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INLEIDING 

Dagelijks komen jongeren in aanraking met foto’s. Denk bijvoorbeeld aan foto’s in 
tijdschriften, schoolboeken, kranten, bushokjes en op sociale media. Foto’s behoren tot de 
leefwereld van jongeren en net dit gegeven maakt dat het werken met fotografie als 
pluspunt ervaren kan worden in het sociaal-agogisch werk met jongeren. Aan de hand van 
fotografie kunnen jongeren uitdrukking geven aan hun gedachten en gevoelens, mogelijk 
zonder dat ze dit zelf doorhebben. 

Op basis van fotografie kunnen jongeren tot persoonlijke groei komen, ieder op zijn eigen 
manier. Voor sommige jongeren kan de verkregen controle aan de hand van fotografie een 
meerwaarde bieden, terwijl dit voor andere jongeren gaat over het kunnen communiceren 
aan de hand van fotografie, over het vastleggen van herinneringen of over het creatief bezig 
zijn waarbij ze mogelijk ontdekken dat ze het goed kunnen. De nadruk ligt dus bij iedere 
jongere anders. Voor sommige jongeren kan fotografie bijgevolg ervaren worden als een 
hulpbron om uitdrukking te geven aan zichzelf en/of om te ventileren over het eigen leven. 

Deze handleiding is gericht op het werken met jongeren tussen 12 en 20 jaar, maar het 
werken met fotografie is niet beperkt tot een bepaalde leeftijd of doelgroep. Integendeel, het 
is moeilijk om er een leeftijd op te plakken. Een jongere kan op elk moment in zijn leven 
reflecteren over een foto. Uiteraard zal de manier waarop hij dit doet op ieder moment in 
zijn leven anders zijn. Het verschil zit hem eerder in wat een jongere in zijn persoonlijke 
ontwikkeling meemaakt en/of wat hem op dat moment bezighoudt.  

Om aan de slag te gaan met fotografie in het sociaal-agogisch werk heeft zowel de jongere 
als u, de begeleider, geen fotografische voorkennis nodig. Het gaat namelijk over het 
doorlopen van een persoonlijk proces waarbij fotografie gebruikt wordt als middel in plaats 
van als medium.  

In hoofdstuk één wordt fotografie nader bekeken, gevolgd door een beknopt gedeelte rond 
fotografische kennis in hoofdstuk twee. Het beschikken over fotografische kennis is, zoals 
eerder vermeld geen voorwaarde, maar kan een meerwaarde bieden in het werk met 
jongeren. In hoofdstuk drie wordt de relatie tussen fotografie en het groeiproces van 
jongeren uitgelegd. In hoofdstuk vier worden vijf algemene fotografietechnieken besproken, 
die toegepast kunnen worden in het werk met jongeren. Tot slot vindt u in hoofdstuk vijf de 
toepassing van fotografie in het sociaal-agogisch werk, bestaande uit onder andere de rol als 
begeleider, een houvast om foto’s te exploreren en mogelijke oefeningen.  

Om de leesbaarheid van deze handleiding te bevorderen, is er bewust gekozen om deze 
handleiding in hij-vorm te schrijven. Waar hij staat, kan uiteraard ook zij gelezen worden. 
Wanneer er in deze handleiding gesproken wordt over jongeren of adolescenten gaat het 
over de leeftijdsgroep tussen 12 en 20 jaar.  

Indien u meer informatie wenst over dit onderwerp raad ik u aan om de bronnenlijst op het 
einde van deze handleiding door te nemen. In de bronnenlijst staan alle bronnen vermeld, 
die een bijdrage hebben geleverd aan de totstandkoming van deze handleiding. Alle foto’s in 
deze handleiding werden gemaakt door Lore Dehertogh.  

Ik hoop van harte dat fotografie een meerwaarde kan bieden  
in uw werk met jongeren!  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1 WAAR FOTOGRAFIE OVER GAAT  

WAT FOTOGRAFIE IS 

SCHRIJVEN MET LICHT ● KADREREN VAN ZOWEL HET 
MOOIE ALS HET LELIJKE ● VANGEN VAN EEN 

GELAATSUITDRUKKING ● VATTEN VAN EMOTIES ● 
UITVERGROTEN VAN DETAILS 

Fotografie gaat over het leven, foto’s zijn 
namelijk TASTBARE VOORSTELLINGEN VAN HET 
LEVEN. Ze geven allerlei zaken weer zoals 
gebeurtenissen die de jongere vorm hebben 
gegeven, momenten die hij waardeert, 
vriendschappen en relaties waar hij belang 
aan hecht en plaatsen die hij bezocht heeft.  

Foto’s zetten als het ware de tijd stil, 
waardoor gebeurtenissen geanalyseerd 
kunnen worden. Door het tot stilstand 
brengen van de werkelijkheid kunnen er 
bovendien dingen zichtbaar worden, die in 
eerste instantie onzichtbaar waren. 

Tijdens het fotograferen, eigent de jongere 
zichzelf het gefotografeerde object toe. 
Fotograferen wil zeggen dat de jongere 
zichzelf in een bepaalde relatie opstelt 
tegenover de werkelijkheid en deze relatie 
geeft een gevoel van macht. Wat de jongere 
fotografeert en/of opnieuw bekijkt, wordt van 
hem. Fotografie kan dus op verschillende 
manieren een methode zijn om dingen te 
verkrijgen. Zo kan een foto een SYMBOOL OF 
VERVANGINGSMIDDEL zijn voor een dierbaar 
persoon of voorwerp. 

WAAROM JONGEREN AANGETROKKEN 
WORDEN TOT FOTO’S 

Ondanks het feit dat foto’s gemanipuleerd 
kunnen worden, heerst er een zeer grote 
geloofwaardigheid wanneer jongeren naar 
foto’s kijken. Dit heeft mogelijk te maken 
met het feit dat er steeds een deel op de foto 
is dat bestaat of bestaan heeft. Foto’s kunnen 
dus gezien worden als ONWEERLEGBARE 
BEWIJZEN, in die zin dat ze bewijzen dat een 
bepaalde gebeurtenis heeft plaatsgevonden. 
We kunnen dus stellen dat de huidige 
fotografie meerduidig is aangezien ze 
enerzijds een stukje werkelijkheid toont en 

anderzijds de werkelijkheidswaarde van de 
foto in vraag gesteld kan worden. Fotografie 
is dus geen neutraal instrument aangezien 
het nooit een volledig betrouwbare weergave 
is van de werkelijkheid. Dit heeft onder 
andere ook te maken met het feit dat de 
jongere kiest om een welbepaald moment 
vast te leggen en een ander moment niet. 
Bovendien kiest de jongere om slechts een 
gedeelte van de volledige waarneming te 
fotograferen. 

Foto’s worden door heel wat jongeren 
gewaardeerd. Het gaat namelijk over een 
moment dat de moeite waard is om bij stil te 
staan en te fotograferen. Bij iedere foto hoort 
dan ook een verhaal en een (on)bewuste 
ervaring. Ondanks dat foto’s door heel wat 
jongeren gewaardeerd worden, heerst er een 
BIJZONDERE HOUDING ten opzichte van 
fotografie. Enerzijds wordt fotografie gezien 
als iets dat iedereen kan, maar anderzijds 
kunnen jongeren zich een slechte fotograaf 
voelen wanneer ze enkele slechte foto’s 
hebben gemaakt. Toch is het zo dat wanneer 
jongeren de cameraknop kunnen indrukken, 
ze geweldige foto’s kunnen maken. De 
benoeming van een foto als ‘goed’ of ‘slecht’ 
is eerder afhankelijk van de manier waarop 
deze bijdraagt aan de innerlijke behoeften 
van de jongere. 

De BASISFUNCTIE van een fo to, he t 
afgebeelde vervangen, zorgt ervoor dat 
jongeren aangetrokken worden tot foto’s. 
Waarom jongeren geëmotioneerd kunnen 
geraken door foto’s is niet zo gemakkelijk te 
verklaren. Wellicht zijn het herinneringen en 
de daarbij horende gevoelens die ervoor 
zorgen dat jongeren opnieuw ontroerd 
geraken bij het zien van een foto met 
soortgelijke emotionele inhoud. Ook doordat 
fotografie het verleden reconstrueert, kunnen 
foto’s een persoonlijke en emotionele waarde 
hebben. Foto’s kunnen jongeren bijvoorbeeld 
herinneren aan een geliefde of aan een mooi 
moment.  
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Een ANDERE REDEN waarom jongeren 
GEËMOTIONEERD kunnen geraken door foto’s 
is dat ze bij het zien van een foto 
aanvankelijk reageren met hun intuïtie 
aangezien de rechterhersenhelft instaat voor 
de verwerking van visuele informatie. De 
rechterhersenhelft is namelijk verbonden met 
intuïtie, associatie, empathie en emoties 
waardoor de reactie op foto’s directer, 
emotioneler en associatiever is. Doordat 
foto’s eerder het zintuiglijke aanspreken, 
wordt fotografie gezien als een MEER 
TOEGANKELIJKE MANIER OM TE REFLECTEREN. 
Bovendien kan fotografie ook dienen als 
bemiddelaar aangezien het tussen de jongere 
en zijn alter-ego, tussen de jongere en de 
maatschappij en tussen individuen kan 
komen. Als jongeren aan de hand van een 
foto in interactie treden, lijkt het niet zo erg 
te zijn indien ze het oneens zijn over de foto. 
Dit is anders dan wanneer ze direct met 
elkaar in contact staan, waar er in geval van 
een meningsverschil mogelijk ruzie ontstaat. 

