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1. Inleiding 

 
Dit document is bedoeld voor (nieuwe) leden die graag willen weten hoe bij de Almeerse Foto Club 
foto’s worden beoordeeld en besproken bij de Foto van de Maand wedstrijden.  
 
Vanaf seizoen 2018/2019 is het beoordelingssysteem ingevoerd wat in dit document wordt 
beschreven. Deelnemende foto’s worden conform Reglement ingelijst ingeleverd vlak voor de 
wedstrijd, zoveel mogelijk anoniem.  De Programmacommissie zorgt dat de foto’s worden 
genummerd en op de tafels worden gezet.  

 

2. Foto van de Maand scores 

 

Het beoordelen van foto’s houdt meer in dan het ranken van een deel van de deelnemende foto’s in 
een top tien zoals afgelopen seizoen. De ene foto is technisch perfect maar voldoet niet aan het 
wedstrijd-onderwerp, een andere foto is erg creatief, maar de afdruk is matig, etc etc.  Het is daarom 
noodzakelijk om de deelnemende foto’s op meerdere aspecten te beoordelen om tot een goed 
eindcijfer te komen. Uiteindelijk beoordeel je de foto met één cijfer tussen 1-100. Daarmee vervalt de 
noodzaak de foto’s onderling te ranken en kan men zich foto voor foto concentreren op de foto zelf. 
Eenmaal beoordeeld hoeft men de foto niet opnieuw te beoordelen/vergelijken.  

 
Kenmerken van deze manier van beoordelen zijn 
- Voldoet de foto aan het gevraagde onderwerp? 
- Hoe is de technische kwaliteit van de foto? 
- Wat is je beleving? Word je door de foto geraakt? 
- Hoe origineel/creatief vind je de foto? 
 
Zet je cijfer tussen 1 – 100 in kolom “Score”.  Zie Bijlage 1 voor gedetailleerde uitleg. 

 

3. Fotobespreking 

 
Na de pauze worden alle deelnemende foto’s besproken met behulp van de 9-beeldelementen 
methode in groepjes van aanwezige leden. Dit levert per foto en aantal sterke en zwakke punten. 
Zie Bijlage 2 voor gedetailleerde uitleg.  
 

Veel succes!  
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A. Bijlage 1: Foto van de Maand scores 

 
Bepaal je cijfer voor iedere foto op basis van meerdere aspecten  

 
a. Voldoet de foto aan het gevraagde onderwerp? 

 
De Foto van de Maand wedstrijden kennen een opgegeven “onderwerp” waaraan de deelnemende 
foto moet voldoen.  Mogelijkheden daarbij zijn, dat de foto een verhaal heeft passend bij het 
onderwerp, of symbolisch het onderwerp in beeld brengt, de foto past in de context van het 
onderwerp, en/of dat het onderwerp duidelijk herkenbaar is in de foto.   
 
Het kan dus zijn dat de foto het onderwerp zodanig verrassend in beeld heeft gebracht, mogelijk zelfs 
buiten de kaders van de beoordelaar, dat een nuchtere beeldanalyse kan aangeven wat er te zien is. 
Zet daarbij alle beeldelementen die je ziet voor jezelf even op een rijtje en concludeer dan of het 
gevraagde onderwerp ergens hierin herkenbaar is.  
 
Mocht een foto volgens jou NIET aan het onderwerp voldoen kan je cijfer nooit hoger worden dan 50, 
hoe mooi de foto ook is. Dit omdat “voldoen aan het onderwerp” het belangrijkste criterium is van de 
Foto van de Maand. 
 
b. Hoe is de technische kwaliteit van de foto? 
 
Kijk vooral naar die aspecten van de foto die (technisch) beïnvloedbaar zijn, zoals: 
 
- Scherpte: is de foto op de juiste plaatsen scherp/onscherp?  
- Compositie: rangschikking van de beeldelementen aantrekkelijk? Kijkrichting/horizon?  
- Licht: is de foto te donker of te licht? Is het hoofdonderwerp goed belicht?  
- Afdruk: is de afdruk van goed kwaliteit, niet korrelig of wazig? Nette passe-partout? 
- Kleur: zijn de kleuren realistisch en natuurlijk? Niet te zacht of te overdreven?  

