | Visa/Mastercard
Gratis Ofﬁce 365-account voor alle SNT-cursisten
Goedkoop parkeren in Katelijneparking met Pcard+
(registratie op www.pcard.be)
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Katelijne

Arsenaalstraat
Minnewater

Basis foto B

Fotoanalyse

Station

Verwerking
foto B

Kijk op www.snt.be voor het cursusaanbod
en informatie over prijzen, vrijstellingen,
inschrijvingsgeld en vestigingsplaatsen.
Vraag ook naar onze brochures Talen, Informatica
Koken & Bakken, Nederlands voor anderstaligen
en Mode!

Foto actie

Fotograaf
800 Lt

Foto materie

Foto mens

Portfolio foto

Toelichting bij het structuurschema
1. Rond de modules Basis foto A, Basis foto B, Verwerking
foto A en Fotoanalyse staat er een kader met een pijl naar de
modules Foto ruimte, Foto actie, Foto materie en Foto mens.
Concreet betekent dit dat je als cursist de modules Basis foto
A, Basis foto B, Verwerking foto A en Fotoanalyse met vrucht
gevolgd hebt of de kennis ervan hebt alvorens je de modules
Foto ruimte, Foto actie, Foto materie en Foto mens mag volgen.
2. Rond de modules Foto ruimte, Foto actie, Foto materie en
Foto mens staat er een kader met een pijl naar de module
Portfolio foto.
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3. De module Verwerking foto B is niet toegankelijk indien je
de module Verwerking foto A niet hebt gevolgd of wanneer je
geen gelijkwaardig deelcertiﬁcaat kan voorleggen. De vakgroep
Fotograﬁe heeft bepaald dat de kennis van de module Verwerking
foto A vereist is voor het volgen van de module Verwerking foto B.
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Overzicht van de modules
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Basis foto A

Concreet betekent dit dat je als cursist de modules Foto ruimte,
Foto actie, Foto materie en Foto mens met vrucht gevolgd hebt of de
kennis ervan hebt alvorens je de module Portfolio foto mag volgen.
De modules Foto ruimte, Foto actie, Foto materie en Foto mens
zijn de algemene specialisaties.
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Voorbeeld(en) van een SNT-pakket(ten)

Basis foto A

Basisfotograﬁe en fototoestel - deel 1

Basis foto B

Basisfotograﬁe en fototoestel - deel 2

Verwerking foto A 1

Fotobewerking met Lightroom, Photoshop,
Photoshop Elements, GIMP …

Verwerking foto B 2

Lightroom of Photoshop voor fotografen

Fotoanalyse

Basisfotograﬁe en fototoestel - deel 3:
analyse en oriëntering

Foto ruimte

Specialisatie Ruimte en landschap

Foto mens

Specialisatie Mens en portret

Foto materie

Specialisatie Product

Foto actie

Specialisatie Actie en beweging

Portfolio foto

Portfolio

Meer cursussen?
Geïnteresseerd in fotograﬁe maar ook in de bewerking
en verwerking van foto’s op pc of Mac?
Kijk dan ook naar ons aanbod informatica met o.m.
Compacte toestellen, Photoshop, Photoshop Elements,
GIMP, Lightroom …
1

Vrijstelling mogelijk indien je een deelcertiﬁcaat van minstens 60 lestijden van een
fotobewerkingsprogramma behaald hebt. Het deelcertiﬁcaat Verwerking foto B van de
opleiding Fotograaf komt hiervoor niet in aanmerking.
2

Vrijstelling mogelijk indien je naast het deelcertiﬁcaat Verwerking foto A deelcertiﬁcaten
kan voorleggen van minimaal 2x60 lestijden van een fotobewerkingsprogramma zoals
Photoshop, Photoshop Elements, Gimp …
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Inzoomen op jouw (foto)talent
Het digitaal fototoestel
Reﬂextoestellen, systeemcamera’s en compacte
toestellen, elk hebben ze hun eigen kenmerken en
mogelijkheden. Hoe maak je voor jezelf de juiste keuze
én hoe haal je het maximum rendement uit je toestel?

Basis - specialisatie - certiﬁcaat
SNT biedt een volwaardig aanbod Fotograﬁe met
cursussen op verschillende niveaus en rekening
houdend met de voorkeur van onze cursisten
fotoliefhebbers.
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vereiste gevolgde module(s)

MC Abstract

Portfolio

MC Actie (natuur)

Actie & Ruimte

MC Architectuur

Ruimte

MC Compositie

Portfolio

MC Conceptuele fotograﬁe

Portfolio

MC Creatieve fotograﬁe

Actie & Ruimte

• Actie en Beweging

MC Dierenfotograﬁe

Actie & Mens

• Mens en Portret

MC Digitale doka

Fotobewerking B

MC Experimentele fotograﬁe

Portfolio

MC Familie- en groepsportret

Mens

MC Filmisch deel 1

Portfolio

Lightroom of Photoshop voor fotografen

MC Filmisch deel 2

Filmisch deel 1

MC Kinderfotograﬁe

Mens

Portfolio (met expo, zie https://portfolio.snt.be)

MC Licht- en ﬂitstechnieken

Mens & Ruimte

• Deel 2

Algemene specialisaties

• Product
• Ruimte en Landschap

SNT Fotograﬁe
Het geheel van de basis-, fotoverwerkings-, algemene
specialisatie- en portfoliocursussen leidt tot het
certiﬁcaat Fotograaf.
Daarnaast bieden we voor de gevorderde liefhebber
Masterclasses (MC) (zie verder).
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Masterclasses
Naam

• Deel 1

• Fotobewerking met Lightroom

Dieren, objecten in beweging, portretten, landschappen,
panorama’s, architectuur, stillevens, modellen- en
reportagefotograﬁe … Te veel soorten om op te sommen
en elk ervan vereist speciﬁeke instellingen zoals
sluitertijd, diafragma, lichtgevoeligheid. Bovendien zijn
er ook andere aandachtspunten waarmee je rekening
moet houden bijvoorbeeld compositie, gebruik van
objectieven, kalibratie, afwerking en nog veel meer.

Talen

Basisfotograﬁe en fototoestel
• Deel 3: analyse en oriëntering

De foto

Onze professionele lesgevers maken je wegwijs in de
wereld van de fotograﬁe en geven je talloze tips voor
een betere foto. De cursussen zijn praktijkgericht. Je
krijgt tal van oefeningen zowel op verplaatsing als in
één van onze volledig ingerichte fotostudio’s.

SNT-aanbod Fotograﬁe

Masterclasses
Masterclasses gaan dieper in op één of meerdere
algemene specialisaties.
Om tot een Masterclass toegelaten te worden moet
je geslaagd zijn voor één of meerdere onderliggende
algemene specialisaties (zie tabel).
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Koken & Bakken

MC Licht- en ﬂitstechnieken: MC Licht- en ﬂitstechnieken
Practicum
MC Licht -en kleurtechnieken uit Portfolio
de kunstgeschiedenis
MC Macro

Materie

MC Macro (natuur)

Materie & Ruimte

MC Mens als opdracht

Actie & Mens

MC Mens en portret met natuurlijk Mens
licht
MC Mens en Portret –
Thema Surrealisme deel 1

Mens

MC Mens en Portret –
Thema Surrealisme deel 2

Mens

MC Ruimte

Portfolio

MC Reportage en Storytelling

Portfolio

MC Stilleven

Portfolio

MC Straatfotograﬁe

Actie & Mens & Ruimte

MC Zwart-witfotograﬁe

Actie & Mens & Ruimte
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