DE BOODSCHAP ACHTER EEN FOTO 

Aan de hand van fotografie kan de realiteit 
tot stilstand gebracht worden. Doordat de 
werkelijkheid tot stilstand wordt gebracht, 
kan het INTERPRETEREN hiervan van start 
gaan. Bij het bekijken en interpreteren van 
foto’s worden jongeren beïnvloed door hun 
herinneringen. 

Wat op een foto afgebeeld staat, kan dus 
omschreven worden als objectief, reëel en 
kenmerkend. Waarover een foto gaat, is 
subjectief, interpretatief en persoonlijk. 
Zonder interpretatie zijn foto’s inhoudsloos. 
Anders gezegd zien jongeren dezelfde foto, 
maar geven er een andere betekenis aan.  

BETEKENIS GEVEN aan wat we zien op een 
foto is een natuurlijke reactie van de mens. 
We proberen te achterhalen wat het verhaal 
achter een foto is en welke betekenis deze 
heeft. Echter wordt iedere foto vanuit onder 
andere persoonlijke ervaringen en waarden 
bekeken. Het unieke perspectief is dus 
bepalend voor fotografie, in die zin dat ze 
onze keuze voor het maken van een 
welbepaalde foto bepaalt en helpt bij het 
maken van keuzes die te maken hebben met 
welke foto’s onthouden of als (minder) leuk 
ervaren worden. 

Aangezien de betekenis, die aan een foto 
wordt toegekend, afhankelijk is van het 
unieke perspectief staat de waarde van een 
foto niet op de foto zelf, maar ligt deze in de 
persoon in kwestie.  

Door met fotografie aan de slag te gaan, 
kunnen jongeren zich BEWUST WORDEN van de 
manier waarop het unieke perspectief 
bijdraagt aan BETEKENISVORMING. Bovendien 
kunnen ze zich ervan bewust worden dat 
ieder individu een andere betekenis toekent 
en dat dit ook het geval is in sociale 
interacties. 

Aangezien jongeren foto’s bekijken vanuit 
hun eigen perspectief is het mogelijk dat ze 
bij het opnieuw bekijken van een foto er een 
nieuwe betekenis aan toekennen. Dit komt 
omdat ze veranderen en een foto hetzelfde 
blijft, wat maakt dat foto’s uit het verleden 
vanuit hedendaags perspectief bekeken 
kunnen worden. De emotionele betekenis van 
een foto is bijgevolg afhankelijk van het 
perspectief, de ervaringen van het individu en 
de context waarin de foto wordt bekeken en 
gebruikt. Dit maakt dat fotografie gezien kan 
worden als hulpmiddel voor zelfexploratie.  

Naast het ontstaan van een gevoelsmatige 
relatie met het onderwerp is er tijdens het 
fotograferen eveneens sprake van een 
INTELLECTUEEL PROCES. Dit slaat onder andere 
op het zoeken naar, het nadenken over en 
het reflecteren op het onderwerp. Wanneer 
een jongere de knop indrukt om een foto te 
maken, zijn er een hele reeks keuzes aan 
vooraf gegaan, die veelal op een doordachte 
of doorvoelde manier tot stand komen. 

Waar woorden tekort schieten of onvoldoende 
zijn om uitdrukking te geven aan zichzelf, 
kan fotografie helpen. Fotografie kan dus 
gezien worden als een middel waarmee een 
jongere zichzelf kan uitdrukken of een 
boodschap kan overbrengen. Het lezen van 
de onderliggende boodschap is niet altijd zo 
gemakkelijk aangezien mensen vanuit hun 
eigen perspectief de foto bekijken. Fotografie 
zorgt er dus eveneens voor dat mensen over 
foto’s kunnen NADENKEN EN PRATEN. 
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2 BASISFOTOGRAFIEKENNIS 

COMPOSITIE 

Op het moment dat een jongere een foto 
maakt, beslist hij WAT hij op de foto wil en 
wat niet. Eveneens beslist hij WAAR wat op de 
foto wordt geplaatst, dus wat op de 
voorgrond en wat op de achtergrond komt te 
staan. Wat op de voorgrond wordt geplaatst, 
wordt beschouwd als belangrijk. 

Door AANDACHT te schenken aan de 
COMPOSITIE kan enerzijds de aandacht van de 
kijker naar het gekozen onderwerp getrokken 
worden. Anderzijds kunnen foto’s er mede 
door de compositie boeiend, uitdagend of 
mooi uitzien. Stilstaan bij de verschillende 
mogelijkheden betreffende kadrering zorgt 
ervoor dat de jongere nieuwe perspectieven 
kan ontdekken.  

De RANGSCHIKKING VAN LIJNEN, VLAKKEN EN 
PATRONEN vormt het uitgangspunt van de 
compositie. Lijnen en vlakken hebben het 
vermogen om een emotionele betekenis te 
verwerven. Zo kunnen lijnen en vlakken met 
scherpe hoeken een gevoel van spanning 
creëren. Ronde lijnen en vlakken kunnen 
daarentegen als zacht en vloeiend ervaren 
worden. Ook de kleur behoort tot de 
compositie van de foto. De kleur kan de 
gevoelswaarde van een foto versterken zoals 
de kleur rood die mogelijk geassocieerd 
wordt met warmte en passie. 

De PROPORTIE, een van de basiselementen in 
de compositie, heeft te maken met de 
rangschikking van de beeldelementen en 
bijgevolg met de samenstelling van de 
volledige foto. Een symmetrische foto kan 
geassocieerd worden met eigenschappen 
zoals eenvoud, rust, orde, overzichtelijkheid 
en schoonheid. Een asymmetrische foto 
daarentegen zorgt ervoor dat de spanning en 

de dynamiek van een foto toenemen. De 
R E G E L V A N D E R D E N , e e n v o r m v a n 
asymmetrie, is een oud principe waarbij het 
onderwerp niet in het midden van de foto 
wordt geplaatst. Het onderwerp wordt 
namelijk op 1/3 van de boven- of onderkant 
en op 1/3 van de linker- of rechterkant 
geplaatst. De regel van derden heeft op 
zichzelf geen betekenis, maar zorgt wel voor 
het overdragen van de aandacht. Op basis 
van het effect dat hierdoor teweeggebracht 
wordt, kunnen er uiteraard wel betekenissen 
ontstaan. De regel van derden, ook wel de 
gulden snede genoemd, is een richtlijn en 
bijgevolg niet bindend. 

Het KADER behoort naast de proportie ook tot 
de basiselementen van de compositie. Het 
kader bepaalt welke beeldelementen binnen 
de randen van de foto worden geplaatst. Er 
kan een onderscheid gemaakt worden tussen 
een open en een gesloten kader. Een open 
kader creëert het gevoel dat er zich buiten 
het beeld nog iets bevindt waardoor de 
fantasie aangewakkerd wordt. Diegene die de 
foto bekijkt, gaat zelf inhoud geven aan wat 
er mogelijk buiten de foto plaatsvindt. 
Eigenlijk refereert het open kader naar de 
subjectiviteit van fotografie aangezien de 
weergave van de foto slechts een uitsnede is 
van de werkelijkheid. Een gesloten kader 
daarentegen creëert een gevoel van 
afgrenzing aangezien er geen betekenisvolle 
beeldelementen zijn die zich denkbeeldig 
buiten de foto bevinden. 

 OM INZICHT TE KRIJGEN IN HET FEIT DAT ER 
DOOR MIDDEL VAN COMPOSITIE VERSCHIL GEMAAKT 
KAN WORDEN, IS HET GOED OM DIT ZELF EENS TE 
ERVAREN. KIES EEN ONDERWERP EN FOTOGRAFEER 
DIT VANUIT VERSCHILLENDE PERSPECTIEVEN. 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BELICHTING  

De SFEER van een foto wordt grotendeels 
bepaald door het LICHT. Zacht licht zorgt er 
bijvoorbeeld voor dat de foto rustig bekeken 
kan worden, zonder dat de aandacht naar 
een lichtcontrast getrokken wordt. Hierdoor 
ontstaat er een visuele gelijkwaardigheid. 
Hard licht daarentegen zorgt ervoor dat de 
nadruk op bepaalde gevoelswaarden wordt 
gelegd, wat er bijgevolg voor zorgt dat de 
aandacht van de kijker wordt gestuurd. In 
een donkere foto wordt de aandacht naar 
lichte plaatsen gezogen en omgekeerd. 

De belichting van een foto heeft niets te 
maken met ‘goed’ of ‘fout’, maar met 
PERSOONLIJKE PERCEPTIE. Onderbelichte foto’s 
kunnen bijvoorbeeld een bepaalde dramatiek 
of sombere sfeer weergeven en overbelichte 
foto’s kunnen voor een vrolijke, dromerige of 
romantische sfeer zorgen. 

Wanneer een jongere invloed wil uitoefenen 
op de belichting kan hij gebruik maken van 
de ISO-waarde, het diafragma en de 
sluitertijd.   