 
Bij een technisch perfecte foto zijn al deze aspecten  precies zoals ze door de fotograaf bedoeld zijn.  
Let dus op dat onscherpte of vreemde composities ook creatief bedoeld kan zijn (!). De foto krijgt 
minder punten als aspecten onbedoeld niet op orde zijn. 
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c. Wat is je beleving? Word je door de foto geraakt? 

 
Dit aspect van de beoordeling is uiterst subjectief en gevoelsmatig. Er zijn geen criteria te geven  of 
een foto “mooi” is voor de kijker.  Wat de ene een prachtige foto vindt kan door de ander als 
nietszeggend worden voorbijgelopen.  Toch is dit een waardevol criterium: om deze reden kiest 
iemand een foto voor een poster aan de muur of niet!  
Enige hulpmiddelen hierbij zijn: 

 
- Krijg je associaties als je naar de foto kijkt? Doet het iets met je? “Het lijkt net….” 
- Raakt de foto je? Wordt je vrolijk of verdrietig? Hoe meer emotie hoe beter de foto. 
- Wordt je verbeelding geprikkeld? Stel je je dingen voor die niet op de foto zelf te zien zijn? 
- Heb je gevoelsmatig een “klik” met de foto? Heel mooi, maar waarom eigenlijk? 

 
Hoe meer “gevoel” je bij een foto hebt hoe maar punten je kan geven. Wees niet te zuinig: een foto 
die je gevoelsmatig “raakt” verdient voor jou een hoge score! 

 
 

d. Hoe origineel/creatief vind je de foto? 
 

Creativiteit & Originaliteit zijn gewilde “gaves”, sommigen mensen hebben dat van nature, anderen 
moeten er hard voor werken.   Iemand die creatief is, is in staat “iets nieuws te scheppen” (definitie 
wikipedia). Vaak wordt gezegd dat “alles al gefotografeerd” is, maar dat wil niet zeggen dat men geen 
frisse en originele kijk op de wereld kan hebben! 
 
Creativiteit betekent dat dat de fotograaf in staat is een onderwerp zodanig in beeld te brengen  
- dat het een nieuwe (originele) manier van kijken naar het onderwerp weergeeft 
- iets te fotograferen wat voldoet aan het onderwerp maar dan onverwachts anders is 
- een originele manier heeft om beeldelementen te rangschikken 
- nieuwe onverwachte beeldelementen toe te voegen of weg te laten 
- iets “eigens” aan de foto toevoegt wat niet voorkomt op de andere deelnemende foto’s  

 
Beoordeel de foto op bovenstaande items, of indien dat lastig is, op het omgekeerde: beoordeel een 
foto laag op creativiteit als de foto niets nieuws of onverwachts bevat en lijkt op de meeste andere 
foto’s.  
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e. Score 
 

Als je alles aspecten hebt bekeken geef je de foto een cijfer tussen 1 (zeer slecht) en 100 
(uitmuntend). Wees clement: we zijn geen lid van een Fotoclub om elkaar(’s foto’s)  af te kraken, 
maar om elkaars werk te waarderen. Iedereen probeert een goede foto neer te leggen en we zijn niet 
allemaal topfotografen.  En: een foto die niet aan het onderwerp voldoet mag niet hoog scoren, hoe 
super de foto ook is! 
 
Zet je naam, datum plus alle cijfers op het score-formuliertje (zie bijlage). 
Leden die klaar zijn met hun beoordeling leveren deze in bij de Programmacommissie, die in de zaal 
aanwezig is achter de club-laptop om de resultaten in de pauze direct in te voeren.  
 
De Programmacommissie geeft de behaalde punten + uitslag aan het einde van de avond. 
 
