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Informatiebrief  bij de workshop ‘Verzamelingen en hun eigenaren ’ 
 
Verzamelingen en hun eigenaren is een project voor alle groepen van basisschool. De kinderen 
fotograferen hun eigen verzameling of dierbaarste bezit en maken portretten van elkaar.  
Deze twee foto’s worden gecombineerd, zodat iedereen een eigen tweeluik krijgt. 
 
Leerlingen nemen hun favoriete verzameling mee van huis. Als ze geen verzameling hebben kunnen 
ze ook hun dierbaarste bezit meenemen.  In onze introductie met professionele voorbeelden leren 
de kinderen waar ze op moeten letten tijdens het fotograferen. Hoe maak je je eigen ‘studiootje’, 
wat kan je allemaal met de styling,  hoe zit het met de kadrering van het beeld en welk standpunt 
neem je in als je fotografeert? Ook besteden we aandacht aan de verschillende manieren waarop je 
een portret kan maken.  Alle introducties zijn toegespitst op het niveau van de leerlingen.  
 
De leerlingen werken in groepjes van 3 of 4. Vervolgens wordt de klas in tweeën gesplitst.  
De ene helft  blijft in de klas en hier fotografeert ieder kind zijn eigen verzameling of object. De 
andere leerlingen uit het groepje denken en kijken mee. Ze assisteren de fotograaf tijdens het 
fotograferen. De andere helft gaat buiten portretten maken. Ze vertellen aan de fotograaf (een 
andere leerling uit hun groepje) wat ze belangrijk vinden aan hun portret en hoe ze op de foto willen. 
De fotograaf moet met deze wensen rekening houden. Na 30 minuten wordt er gewisseld.  
 
Naar elkaar luisteren en samenwerken is een belangrijk onderdeel van deze workshop.   
Door onze actieve begeleiding tijdens het fotograferen worden de leerlingen zich steeds bewuster 
van de keuzes die ze maken en kunnen zich eventueel verbeteren. Aan het eind van de workshop 
kiest iedere leerling zijn mooiste portret en de beste foto van de verzameling of object.   
Als afsluiting worden de foto’s samen bekeken en kort besproken.  
 
Uiteindelijk heeft iedere leerling een persoonlijk tweeluik. Alle foto’s samen vormen een origineel 
portret van de hele school!  
 
Voor de kleutergroepen is het fijn als we hulp krijgen van leerlingen uit groep 7 of 8.  
 
Informatie 
Duur: 1,5 uur  
Geschikt voor alle groepen 
Prijs: €200,- per groep  / 3 groepen voor €525,-  
Docenten: Mieke Gresnigt en Astrid van Loo 
Inclusief gebruik van camera’s, de doeken voor het studiootje, laptop en het afleven van de foto’s op 
een cd-rom.  
Exclusief reiskosten vanaf Arnhem of Deventer  
 
Optioneel: - verzorgen tentoonstelling van het materiaal van alle groepen van de school.   

     - monteren tweeluiken (zie voorbeelden op de website). 
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