ISO-WAARDE 

Aan de hand van de ISO-waarde kan de 
lichtgevoeligheid ingesteld worden. Des te 
lager de ISO-waarde, des te kleiner de 
lichtgevoeligheid en des te hoger de ISO-
waarde, des te gevoeliger de sensor voor het 
licht is. Bovendien ontstaat er bij het gebruik 
van een hoge ISO-waarde ruis/korrel op de 
foto. Ruis is een kwestie van persoonlijke 
voorkeur. Sommige ervaren dit als storend, 
anderen niet. 

DIAFRAGMA 

Het diafragma, uitgedrukt in F-waarden, 
bepaalt hoeveel licht er op de sensor valt.  
Des te groter het diafragma (= kleine F-
waarde), des te meer licht er op de sensor 
valt en omgekeerd.  

Het diafragma bepaalt niet enkel hoeveel 
licht er op de sensor valt, maar ook de 
scherptediepte. Als we spreken over 
scherptediepte hebben we het over het deel 
van de foto dat scherp is. Een groot 
diafragma (= kleine F-waarde) zal zorgen 
voor een kleine scherptediepte. In dit geval is 
er maar een beperkt deel van de foto scherp, 
wat ervoor zorgt dat de aandacht van de 
kijker naar dit gedeelte wordt getrokken. Een 
klein diafragma (= grote F-waarde) zorgt 
voor een grote scherptediepte. 

   Kleine scherptediepte       Grote scherptediepte 

SLUITERTIJD 

De sluitertijd bepaalt hoelang het licht op de 
sensor valt. Een lange sluitertijd zorgt ervoor 
dat er meer licht op de sensor kan vallen dan 
wanneer er gebruik wordt gemaakt van een 
korte sluitertijd. In geval van een korte 
sluitertijd valt er minder licht op de sensor.  

Alsook kan de sluitertijd invloed uitoefenen 
op bewegende onderwerpen. Wanneer een 
onderwerp snel beweegt, is een korte 
sluitertijd nodig om deze beweging te 
‘bevriezen’. Echter kan er ook bewust voor 
gekozen worden om beweging in een foto te 
creëren, dit kan bijvoorbeeld een energiek 
effect veroorzaken.  

Bij deze foto werd de camera 
opzettelijk bewogen om extra 

beweging te creëren. 
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CAMERA-INSTELLINGEN 

Aan de hand van de camera-instellingen kan een jongere invloed uitoefenen op het resultaat 
van de foto. 

Indien de camera in AUTOMATISCHE STAND 
(AUTO) wordt geplaatst, bepaalt de camera 
zowel de ISO-waarde als het diafragma en de 
sluitertijd. Indien er te weinig licht is, zal de 
camera automatisch gebruik maken van de 
flitser. Dit is verschillend tegenover de 
standen P, S, A en M waar de flitser, indien 
gewenst, handmatig ingeschakeld moet 
worden.  

Sommige camera ’s besch ikken over 
SCÈNESTANDEN zoals landschap, macro, 
portret en sport/actie. Aan de hand van 
scènestanden kan een jongere gebruikmaken 
van voorinstellingen. Wanneer een jongere 
bijvoorbeeld een bewegend onderwerp wil 
fotograferen, kan hij de camera in de 
scènestand ‘sport/actie’ zetten waardoor de 
camera zal kiezen voor een snelle sluitertijd. 
Als de jongere de camera in de automatische 
stand zou laten staan, zal het onderwerp niet 
‘bevroren’ worden aangezien de camera niet 
weet dat het gaat om een bewegend 
onderwerp.  

Het voordeel van de automatische stand en  
van de scènestanden is dat de jongere zich 
volledig kan concentreren op datgene dat hij 
wil fotograferen, zonder rekening te moeten 
houden met het techn ische aspect . 
Anderzijds zorgen deze standen ervoor dat 
de creativiteit voor een gedeelte uit handen 
van de jongere wordt genomen aangezien 
alles betreffende de techniciteit door de 
camera wordt geregeld.  

Wanneer de camera in PROGRAMMA, 
AUTOMATISCH (P) wordt geplaatst, stelt hij 
zowel de sluitertijd als het diafragma in. De 
ISO-waarde en de witbalans kunnen 
handmat ig door de jongere worden 
aangepast.  

Aan de hand van de SLUITERTIJDVOORKEUZE 
(TV OF S) kan de jongere zelf de sluitertijd 
bepalen. Dit is bijvoorbeeld handig wanneer 
hij beweging in beeld wil brengen.  

De camera bepaalt het diafragma. In geval 
van een lange sluitertijd zal de camera kiezen 
voor een grote F-waarde waardoor er een 
grote scherptediepte wordt gecreëerd, het 
merendeel van de foto zal dus scherp zijn. 
Wanneer de jongere kiest voor een korte 
sluitertijd, zal de camera kiezen voor een 
kleine F-waarde waardoor er een kleine 
scherptediepte ontstaat. In dit geval zal er 
dus maar een beperkt deel van de foto 
scherp zijn.  

Wanneer de camera op DIAFRAGMAVOORKEUZE 
(A) staat, kan de jongere zelf het diafragma 
bepalen. De camera zal kiezen voor een 
bijbehorende sluitertijd.  

Indien de jongere gebruik maakt van de 
HANDMATIGE INSTELLING (M) kan hij zowel het 
diafragma als de sluitertijd zelf bepalen. Het 
voordeel hiervan is dat hij enorm veel 
vrijheid heeft, maar het nadeel is dat hij zeer 
weinig hulp krijgt van de camera zelf. 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TIPS EN IDEEËN BIJ HET FOTOGRAFEREN 

Deze tips en ideeën zijn niet bindend, maar dienen gewoon ter inspiratie.  

STA STIL BIJ VRAGEN ZOALS: HOE BRENG IK IETS IN BEELD? • WAT IS ER OP DIT MOMENT BELANGRIJK 
VOOR MIJ? • WELKE DETAILS VIND IK BELANGRIJK? • WAT WIL IK GRAAG AAN ANDEREN TONEN? • … 

NEEM VERSCHILLENDE STANDPUNTEN IN, LOOP ROND EN EXPERIMENTEER.  

FOTOGRAFEER ÉÉN ONDERWERP TEGELIJKERTIJD.  

ZORG ERVOOR DAT HET ONDERWERP DE HELE FOTO VULT. DIT ZAL ER NAMELIJK VOOR ZORGEN DAT DE 
VOLLEDIGE AANDACHT NAAR HET ONDERWERP, DAT IN BEELD WORDT GEBRACHT, GAAT. BOVENDIEN KAN DE 
FOTO HIERDOOR BETER BEGREPEN EN GEWAARDEERD WORDEN.  

FOTOGRAFEER ZOWEL HORIZONTAAL ALS VERTICAAL. HET GEFOTOGRAFEERDE ONDERWERP, KAN MOGELIJK 
EEN ANDER VERHAAL VERTELLEN AFHANKELIJK VAN DE MANIER WAAROP DE CAMERA WORDT GEHOUDEN.  

GEBRUIK DETAILS, ZOALS DE SCHORS VAN EEN BOOM, OM EEN VERHAAL TE VERTELLEN.   

MAAK ZOWEL FOTO’S IN KLEUR ALS IN ZWART-WIT.  

MAAK ABSTRACTE FOTO’S. DIT GAAT OVER FOTO’S DIE MOEILIJK TE INTERPRETEREN EN TE BEGRIJPEN ZIJN, 
EN SOMS ZELFS NAUWELIJKS HERKENBAAR ZIJN. HAAL HET ONDERWERP UIT ZIJN CONTEXT EN KIJK ER OP 
EEN ANDERE MANIER NAAR. EXPERIMENTEER EN GEBRUIK JE CREATIVITEIT. 

MAAK EEN BEWUSTE KEUZE OM HANDEN, ARMEN, BENEN OF VOETEN AL DAN NIET OP DE FOTO TE ZETTEN. 
WANNEER EEN HAND NIET OP DE FOTO STAAT, KAN DIT ER VREEMD UITZIEN. UITERAARD KAN HET EEN 
BEWUSTE KEUZE ZIJN OM EEN LICHAAMSDEEL WEG TE LATEN.    

FOTOGRAFEER SCHADUWEN. 

EXPERIMENTEER MET BEWOGEN FOTO’S. 

GEBRUIK ATTRIBUTEN ZOALS HET NEMEN VAN EEN FOTO DOOR EEN GLAS WATER OF ZEEPBELLEN.  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3 FOTOGRAFIE IN RELATIE TOT HET GROEIPROCES VAN JONGEREN  

De adolescentie, de periode tussen de 
kinderjaren en de volwassenheid, kan 
omschreven worden als de periode van 
overgangen. Op verschillende gebieden doen 
er zich allerlei ontwikkelingen in snel tempo 
voor. Al deze veranderingen hebben een 
invloed op de ontwikkeling van jongeren.  

