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Het doel van het project: De kinderen leren, in 4 lessen, kritisch kijken naar foto’s. Hierbij leren ze 
dat een foto bewerkelijk is en niet meteen het eindresultaat is. Ze leren wat het veranderen van 
foto’s voor betekenis kan hebben. Het gebruik van Social Media staat onder andere centraal.  

De inhoud van het project: De lesbrief bestaat uit 4 lessen. In de eerste les staat het gesprek over 
Social Media, foto’s en filters centraal (taalontwikkeling). De kinderen hebben vooraf met hun ouders 
gesproken over het gebruik van Social Media aan de hand van een vragenlijst. Deze opbrengsten 
bespreken we. Daarnaast gaan ze foto’s bekijken, ze kijken of een foto echt of niet echt is. Daarbij 
berekenen we met staafdiagrammen en percentages het aantal gebruikers van verschillende Social 
media kanalen in Nederland en in de klas (rekenontwikkeling). Na deze les houden we een interview 
met een externe, bijvoorbeeld een vader die fotograaf is. De kinderen leren goede vragen stellen, 
doorvragen en het voeren/onderhouden van een gesprek (taalontwikkeling). De vader gaf ook uitleg 
over het technische gedeelte van foto’s maken. De kinderen legden dit achteraf opnieuw uit in de 
klas.  

In de tweede les gaan de kinderen, na het bestuderen van verschillende foto’s en de technische 
kanten daarvan zoals lichtinval en diepte, zelf foto’s maken (technische ontwikkeling). Ze creëren 
hiervoor eigen filters zoals het gebruik van een zonnebril. De kinderen moeten rekening houden met 
de criteria van de fotograaf, zoals een rustige achtergrond en ook lichtinval is belangrijk. Daarna gaan 
ze hun eigen gemaakte foto’s bewerken met bestaande filters, hierbij kunnen ze verschillende 
programma’s gebruiken waar verschillende technische zaken aangescherpt kunnen worden 
(technische ontwikkeling).  

In de derde les gaan de kinderen hun eigen foto bewerken met concreet materiaal zoals verf en 
papier. We beginnen met het bekijken van inspiratiebronnen waarna de leerkracht de opdracht 
helder verwoordt. De kinderen gaan aan de slag, je ziet dan erg veel verschillende manieren van 
filtergebruik. Tijdens het werken begeleid je de kinderen en stel je vragen.  

In de vierde les gaan we de opbrengst van de afgelopen lessen presenteren. De kinderen gaan in hun 
groepje het proces en product van les 2 en 3 tonen. Daarnaast beschrijven ze hoe ze te werk zijn 
gegaan, wat ze hebben geleerd en hoe ze het een volgende keer zouden aanpakken. We sluiten 
gezamenlijk de lessenreeks af.  

Externe instantie, Het Techniek Loket: Het doel van het Techniek Loket is om de handen van 
onderwijs, ondernemers en overheid ineen te slaan om jongeren en hun ouders enthousiast te 
maken voor techniek en technologie. Het Techniek Loket heeft als overlegpartner veel betekend voor 
mijn ontwerp. Het Techniek Loket heeft er mede voor gezorgd dat ik innovatief ging denken. 
Daarnaast ben ik in samenwerking met het Techniek Loket een inspiratielokaal in Veghel aan het 
inrichten.  

 
 
 
 



De opbrengsten van het project: door dit project zijn de kinderen bewust gaan kijken naar foto’s op 
Social Media, ze hebben geleerd om kritisch te kijken en hebben zelf ook filters leren gebruiken. 
Daarnaast hebben ze geleerd over de omgang met Social Media. De kinderen weten nu beter hoe je 
een goede foto maakt en waar je allemaal rekening mee moet houden. Uit onderzoek is gebleken dat 
ze het erg leuke lessen vonden waar veel betrokkenheid en enthousiasme aanwezig was.  

De opbrengsten voor mijn ontwikkeling: Ik heb geleerd om met veel verschillende zaken rekening te 
houden. De externe instantie, de stageschool en de Pabo hadden allemaal hun eigen vraag die ik in 
het project moest verwerken. Ik heb dus ook geleerd om vanuit die verschillende invalshoeken tot 
een vak integratief ontwerp te komen en daarbij innovatief te denken. 
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