Succes! 
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B. Bijlage 2: Fotobespreking 

 

Na de pauze worden de leden in groepjes van 4 verdeeld door de Programmacommissie en de 
deelnemende foto’s over deze groepjes verspreid. Daarbij proberen we te voorkomen dat de 
groepjes eigen foto’s krijgen toebedeeld. Als dat onverhoopt zo is even foto ruilen met een ander 
groepje. Ieder groepje wijst één lid aan als “spreker”  
 
De groepjes bespreken hun toebedeelde foto’s op basis van de 9 beeldelementen (zie bijlage 3).  
Advies is om van deze 9 beeldelementen er 3 te kiezen voor een foto en die te bespreken.  
Een besprekingsformulier is beschikbaar, waarop de resultaten genoteerd kunnen worden.  
Probeer altijd 1 a 2 sterke punten en 1 a 2 zwakke punten van de foto te benoemen.   
Het doet niet ter zake wie de fotograaf is: je bespreekt een foto en geen fotograaf.   
Wees eerlijk en clement…. Dit ter lering van de iedereen!   
 
De bespreking levert dus geen beoordeling goed/slecht op, maar sterke en zwakke punten, op basis 
van de besproken beeldelementen. Juist ook door het deelnemen in een bespreek-groepje kun je veel 
leren van sterke/zwakke punten van andermans foto’s.   
 
Streeftijd per foto is ongeveer 10 minuten.  
 
Als alle foto’s in de groepjes besproken zijn worden de foto’s één voor één getoond, waarna de 
“spreker” de sterke en zwakke punten benoemd en de programmacommissie de uitslag van de 
scores.  Over beiden hoeft niet te worden gediscussieerd: de sterke/zwakke punten zijn zoals gezien 
door het groepje, de score is zoals gegeven door alle leden.   
 
Ook al ben je het als fotograaf niet met de sterke/zwakke punten eens: zie het niet als persoonlijke 
kritiek maar als “zo wordt mijn foto gezien door ander clubleden”. Daar kun je dan mee doen wat je 
wilt! 
 
Veel succes en leermomenten!! 
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C. Bijlage 3: 9 beeldelementen 

 
(met dank aan Marty Hermans / Lelystadse Fotoclub) 

 
Introductie 
De negen beeldelementen zijn door Tom Meerman verzameld om als hulpmiddel te kunnen dienen bij het 
bespreken en beoordelen van fotowerk. De kracht van deze negen beeldelementen blijkt uit het feit dat 
ze ook prima in te zetten zijn voor het maken van sterkere, meer sprekende, foto’s. Met deze negen beeldelementen 
kun je een foto ontrafelen en daarmee de sterke en zwakke kanten beter benoemen. 
De beeldelementen zoals hier beschreven zijn niet uitputtend, er zijn nog veel meer elementen te bedenken 
die binnen een foto van toepassing kunnen zijn. De genoemde beeldelementen beslaan echter een 
dusdanig breed terrein dat zij een goede en objectieve beoordeling mogelijk maken. Door bij de bespreking 
gebruik te maken van bijvoorbeeld drie relevante beeldelementen kom je tot een helder en inzichtelijk 
verhaal bij de foto. Ook ‘lastige’ foto’s zijn met behulp van de beeldelementen goed te bespreken.  
Of een foto uiteindelijk geslaagd te noemen valt hangt af van de overeenstemming óf tegenstellingen van de - ter 
zake doende - beeldelementen en of deze al dan niet met elkaar in balans zijn. 
Deze tekst geeft een beknopt beeld bij de inhoud van de negen beeldelementen. Er is veel literatuur 
beschikbaar over de theoretische en praktische achtergronden. Mocht je je kennis in deze gebieden willen 
aanscherpen, dan is de reeks van Tom Meerman zeer aan te raden. 
 