Een van de belangrijkste opdrachten tijdens 
de adolescentieperiode bestaat uit het 
VORMEN VAN EEN EIGEN PERSOONLIJKHEID. Als 
we spreken over een persoonlijkheid hebben 
we het over de psychologische kenmerken 
die ervoor zorgen dat het gedrag van een 
jongere tot op zekere hoogte coherent is in 
verscheidene omstandigheden en op 
verscheidene momenten. Uiteraard is het 
mogelijk dat een jongere zich in verschillende 
situaties anders gedraagt, maar wie hij diep 
vanbinnen is en de manier waarop hij de 
wereld ervaart, blijft authentiek. 

De persoonlijkheid van jongeren wordt zowel 
gevormd door genetische aspecten als door 
de wisselwerking met de cultuur waarbinnen 
hij zich ontwikkelt. De persoonlijkheid vormt 
het referentiekader voor de manier waarop 
jongeren naar zichzelf en naar anderen kijken 
en hoe ze dit beleven. Daarnaast draagt de 
persoonlijkheid bij tot het begrijpen en 
interpreteren van ervaringen. 

Tijdens het proces van identiteitsvorming 
heerst er bij jongeren heel wat onzekerheid 
over zichzelf, over hun uiterlijk en over de 
manier waarop ze naar de wereld kijken. Aan 
de hand van fotografie kunnen deze aspecten 
in beeld gebracht worden en kunnen 
jongeren hiermee aan de slag. Fotografie kan 
namelijk een invloed uitoefenen op de 
ontwikkeling van de identiteit, het zelfbeeld, 
en de relatie tot zichzelf en tot de andere. 

Tijdens de adolescentieperiode zijn er zowel 
op individueel als op collectief vlak dingen die 
meespelen. Aan de hand van fotografie 
kunnen de VIER KERNKWADRANTEN van Ken 
Wilber  in beeld gebracht worden. 1

INDIVIDUEEL: INNERLIJK - SUBJECTIEF  
De innerlijke ontwikkeling van de jongere 
staat in dit kwadrant centraal. Het gaat 
onder andere over de manier waarop 
jongeren denken, welke gevoelens ze 
ervaren, welke betekenis ze aan zaken 
verlenen en met welke intentie ze iets al 
dan niet doen.  

INDIVIDUEEL: UITERLIJK - OBJECTIEF  
Aan de hand van dit kwadrant kunnen de 
objectieve of uiterlijke kenmerken van 
een jongere in beeld gebracht worden.  
Wetenschappel i jke en bio logische 
aspecten spelen een rol bij het gedrag 
dat een jongere stelt. Denk bijvoorbeeld 
aan de mogelijkheid om in stresssituaties 
te vluchten, te vechten of te bevriezen. 
Als een jongere in een situatie niet 
reageert, kan dit mogelijk vanuit dit 
perspectief verklaard worden.  
 
Het gedrag dat een jongere stelt is 
uiterlijk waarneembaar, maar door te 
achterhalen wat hij dacht voorafgaand 
aan de handeling kan hij geholpen 
worden. Dit komt doordat jongeren 
anders kunnen leren kijken naar zaken. 
Als een jongere bijvoorbeeld negatief 
over zichzelf denkt, kan er samen met 
hem gekeken worden naar de dingen die 
wel goed lopen en naar zijn kwaliteiten. 
Wanneer een jongere leert om anders 
over gebeurtenissen en over zichzelf te 
denken, kan hij anders leren reageren en 
voelt hij zich bijgevolg anders. 

 Het kwadrant dat Ken Wilber ontwikkelde, omvat alle dimensies van het menselijk functioneren. 1
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COLLECTIEF: INNERLIJK - SUBJECTIEF  
Binnen dit kwadrant gaat het over wat 
een jongere meekrijgt vanuit zijn 
opvoeding en vanuit de samenleving. 
Heel wat aspecten, zoals waarden en 
normen, worden cultureel bepaald. Net 
tijdens de identiteitsontwikkeling zijn 
jongeren bezig met onder andere 
waarden en normen, in die zin dat ze de 
meegekregen waarden en normen 
afwegen ten opzichte van hun eigen 
bevindingen omtrent waarden en 
normen. Meegekregen waarden en 
normen kunnen in vraag gesteld worden 
en jongeren kunnen zich hiertegen 
verzetten.  
 
Daarnaast gaat dit kwadrant over het feit 
dat er de dag van vandaag voldoende 
keuzemogelijkheden zijn. Enerzijds is dit 
aangenaam, maar anderzijds kan dit voor 
moeilijkheden zorgen wanneer jongeren 
niet meer weten wat ze moeten kiezen. 
Dit heeft te maken met vragen die 
betrekking hebben op zingeving zoals 
“Wat maakt mij gelukkig?”, “Wat heb ik 
nodig?”, “Wat betekent dit voor mij?”.   

Naast de culturele achtergrond en 
zingeving heeft ook relationele ethiek 
betrekking op dit kwadrant. Relationele 
ethiek gaat over geven en ontvangen, 
over loyaliteiten. In geval van jongeren 
kan dit bijvoorbeeld gaan over wat er 
binnen een gezin aanvaardbaar is om te 
ontvangen en om te geven, over een 
nieuw samengesteld gezin of over een 
jongere van gescheiden ouders. 

COLLECTIEF: UITERLIJK - OBJECTIEF  
Dit kwadrant gaat over het objectief 
waarneembare aan de buitenkant zoals 
sociale interacties tussen mensen. In het 
geval van jongeren kunnen sociale 
interacties bijvoorbeeld gaan over liefde, 
schoolresultaten en drugsgebruik. Sociale 
interacties kunnen ook gaan over welk 
gedrag aanvaardbaar is, welk niet en of 
ze al dan niet reageren op ongepast 
gedrag.  

Wanneer er met een jongere in interactie 
wordt getreden over verzamelde of gemaakte 
foto’s kunnen er verschillende aspecten uit 
het kwadrantenmodel naar boven gebracht 
worden. Een jongere kan bijvoorbeeld een 
foto nemen van graffiti omdat hij dit cool en 
rebels vindt. Mogelijk verlangt hij zelf naar 
rebellie, maar durft hij dit niet te doen. Dit 
heeft te maken met waarden en normen. 
Fotografie kan dus een mogelijkheid bieden 
om dingen op een veilige manier te doen en 
grenzen te verkennen. 

Fotografie kan tijdens de adolescentieperiode 
gezien worden als een HULPBRON om onder 
andere:  

zelfexpressie te bevorderen,  

te communiceren zonder dat deze 
communicat ie a fhanke l i jk i s van 
woorden,  

vanuit verschillende standpunten naar 
een situatie te kijken,  

het zelfbewustzijn te vergroten,  

relaties tussen mensen te verbeteren, 

positieve verandering te verwezenlijken.  

Alain de Botton  stelt dat kunst, en dus ook 2

fotografie, ZEVEN FUNCTIES kan hebben. Kunst 
kan:  

een jongere helpen herinneren,  

leed weergeven en bijgevolg negatieve 
gevoelens en ervaringen een plaats 
helpen geven,  

helpen om het innerlijke van de jongere 
opnieuw in balans te brengen,  

ervoor zorgen dat de jongere tot 
zelfinzicht komt,  

hoop in beeld brengen,  

een bijdrage leveren aan de ontwikkeling 
van de jongere,  

ervoor zorgen dat de jongere (opnieuw) 
dingen gaat waarderen.  

 Alain de Botton is schrijver en filosoof. Hij richtte in 2008 The School of Life op. 2
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4 VIJF FOTOGRAFIETECHNIEKEN 

Judy Weiser  heeft alle technieken die toegepast worden samen met haar eigen ervaring 3

gestructureerd en gebundeld tot vijf basistechnieken. Deze technieken hebben betrekking op de 
relatie tussen de jongere en de camera en/of foto. Het gaat om foto’s die genomen of 
verzameld zijn door de jongere zelf, biografische momentopnames, zelfportretten en foto’s die 
van de jongere genomen worden door anderen. Naast deze vier technieken is er een vijfde 
techniek, fotoprojectie, die eerder deel uitmaakt van bovengenoemde technieken dan dat het 
een techniek op zichzelf vormt. Eigenlijk vloeien alle technieken in meerdere of mindere mate in 
elkaar over en dient de categorisering bijgevolg eerder als houvast. 

Er is geen vaststaande of juiste methode om met deze vijf fotografietechnieken aan de slag te 
gaan. Ook worden er geen verplichtingen opgelegd betreffende de chronologie of combinatie 
van deze technieken. Aangezien de vooropgestelde doelen bij iedere jongere achterhaald 
moeten worden en er bijgevolg bekeken moet worden hoe deze het best bereikt kunnen 
worden, is er GEEN STANDAARDPROCEDURE om aan de slag te gaan met fotografie. Uiteraard 
kunnen de opdrachten wel gestructureerd worden indien dit gebeurt in functie van de 
vooropgestelde doelen. De manier waarop het werken met fotografie ingezet wordt, is dus bij 
iedere jongere anders.  

De jongere kan zowel zelf fotograferen als werken met bestaand fotografisch materiaal. 

 Judy Weiser is een Amerikaanse psychologe. Ze is een van de pioniers van PhotoTherapy en is oprichtster 3

en directrice van het PhotoTherapy Centre in Canada. Weiser heeft op dit vlak een enorme verdienste. 
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FOTO’S GENOMEN OF VERZAMELD 
DOOR DE JONGERE ZELF 

Foto’s die getrokken of verzameld worden 
door de jongere kunnen een soort van 
ZELFEXPRESSIE zijn. Hetgeen de jongere 
belangrijk vindt, wordt gereflecteerd in de 
foto waardoor de foto bekeken kan worden 
als een soort van zelfportret. Doordat de 
jongere datgene waar hij mee bezig is 
fotografisch kan weergeven, kan hij hier 
controle over krijgen.  

