
 

Media 

Een mobiele telefoon waar je foto's mee kan maken of een filmpje mee op kan nemen, het is niet meer 

weg te denken vandaag de dag. Vaak zit er zelfs al wat software op waarmee je de beelden kan 

bewerken. Maar hoe maak je eigenlijk een goede professionele foto? Waar moet je dan allemaal op 

letten? Hoe monteer je je filmpje zo dat de beelden en inhoud van de film het best tot hun recht komen? 

Wat kan en doet film en fotografie als medium? Welke inspirerende voorbeelden of kunstenaars kan je 

gebruiken voor je eigen opdracht? Hoe maak je een originele presentatie in PowerPoint? Hoe maak je 

een website? Dit zijn enkele voorbeeldvragen die aan bod kunnen komen tijdens de lessen media. 

Bij media ga je aan de slag met onderwerpen als film, fotografie, 3d-printen, een website maken en alles 

wat daarbij hoort. Aan de hand van creatieve opdrachten leer je de media en (presentatie) software te 

gebruiken. Je krijgt als het ware 'mediawijze' kunstlessen. Met deze 

gecombineerde praktijk- en theorielessen krijg je inzicht in de werking van actuele 

kunst, media en beeldcultuur. 

Je gaat zelf aan de slag met de camera en bijbehorende software zoals Photoshop 

om bijvoorbeeld foto's te bewerken. Met deze software kun je ook bewegende 

beelden (gif) maken. Tijdens de opdrachten doe je daarnaast onderzoek naar film- 

en fotografiebegrippen, naar kunstenaars die werken met film en fotografie en 

analyseer je inspirerende voorbeelden. De kennis die je hierbij opdoet, pas je weer toe bij het maken van 

je opdracht. Bij media krijg je individuele opdrachten en ook samenwerkingsopdrachten om tot een mooi 

resultaat te komen. Je verplaatst je in meerdere rollen: die van onderzoeker, maker en uitvoerder. Je 

gaat veel praktisch aan de slag en daarbij gebruik je de computer als hulpmiddel. 

De vaardigheden en kennis die je tijdens de lessen opdoet, kan je vervolgens bij andere vakken inzetten, 

bijvoorbeeld als je een filmpje moet maken, een presentatie moet geven of een mooie poster moet 

ontwerpen. Dit komt je hele schoolcarrière van pas! 

Vind je het leuk om de uitdaging aan te gaan met media als film en fotografie?  

Dan is media echt wat voor jou! 

 

 

 