De negen beeldelementen op een rijtje: 
 

• Compositie, vorm en kader 
• Verhaal en symboliek 
• Licht en toon 
• Kleur 
• Techniek 
• Ruimte en perspectief 
• Manipulatie 
• Textuur (oppervlak) 
• Context 

 
1 Compositie, vorm en kader 
Compositie zal voor de meeste fotografen een bekend begrip zijn. Er zijn vele boeken over compositie 
geschreven en het is aan te raden om je als fotobespreker te verdiepen in dit beeldelement. Het boek 
Compositie en vormgeving in de digitale fotografie voor sterke visuele concepten van Michael Freeman 
(uitgeverij Librero) is een goed voorbeeld van een zeer toegankelijke tekst en kan ik van harte aanbevelen. 
In het kort zijn dit de belangrijkste kenmerken voor het beeldelement compositie, vorm en kader: 
• Vlakverdeling (dominante versus niet dominante vlakken, vormen) 
• Toepassing compositie (hoe wordt het oog door de foto geleid, harmonie versus dissonantie) 
• Kader, uitsnede (bekijk het beeld eens op zijn kop of in spiegelbeeld; blijft er een harmonisch beeld 
over?). Is er sprake van een open- of gesloten kader, wat zegt dit over het onderwerp 
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2 Verhaal en symboliek 
Verhaal en symboliek is het beeldelement dat over het algemeen het meest gemakkelijk onder woorden te 
brengen valt. Wat ‘zegt’ de foto, welk verhaal vertelt het beeld. Het is bij een fotobespreking belangrijk om 
het verhaal onder woorden te kunnen brengen omdat dit de essentie van de foto weergeeft. 
Belangrijke aspecten voor dit beeldelement: 
• Het verhaal van een foto kan belangrijker zijn dan alle andere beeldelementen. Het kan best zijn dat 
verdere aandacht voor de overige beeldelementen overbodig is voor de bespreking 
• Cultuurverschillen tussen aanschouwer en fotograaf kunnen zorgen voor miscommunicatie (de boodschap 
komt anders over dan de maker bedoelt) 
• Symbolen kunnen sterker zijn dan verhalen. Een symbool kan de aandacht binnen het beeld volledig 
naar zich toe trekken 
• Verhaal en symboliek hangen (soms) sterk samen met het beeldelement context. De interpretatie van 
het ‘verhaal’ kan beïnvloed worden door de plek waarin de foto gezien wordt. Hierbij kun je denken aan 
een tijdschrift artikel waar de foto bij hoort. Ook kunnen foto’s monumentale eigenschappen krijgen 
doordat ze in een museale omgeving te zien zijn. Verder is het afhankelijk van de bagage van de aanschouwer 
hoe deze de boodschap interpreteert 
 
3 Licht en toon 
Fotografie bestaat bij de gratie van licht. Zonder licht geen fotografie! Uitzonderingen zijn natuurlijk 
röntgenfoto’s, 
maar deze vormen van fotografie laten we in dit kader buiten beschouwing! 
Licht is een grote factor in hoe de foto er uiteindelijk uit zal zien. Licht, of de afwezigheid ervan, kan veel 
vertellen: 
• Tijdstip / Plaats 
• Sfeerbepalend 
• Het inzetten van licht en toon is voor een fotograaf dé belangrijkste vaardigheid naast cameratechniek 
• Compositie, vorm en kader 
• Verhaal en symboliek 
• Licht en toon 
• Kleur 
• Techniek 
• Ruimte en perspectief 
• Manipulatie 
• Textuur (oppervlak) 
• Context 
 
4 Kleur 
Kleur speelt een belangrijke rol in onze wereld. Kleur speelt in op onze gevoelens maar kan op zichzelf 
ook een boodschap geven. Denk hierbij aan signaalkleuren; rood = gevaar. Enkele aspecten rond het beeldelement 
kleur: 
• Toon 
• Invloed op gevoel 
• Optische werking, kan een compositie versterken of zelfs verstoren 
• Kleurverzadiging, helderheid, kleurcontrasten, werking kleurparen, monochromie (zoals in zwart-wit 
fotografie) 
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5 Techniek 
Over het algemeen is het beeldelement techniek goed bekend bij de vrijetijdsfotograaf. Voor het doel van 
fotobesprekingen is dit beeldelement breder getrokken: 
• Standpunt, beeldhoek 
• Scherp / onscherp, scherpte-diepte 
• Beweging, bevriezing 
• Korrel / ruis, grafiek 
• Zwart-wit 
 