De jongere kan tijdens het fotograferen 
BEÏNVLOED worden door allerlei aspecten 
zoals zijn doelen, wensen en hoop. De 
zorgvuldige afweging van momenten die 
geselecteerd worden om vast te leggen, 
kunnen zowel feitelijke als emotionele 
informatie opleveren. Daarnaast kan deze 
afweging eveneens samenhangende thema’s, 
persoonlijke metaforen, interesses en 
symbolen naar boven brengen, al dan niet 
waar de jongere zichzelf bewust van is. 

Echter kan het soms gebeuren dat een foto 
de verwachtingen van een jongere niet 
weerspiegelt. In dat geval, is het belangrijk 
om te achterhalen waarom de foto niet 
voldoet aan de verwachtingen van de jongere 
en op welke manier dit wel zou lukken. Ook 
met foto’s waar jongeren niet tevreden mee 
zijn, kan aan de slag gegaan worden. Hoe 
ervaren ze het als een foto volgens hun niet 
perfect is? 

 MOGELIJKE OPDRACHTEN BIJ DEZE TECHNIEK: 
FOTOGRAFEER OF VERZAMEL FOTO’S VAN PLAATSEN 
DIE JE INTERESSEREN, ACTIVITEITEN DIE JE LEVEN 
DE MOEITE WAARD MAKEN, DINGEN WAAR JIJ VAN 
GENIET, MENSEN DIE JE LIEFHEBT, ZAKEN WAAR JE 
TEGENAAN LOOPT, DINGEN DIE JOU HELPEN ALS JE JE 
NIET GOED VOELT, ZAKEN DIE JE OVER X-AANTAL 
JAAR AAN JE KINDEREN ZOU WILLEN TONEN, DINGEN 
WAAR JE BOOS VAN WORDT, DINGEN DIE JE 
VERDRIETIG MAKEN, …  
 
BRENG EEN DAG UIT JE LEVEN IN BEELD AAN DE 
HAND VAN FOTO’S. 

WERKEN MET FAMILIEALBUMS EN 
AUTOBIOGRAFISCHE FOTO’S 

Het ontwikkelen van een eigen identiteit 
hangt samen met het kennen van de eigen 
geschiedenis, met het zicht hebben op de 
plaats die je inneemt ten opzichte van 
anderen en met ervaringen die je (on)bewust 
blijven beïnvloeden. Door met familiealbums 
en autobiografische foto’s te werken, kan 
inzicht opgedaan worden over het COMPLEX 

SYSTEEM waarbinnen de jongere functioneert. 
Dit gegeven maakt dat deze techniek 
verschilt van de andere technieken aangezien 
deze enkel gaan over de jongere zelf.  

Aan de hand van fotografie bouwen vele 
families een portrettengalerij op. Het gaat 
om foto’s die wijzen op een onderlinge 
verbondenheid. Familiealbums worden 
gecreëerd met de bedoeling om langdurig bij 
te houden. Ze dienen onder andere als 
geluksbrenger, als bewijs dat mensen hebben 
bestaan en als bewijs voor onderlinge relaties 
tussen mensen. Familiealbums bewijzen dus 
dat een jongere belangrijk is voor anderen.  

Aangezien privéfoto’s speciale momenten 
vastleggen, momenten uit het verleden 
bewaren en na zoveel jaar laten zien waar we 
in het verleden geweest zijn, kennen ze een 
grote emotionele waarde. 

Enkel foto’s die de moeite waard zijn en 
betekenis hebben, worden bewaard. Zowel 
familiealbums als biografische foto’s geven 
dus een SELECTIEVE REALITEIT weer. Minder 
prettige momenten worden bijvoorbeeld niet 
altijd mee opgenomen in een album, wat 
maakt dat hetgeen niet zichtbaar is op een 
foto minstens even belangrijk kan zijn als 
datgene dat wel zichtbaar is op een foto. 
Waarom staat een jongere bijvoorbeeld niet 
op de familiefoto? 

 MOGELIJKE VRAGEN BIJ DEZE TECHNIEK: OVER 
WAT WORDT ER ZELDEN GESPROKEN? WAT ZOU JE 
WILLEN VERWIJDEREN? INDIEN HET MOGELIJK ZOU 
ZIJN OM IETS TE VERANDEREN, WAT ZOU DIT DAN 
ZIJN?  
 
WANNEER DE JONGERE GEEN OF WEINIG 
AUTOBIOGRAFISCHE FOTO’S HEEFT, KAN HET EEN 
MOGELIJKHEID ZIJN OM DEZE TE RECONSTRUEREN. 
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ZELFPORTRETTEN 

Een zelfportret is een FOTOGRAFISCHE 
VOORSTELLING van de jongere, dit kan zowel 
een reële als een metaforische weergave zijn. 
Een zelfportret kan zowel het uiterlijke als 
het innerlijke van de jongere weergeven. 

Bij het maken van een zelfportret heeft de 
jongere zo goed als alles zelf in handen, 
vanaf het begin tot op het einde. Door te 
werken met zelfportretten wordt er dus een 
soort van VRIJHEID gecreëerd, die ervoor 
zorgt dat de jongere zichzelf kan vormgeven 
zonder geconfronteerd te worden met de 
verwachtingen en/of de beperkingen van 
anderen. Op deze manier kan de jongere 
exploreren en ontdekken wie hij echt is, dit 
allemaal zonder bekeken te worden door 
anderen. 

Het werken met zelfportretten kan voor 
jongeren, zeker voor zij die moeilijkheden 
ervaren met zelfkennis, zelfvertrouwen, 
zelfrespect en zelfacceptatie, zeer gunstig 
zijn. Dit komt doordat zelfportretten gezien 
worden a l s een VEILIGE MANIER om 
geconfronteerd te worden met zichzelf, om 
de eigen beperkingen te ontdekken en om 
zichzelf te aanvaarden. Aan de hand van een 
zelfportret kunnen jongeren namelijk van op 
afstand naar zichzelf kijken alsof ze naar een 
ander persoon kijken. Een zelfportret biedt 
jongeren de mogelijkheid om onder andere 
weer te geven welke delen ze van zichzelf 
(niet) fijn vinden of wat ze graag aan zichzelf 
zouden willen veranderen. Jongeren kunnen 
alternatieven uitproberen zonder dat iemand 
dit hoeft te weten. Aan de hand van 
zelfportretten leren jongeren zichzelf beter 
kennen en ontdekken ze wie ze echt zijn. Het 
werken met zelfportretten biedt dus de 
MOGELIJKHEID TOT HET VERSTERKEN VAN HET 
ZELFBEELD.  

Anderzijds zijn jongeren tijdens deze vorm 
van zelfontdekking op hun KWETSBAARST 
aangezien er niemand anders is waar ze de 
‘schuld’ op kunnen schuiven.  

Het aanvaarden van het zelfportret kan 
gezien worden als een metafoor voor het 
aanvaarden van de eigen persoonlijkheid. 

 MOGELIJKE OPDRACHTEN BIJ DEZE TECHNIEK: 
MAAK OF VERZAMEL EEN FOTO DIE WEERSPIEGELT 
HOE JE JE VANDAAG VOELT, HOE JE WILT DAT 
ANDEREN JE ZIEN, WELKE DELEN JE VAN JEZELF HET 
MEEST/MINST LEUK VINDT, WAT MAAKT DAT JIJ EEN 
GOED GEVOEL HEBT BIJ JEZELF EN WIE JE WILT ZIJN 
MOCHT JE EEN VOLLEDIG ANDER PERSOON ZIJN. 

FOTO’S VAN EEN JONGERE GENOMEN 
DOOR IEMAND ANDERS 

Hierbij kan het zowel gaan over foto’s die 
spontaan werden genomen waardoor de 
jongere bijgevolg niet weet dat er een foto 
van hem werd genomen als over foto’s die 
doelbewust werden genomen.  

Anders dan bij zelfportretten is dat de 
jongere VEEL MINDER CONTROLE heeft over het 
eindresultaat, zelfs wanneer hij poseert. Dit 
komt doordat de meeste beslissingen 
gemaakt worden door diegene die de foto 
neemt. Het is dus een bijzondere manier van 
fotografie aangezien er INTERACTIE ontstaat 
tussen de geportretteerde en diegene die de 
foto maakt. Vertrouwen en dialoog staan 
tijdens deze vorm van fotografie centraal. 

Op het moment dat een jongere plaats neemt 
voor de camera valt zijn ANONIMITEIT WEG. 
De jongere kan zich niet meer onzichtbaar 
opstellen zoals hij bijvoorbeeld onopgemerkt 
verdwijnt in de massa tijdens een wandeling 
door de stad. Zonder excuus wordt alles van 
de jongere uitvergroot zoals zijn beweging, 
gelaatsuitdrukking en ‘afwijking’, kortom 
ieder detail. 

Op het moment dat iemand anders een foto 
van een jongere neemt, ontstaat de 
mogelijkheid om zicht te krijgen op de 
manier waarop anderen de jongere bekijken. 
Een foto genomen door persoon X kan meer 
in het verlengde liggen van het beeld dat de 
jongere over zichzelf heeft dan een foto die is 
genomen door persoon Y. Op het moment dat 
de geportretteerde persoon de foto bekijkt, 
doe hij dit vanuit zijn eigen verwachtingen: 
hoe had ik mij deze foto ingebeeld? Vaak zijn 
jongeren verrast bij het zien van een foto die 
er heel anders uitziet dan ze zichzelf hadden 
ingebeeld. 
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Heel wat jongeren zijn dan ook nerveus om 
gefotografeerd te worden. Deze nervositeit 
vloeit verder uit angst om afgekeurd te 
worden door de camera. Aangezien jongeren 
een foto van zichzelf op hun best willen, 
voelen ze zich gestraft wanneer de foto niet 
aantrekkelijker is dan ze in realiteit zijn. 
Echter hebben weinig jongeren het geluk om 
er beter uit te zien op een foto dan ze er in 
werkelijkheid uitzien. De kracht om mooi op 
een foto te staan, bestaat erin om te 
vertrouwen op zichzelf en te stoppen om 
zichzelf te vergelijken met anderen. 

Het werken met PORTRETTEN gaat dus samen 
met het werken aan het ZELFBEELD. Een 
portret is niet hetzelfde als een spiegelbeeld. 
Door middel van een portret wordt de 
geportretteerde, zoals eerder vermeld, 
geconfronteerd met het beeld dat diegene die 
de foto heeft genomen over hem heeft. De 
jongere in kwestie kan dus geconfronteerd 
worden met het feit dat zijn zelfbeeld niet 
altijd overeenstemt met wat anderen over 
hem denken, hoe anderen hem zien of met 
wat hij zich inbeeldt dat anderen over hem 
denken. 

Een portret dat genomen wordt door iemand 
anders, kan veel weergeven over diegene die 
de foto maakt. Achter de foto kunnen 
bijvoorbeeld de visie, bezorgdheden, dromen 
en/of fantasieën van de fotograaf verscholen 
zitten. Hierdoor kan het portret een 
zelfportret van de fotograaf worden. 

 D O O R F O T O ’ S V A N Z I C H Z E L F D O O R 
VERSCHILLENDE MENSEN TE LATEN NEMEN, KRIJGT 
EEN JONGERE ZICHT OP DE VERSCHILLENDE 
PERSPECTIEVEN OP ZICHZELF AANGEZIEN HIJ ER 
ALTIJD ANDERS ZAL UITZIEN. DEZE OEFENING KAN 
BELANGRIJKE INFORMATIE OPLEVEREN OMTRENT HET 
ZELFBEELD. 
 
MOGELIJKE OPDRACHTEN BIJ DEZE TECHNIEK: 
VRAAG AAN IEMAND OM JOU TE FOTOGRAFEREN OP JE 
FAVORIETE PLEK, WANNEER JE JE GOED VOELT, 
WANNEER JE IETS FIJNS AAN HET DOEN BENT, 
WANNEER JE IETS AAN HET DOEN BENT DAT JE 
MINDER LEUK VINDT, ZONDER DAT JE HET 
DOORHEBT, …  

FOTOPROJECTIE 

Binnen het proces van fotoprojectie worden 
foto’s gebruikt om EMOTIONELE REACTIES los 
te maken, dit al dan niet in combinatie met 
een verbale omschrijving. Bij fotoprojectie 
kunnen allerlei soorten foto’s gebruikt 
worden zoals persoonlijke foto’s, foto’s van 
anderen, foto’s uit tijdschriften en foto’s van 
postkaarten. Een foto symboliseert hetgeen 
dat belangrijk is voor de jongere. Foto’s 
kunnen gevoelens van associatie met zich 
meebrengen, ze kunnen er bijvoorbeeld voor 
zorgen dat jongeren aan bepaalde personen 
of dingen denken. 

Aan de hand van fotoprojectie kunnen 
jongeren tot VERSCHILLENDE MENINGEN, 
BOODSCHAPPEN EN GEVOELENS komen. Dit 
komt doordat de reactie op een foto een 
weerspiegeling vormt van het innerlijke 
onderbewuste. Binnen het proces van 
fotoprojectie kan een foto niet verkeerd 
geïnterpreteerd worden aangezien het over 
de inhoud gaat en niet over wat juist of fout 
is. Iedereen heeft een andere waarheid en 
deze zijn allemaal evenwaardig. Op basis 
hiervan kunnen jongeren leren dat er meer 
dan een manier is om, om te gaan met 
mensen of een situatie. Het proces van 
fotoprojectie kan jongeren dus helpen 
begrijpen dat mensen verschillend zijn. Dit 
maakt dat het proces van fotoprojectie voor 
jongeren, zeker voor diegenen die twijfelen 
aan zichzelf, een manier is om zelfbewustzijn 
en zelfempowerment te ontwikkelen. 

 MOGELIJKE OPDRACHT BIJ DEZE TECHNIEK: 
BIEDT DE JONGERE EEN VERZAMELING FOTO’S AAN EN 
LAAT HEM EEN FOTO UITKIEZEN DIE HEM OP DAT 
MOMENT HET MEEST AANSPREEKT, WEERGEEFT HOE 
HIJ ZICH VOELT, UITDRUKT HOE HIJ ZOU WILLEN DAT 
ZIJN LEVEN ERUIT ZIET, … 

MOGELIJKE VRAGEN BIJ DEZE TECHNIEK: WELKE 
FOTO MAAKT JE AAN HET LACHEN? WELKE FOTO 
MAAKT JE BANG? AAN WELKE FOTO ZOU JE NOOIT 
EEN GEHEIM VERTELLEN? WELKE FOTO KAN 
GEBRUIKT WORDEN ALS METAFORISCH ZELFPORTRET? 
WELKE FOTO’S HOREN SAMEN? WELKE TITEL ZOU JE 
AAN DEZE FOTO GEVEN?  

VOOR MEER VRAGEN ZIE PAGINA 22. 
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5 AAN DE SLAG MET FOTOGRAFIE IN HET SOCIAAL-AGOGISCH WERK 
MET JONGEREN  

HET AANREIKEN VAN FOTOGRAFIE ALS HULPMIDDEL 

Indien de methodiek aan jongeren wordt aangereikt, kunnen ze hiermee ZELFSTANDIG aan de 
slag. Uiteraard is het wel zo dat een jongere in combinatie met begeleiding op een andere 
manier verder en dieper in zijn proces zal geraken. Het ideale is om TWEE SPOREN te bewandelen 
waarin er enerzijds op een niet dwingende manier mogelijkheden aangereikt worden en waar de 
jongere anderzijds de vrijheid krijgt om dit al dan niet te delen. Er zijn veel gradaties in het 
werken onder begeleiding en het zelfstandig aan de slag gaan met fotografie. Aangezien het iets 
heel persoonlijk is, is het in de eerste plaats iets van de jongere zelf, maar uiteraard kan hij 
ervoor kiezen om foto’s en de achterliggende betekenissen te delen in hoeverre hij dit zelf wil. 
Jongeren kunnen bijvoorbeeld iets tonen zonder er woorden aan toe te voegen. Eveneens kan 
er bijvoorbeeld voor gekozen worden om een besloten Facebookgroep aan te maken waarin 
jongeren met elkaar foto’s kunnen delen, dit op een veiligere manier dan wanneer ze dit doen 
op hun eigen Facebookprofiel. Het allerbelangrijkste is dus dat het tempo van de jongere wordt 
gevolgd en dat hij zelf beslist wat hij al dan niet deelt.  

DE ROL ALS BEGELEIDER  
ALGEMEEN 

In het werken met jongeren zien we dat een 
van de belangrijkste opdrachten tijdens de 
adolescentieperiode bestaat uit het op zoek 
gaan naar een eigen persoonlijkheid. Voor 
jongeren is het enkel mogelijk om succesvol 
op zoek te gaan naar de werkelijkheid binnen 
zichzelf als er binnen de ondersteunings-
relatie sprake is van AUTHENTICITEIT EN 
AANVAARDING. De rol als begeleider is in de 
eerste plaats die van ondersteuner en niet 
die van deskundige.  
  
Wanneer u in het werk met jongeren aan de 
slag gaat met fotografie is het belangrijk om 
te FOCUSSEN OP HET CREATIEVE PROCES in 
plaats van op het technische aspect en 
bijgevolg op het resultaat. Jongeren kunnen 
zich namelijk geremd voelen wanneer er 
gefocust wordt op het technische aspect en 
op het resultaat.  

Om met fotografie als hulpmiddel in het 
sociaal-agogisch werk aan de slag te gaan, 
hoeft u dus absoluut geen fotograaf te zijn of 
fotografische voorkennis te hebben. Het 
beschikken over ACHTERGRONDINFORMATIE 
BETREFFENDE FOTOGRAFIE kan uiteraard wel 
een meerwaarde zijn indien jongeren 
bijvoorbeeld meer uit fotografie willen halen 

en uw advies vragen. Bovendien kan het een 
meerwaarde zijn om kennis te hebben over 
enkele basisbegrippen zoals compositie en 
belichting en wat hiermee gedaan kan 
worden. Aan de hand van de compositie kan 
bijvoorbeeld out-of-the-box gedacht worden. 
Indien u hierin geïnteresseerd bent, raad ik u 
aan om hoofdstuk drie ‘basisfotografiekennis’ 
door te nemen. 