6 Ruimte en perspectief 
Een foto is een vertaling van een driedimensionale ruimte (de werkelijkheid) naar een tweedimensionaal 
vlak (het platte vlak van de foto). Middels een optische illusie kunnen we diepte aanbrengen in de foto. Dit 
beeldelement gaat over de wijze waarop deze diepte is gerealiseerd binnen de foto: 
• Dieptewerking 
• Lijnenspel 
• Ritme 
• Kleur-/contrast 
 
7 Manipulatie 
Manipulatie is in deze tijd bijna synoniem aan photoshoppen. Er zijn ook groepen die ‘gemanipuleerde’  
beelden geen fotografie willen noemen. Manipulatie een veel breder begrip en is een vast onderdeel van 
de fotografie en van iedere foto. Vanuit de beeldelementen gezien zijn er drie variaties: 
• Voor de camera; poseren, arrangeren, visagie 
• In de camera; gekozen kader, standpunt, beeldhoek, filters, lenstypen, moment van opname 
• Achter de camera; (na)bewerking beelden in doka of elektronisch, montage, afdrukmethode, presentatie 
techniek 
 
8 Textuur 
Textuur gaat zowel over het materiaal dat als onderwerp op de foto staat, alsook het materiaal waarop 
de foto is afgedrukt. Textuur kan een belangrijke rol spelen bij de boodschap die een foto uitdraagt. Een 
inktjet afdruk op aquarelpapier geeft een heel andere kijkervaring als een afdruk op glanzend fotopapier: 
• Stofuitdrukking (het onderwerp op de foto) 
• Afwerking (de foto zelf, mat, glanzend, afdrukmethode) 
 
9 Context 
Tot slot het beeldelement context. Context is één van de meest onderbelichte, fascinerende beeldelementen. 
Hoewel wij het ons niet altijd bewust zijn, is de context van een foto zeer bepalend voor de 
boodschap die het werk uitdraagt. De plaats waarin wij een foto zien doet allerlei dingen met ons verwachtingspatroon 
en bepaalt als het ware de bril waardoor wij het werk bekijken. 
• Externe context: de plaats waar de foto verschijnt; krant, tijdschrift, boek, familiealbum, fotoclub, 
wedstrijd, museum. Hierbij spelen de elementen in de nabijheid van een foto ook een grote rol. Denk 
bijvoorbeeld aan de kop in een krant, het onderschrift bij de foto, het achtergrondverhaal in het museum. 
Tijdens een fotobespreking kunnen foto’s elkaar beïnvloeden, zo zal een foto in het licht van eerder 
getoonde foto’s worden geplaatst. 
• Interne context; de eigen ervaringen en kennis van de fotograaf en aanschouwer; culturele en godsdienstige 
elementen, tradities die van invloed zijn op de interpretatie van de foto door de aanschouwer. 
Kortom de culturele bagage van de fotograaf en aanschouwer. 
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Boek "Over Foto's gesproken" 
 
Een leidraad: Voor wie verder wil lezen over hoe foto-beoordeling kan werken volgens de Fotobond:  
zie "Over Foto's gesproken" van Hans Brongers/Simon Ophof, ISBN 978 90 7597 957 2,  
te verkrijgen website https://fotobond.nl/betere-fotos/ voor €29,90 (niet leden tarief).  
Erg interessant en leerzaam boek, niet alleen voor een jury, maar ook om zelf te leren kijken naar foto's  
van anderen en jezelf!  Aanrader! 

 
Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een 
geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enigerlei wijze, hetzij 
elektronisch, mechanisch, door print-outs, kopieën of andere wijze, zonder voorafgaande 
schriftelijke toestemming van de auteur. 

(c) Marty Hermans | v1.5 [27.09.2015] 
martyhermans@gmail.com 

 

 

https://fotobond.nl/betere-fotos/