In de huidige maatschappij wordt er veel 
belang gehecht aan presteren waardoor 
jongeren druk kunnen ervaren. Tijdens het 
creatieve proces is het belangrijk om hier 
tegengewicht aan te geven en jongeren  
bovendien ONVOORWAARDELIJK POSITIEVE 
AANDACHT te geven. Dit creëert een gevoel 
van veiligheid.  

Aangezien jongeren het gewoon zijn om te 
moeten presteren, is het belangrijk om 
UITDRUKKELIJK TE VERMELDEN DAT HET NIET 
GAAT OVER HET EINDRESULTAAT en er bijgevolg 
niets fout kan zijn. Alles wat de jongere doet 
is goed aangezien het helemaal niet gaat 
over het eindresultaat, maar over het 
creatieve proces en over een manier om 
uitdrukking te geven aan zichzelf. 
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 Indien u het creatieve proces veroordeelt, 
keurt u bijgevolg de jongere af aangezien hij 
hierin een gedeelte van zichzelf heeft 
verwerkt. Doordat foto’s persoonlijke werken 
zijn, kan commentaar aangevoeld worden als 
een opmerking op de persoonlijke visie, het 
eigen kunnen en de manier van zijn. Het 
geven van commentaar kan dus ervaren 
worden als een belemmering van het 
creatieve proces. Ga daarom op een 
RESPECTVOLLE MANIER om met de jongere, 
met het creatieve proces dat hij doormaakt 
en met zijn tempo.  

Om tot een creatief proces te komen, is een 
context waar VEILIGHEID aanwezig is 
noodzakelijk. Jongeren zullen tijdens dit 
proces namelijk in contact komen met onder 
andere gevoelens, gedachten, wensen en 
moeilijke thema’s. Veiligheid kan zowel te 
maken hebben met interne als externe 
factoren. Interne factoren hebben betrekking 
op de jongere zelf zoals moeite hebben met 
het vertrouwen van anderen, een laag 
zelfbeeld en faalangst. Externe factoren 
hebben betrekking op aspecten die buiten de 
jongere liggen zoals de omgeving waar er 
aan de slag wordt gegaan, of er sprake is van 
privacy, wat er met de foto’s gebeurt, of er 
anderen kunnen meekijken of meeluisteren, 
of de ruimte gezellig en warm is, of er 
voldoende tijd is en of de jongere vertrouwd 
is met een fototoestel. Als begeleider is het 
belangrijk om met al deze aspecten rekening 
te houden. 

 Een BELANGRIJK AANDACHTSPUNT is dat 
fotografie in de jongerencultuur niet altijd 
een even positieve ondertoon kent. Denk 
bijvoorbeeld aan sexting of ongewenste foto’s 
die zonder toestemming worden gedeeld. 
Fotografie kan bovendien mogelijk deel 
uitmaken van een pestcultuur. Om dit te 
voorkomen en er bijgevolg voor te zorgen dat 
fotografie niet misbruikt kan worden, is het 
als begeleider zeer belangrijk om dit extra te 
bewaken en CONCRETE AFSPRAKEN te maken 
omtrent de manier waarop er met fotografie 
omgegaan kan worden. Het kan gaan om 
afspraken zoals het verwijderen van een foto 
indien de gefotografeerde persoon niet wil 
dat de foto bestaat of over het vragen van 
toestemming wanneer er van iemand een 
foto wordt gemaakt. Ook als begeleider is het 
goed om op voorhand met de jongere stil te 
staan bij aspecten die te maken hebben met 
PRIVACY. Er mag niets gedeeld worden tenzij 
de jongere hiermee akkoord is. 

 OM INZICHT TE VERWERVEN IN ELEMENTEN DIE 
VEILIGHEID CREËREN, KAN U VERTREKKEN VAN 
ELEMENTEN DIE ZORGEN VOOR ONVEILIGHEID. 

VOORAF AAN HET PROCES 

Mogelijk kunnen jongeren het idee hebben 
dat ze een goede camera nodig hebben of 
een fotografiecursus gevolgd moeten hebben 
om deel te nemen, maar dit is absoluut niet 
het geval. Zorg er dus voor dat het traject 
LAAGDREMPELIG aangeboden wordt. Om 
jongeren kennis te laten maken met 
fotografie als hulpbron kan u enkele foto’s 
omhoog hangen in uw organisatie.  

Als begeleider is het belangrijk om vooraf 
zicht te hebben op onder andere de 
doelgroep en het vooropgestelde doel. 
Bovendien is het ook goed om vooraf te 
bepalen of het gaat om een individueel 
traject of om een groepstraject. Het werken 
in groep is niet beter of slechter dan het 
werken met een individu, maar het zijn 
beiden volledig andere situaties. Individueel 
kunnen er dingen gedaan worden die in 
groep niet mogelijk zijn en in groep kunnen 
er dingen gedaan worden die individueel niet 
mogelijk zijn. Zowel de technieken als het 
effect dat nagestreefd wordt, zijn bij beiden 
grotendeels hetzelfde. 

Tijdens het werken met fotografie in groep 
kan het zijn dat de behoeften van enkele 
jongeren niet (volledig) vervuld worden. In 
dit geval kan het een mogelijkheid zijn om te 
kiezen voor een gecombineerde aanpak. 

Soms zijn er gewoonweg niet voldoende 
jongeren geïnteresseerd waardoor er niet in 
groep gewerkt kan worden. Het is belangrijk 
om de KEUZE OM AL DAN NIET DEEL TE NEMEN 
aan een traject rond fotografie volledig bij de 
jongere zelf te laten liggen. Uiteraard kunnen 
jongeren gestimuleerd worden, maar ze 
mogen niet gedwongen worden. Het is dus 
zeer belangrijk dat jongeren zelf kiezen om 
deel te nemen. Wanneer een jongere 
gemotiveerd deelneemt, zal hij hier meer 
respect voor kunnen opbrengen en zal hij 
zich bovendien op een of andere manier 
kunnen openstellen voor de ervaring. 
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Hoelang een traject loopt, is vooraf moeilijk 
te bepalen en is bovendien afhankelijk van 
jongere tot jongere. Wel kan het goed zijn 
om dit vooraf met de jongere(n) te 
bespreken. Indien er in groep gewerkt wordt, 
kan u bijvoorbeeld een traject van drie 
maanden plannen waarbij de groep om de 
twee weken samenkomt. Na het traject van 
drie maanden kan er als afsluiting gekozen 
worden om onder andere een expositie te 
houden. Dit voorbeeld dient slechts ter 
illustratie en moet bovendien aangepast 
worden aan wat er zich in de praktijk 
voordoet. Indien u bijvoorbeeld opmerkt dat 
uw groep meer tijd nodig heeft, moet u als 
begeleider flexibel zijn en de vooropgestelde 
opdrachten even uitstellen.  

Wanneer er gekozen wordt om in GROEP te 
werken, is het belangrijk om een goede 
balans te vinden tussen een groep die groot 
genoeg is om mee aan de slag te gaan en 
een groep waar jongeren voldoende tijd en 
ruimte krijgen om uitdrukking te geven aan 
zichzelf en om hun verhaal te vertellen. Acht 
tot tien deelnemers en een workshop van 
twee uur lijkt in dat opzicht optimaal. 

Er kan gekozen worden om aan de slag te 
gaan met een open groep of met een 
gesloten groep. Wanneer er een OPEN GROEP 
wordt opgestart, loopt deze steeds door. Dit 
wil zeggen dat er jongeren in de loop van het 
traject kunnen toetreden en anderen het 
traject kunnen verlaten. De groepsdynamiek 
is hierbij extra te bewaken. Bij een GESLOTEN 
GROEP daarentegen starten en stoppen 
jongeren op hetzelfde moment met het 
traject. In de loop van het traject kunnen 
geen andere jongeren aansluiten.   

Het werken in groep kan zowel een 
ONDERSTEUNENDE ALS EEN VERDIEPENDE 
FUNCTIE hebben. Door in groep aan de slag te 
gaan, krijgen jongeren van elkaar feedback. 
Bovendien krijgen ze zicht op verschillende 
perspectieven aangezien iedere jongere een 
andere betekenis toekent aan een foto. 

Wanneer jongeren in groep foto’s delen en 
hierover vertellen, stellen ze zich kwetsbaar 
op. Het werken in groep vraagt dan ook om 
een klimaat van VEILIGHEID waar jongeren 
zich gewaardeerd voelen en waar er 
eveneens onvoorwaardel i jk posit ieve 

aandacht geschonken wordt. Om een veilig 
klimaat te creëren, waar jongeren zich op 
hun gemak voelen om persoonlijke informatie 
te delen, is het noodzakelijk om in groep 
enkele basisregels op te stellen. BASISREGELS 
kunnen bijvoorbeeld gaan over:  

Vertrouwelijkheid: wat gebeurt er met 
gedeelde informatie?   
Verwachtingen omtrent de houding van 
mededeelnemers.  
De manier waarop er met elkaar 
gecommuniceerd wordt. 
Open- en eerlijkheid is belangrijker dan 
het willen maken van indruk. 

 LAAT IEDERE JONGERE TIJDENS DE EERSTE 

WORKSHOP MINSTENS DRIE WOORDEN NOTEREN DIE 
HIJ ASSOCIEERT MET EEN KLIMAAT VAN VEILIGHEID. 
DEZE WOORDEN WORDEN IN GROEP BESPROKEN EN 
OP BASIS DAARVAN WORDEN DE BASISREGELS 
OPGESTELD. DE BASISREGELS KUNNEN EVENTUEEL 
METAFORISCH VOORGESTELD WORDEN AAN DE HAND 
VAN FOTO’S.  

Wanneer er in groep wordt gewerkt, is het 
belangrijk om aandacht te hebben voor 
mogelijke GROEPSDRUK. Jongeren mogen op 
geen enkel moment onder druk gezet worden 
om iets te doen dat ze zelf niet willen. Om 
het delen in groep te vergemakkelijken kan 
bijvoorbeeld de keuze gemaakt worden om 
foto’s per twee te delen en te bespreken in 
plaats van met de hele groep. 

De wijze waarop een GROEP IS SAMENGESTELD, 
bepaalt voor een groot deel welke opdrachten 
al dan niet toegepast kunnen worden. Als 
begeleider is het goed om aandacht te 
schenken aan de samenstelling van de groep. 
Stel dat er zeven meisjes zijn en slechts één 
jongen: hoe verhouden ze zich tegenover 
elkaar? Uiteraard hoeft zulke samenstelling 
geen problemen te geven, maar het is wel 
goed om hier aandacht aan te schenken. 
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TIJDENS HET PROCES 

Als begele ider is het belangr i jk om 
opdrachten te selecteren en af te stemmen 
op de doelgroep. Dit vraagt een houding  van 
empathie want zonder inleving kan u niet 
afstemmen. In hoofdstuk vier worden vijf 
fotografietechnieken besproken, die ingezet 
kunnen worden in het werken met jongeren. 
Daarnaast vindt u op het einde van dit 
hoofdstuk concrete oefeningen, die toegepast 
kunnen worden in het werk met jongeren.  

In geval van een groepstraject kan u er als 
begeleider voor kiezen om de jongeren 
individueel in de groep aan de slag te laten 
gaan, om groepsopdrachten te geven of om 
alle jongeren individueel aan de slag te laten 
gaan met hetzelfde thema. De opdrachten 
kunnen dus zeker geïndividualiseerd worden. 
In dit geval zal de groep een context bieden 
voor de jongere waar hij een foto verder kan 
exploreren en verdiepen.  

Uiteraard kan/kunnen de jongere(n) ook 
betrokken worden bij de keuze betreffende 
de opdrachten. Ook het aanbieden van 
keuzemogelijkheden is een optie. Beiden 
geven jongeren regie over het eigen proces.  

 VOORZIE ALS BEGELEIDER TIJDENS DE EERSTE 
INDIVIDUELE OF GROEPSWORKSHOP EEN 
VERZAMELING FOTO’S WAARUIT DE JONGERE(N) EEN 
FOTO KUNNEN KIEZEN. DEZE FOTO VORMT HET 
INGANGSPUNT OM DE JONGERE TE LEREN KENNEN. 
WIE IS HIJ? WAT ZIJN ZIJN TALENTEN? WAT ZIJN 
ZIJN DOELEN? …   
 
UITERAARD KAN ER VOORAFGAAND AAN DE EERSTE 
WORKSHOP OOK AAN DE JONGERE(N) GEVRAAGD 
WORDEN OM EEN FOTO MEE TE BRENGEN DIE HEM 
WEERSPIEGELT. 

Bij het geven van opdrachten kan u als 
begeleider thema’s aanreiken. Er kan een 
onderscheid gemaakt worden tussen een 
gesloten en een open thema. In geval van 
een GESLOTEN THEMA wordt datgene dat 
gefotografeerd moet worden op voorhand 
benoemd en bepaald. Aangezien het thema 
min of meer afgebakend is, heeft dit een 
sturende functie. De foto wordt gemaakt op 
basis van een idee.  

In geval van een OPEN THEMA wordt er niets 
op voorhand benoemd en bepaald. Aan de 
hand van een open thema kan een idee 
vanuit het onderbewuste naar de oppervlakte 
komen. Regelmatig wordt het open thema 
pas duidelijk na verloop van tijd, wat voor 
een creatieve drijfveer kan zorgen. De 
jongere moet namelijk foto’s maken om te 
weten te komen wat hem bezig houdt. 

 LAAT DE JONGERE TWEE FOTO’S MAKEN. DE 
EERSTE FOTO WEERSPIEGELT EEN THEMA WAAR HIJ 
OP DAT MOMENT MEE BEZIG IS IN ZIJN LEVEN ZOALS 
VRIENDSCHAPPEN, THUISGEVOEL, TOEKOMST OF 
STUDIE. DE ANDERE FOTO MAG DE JONGERE 
VOLLEDIG ZELF BEPALEN. VOOR DEZE FOTO VOLGT 
HIJ GEWOON ZIJN EIGEN GEVOEL.  

 
 Het is goed om TUSSEN WORKSHOPS DOOR 

voldoende tijd te laten zodat jongeren ook in 
hun eigen leefomgeving met fotografie aan 
de slag kunnen gaan. Wanneer u aan een 
jongere de opdracht geeft om in de eigen 
leefomgeving te fotograferen is het goed om 
even stil te staan bij de vraag of de jongere 
al dan niet in het bezit is van een camera. 
Tegenwoordig wordt er namelijk snel van 
uitgegaan dat iedere jongere een smartphone 
heeft, maar dit is niet altijd het geval. 
Bovendien kunnen er nog andere factoren 
meespelen die ervoor zorgen dat de jongere 
niet de mogelijkheid heeft om zelf foto’s te 
maken. Indien mogelijk, zou u als organisatie 
een camera ter beschikking kunnen stellen.   

Naast het aanbieden van opdrachten kan u 
als begeleider het aantal foto’s afbakenen, in 
die zin dat jongeren bijvoorbeeld uit een 
reeks zelfgemaakte foto's twee extremen 
moeten kiezen. Uiteraard kan u er ook voor 
kiezen om geen maximaal aantal foto’s op te 
leggen. Indien een jongere bijvoorbeeld 50 
foto’s aan u laat zien, kan dit onder andere 
weergeven dat hij moeite ervaart met het 
maken van keuzes of grenzen.  

!18



De mate waarin u als begeleider de jongere 
kan AANSTUREN, is afhankelijk van jongere tot 
jongere. Bij jongeren die moeilijkheden 
ervaren met het maken van keuzes en 
bijgevolg sturing nodig hebben, kan het 
helpen als u enkele concrete voorbeelden 
geeft. Bovendien kan het aanreiken van 
mogel i jkheden de jongere inspireren 
aangezien hij wellicht niet alle mogelijkheden 
kent.  

Tijdens het proces is het belangrijk om 
aandachtig te zijn voor wat de jongere in de 
foto ziet, welke betekenissen hij eraan 
toekent en wat hij erin projecteert. De 
WAARDE VAN EEN FOTO staat dus niet op de 
foto zelf, maar ligt in de jongere die ernaar 
kijkt. Ook u als begeleider kent mogelijk 
betekenissen toe aan een foto. Toch is het 
belangrijk om te voorkomen dat u als 
begeleider uw betekenissen projecteert in de 
foto. Echter hebben sommige jongeren nood 
aan het beluisteren van uw betekenissen. 
Door eigen gevoelens en/of gedachten te 
vermelden, kan de jongere inzicht verwerven 
in het feit dat ieder individu een andere 
betekenis toekent aan een foto en dat deze 
allemaal evenwaardig zijn. Bovendien kan de 
jongere op deze manier andere denkwijzen 
verkennen. Let wel op, het proces moet 
steeds in teken van de jongere staan. Toets 
dit dus bij iedere jongere individueel af en ga 
op zoek naar een balans. 

Sommige jongeren kunnen moeilijkheden 
ervaren bij het toekennen van een betekenis 
aan de foto. Op dat moment kan u als 
begeleider inspelen op het GEVOEL: “Welk 
gevoel roept deze foto op?”. Bovendien kan u 
ook de GEWAARWORDING in het lichaam 
bevragen. Sommige jongeren kunnen 
bijvoorbeeld misselijk worden bij het zien van 
een welbepaalde foto.  

Besteed tijdens het proces voldoende 
aandacht aan WAT HET MET JONGEREN DOET.  
Als begeleider kan u er bijvoorbeeld voor 
kiezen om aan het begin, in het midden en 
op het einde van de workshop te bevragen 
hoe de jongere zich voelt en wat het met 
hem doet.   

  

 Wanneer een jongere fotografeert, is hij 
bezig in het hier en nu, wat ervoor zorgt dat 
de focus verschuift en het piekeren voor even 
afneemt. Echter kunnen jongeren ook 
zodanig bezig zijn met het fotograferen op 
zich waardoor ze voor even van de wereld 
‘verdwijnen’. Op dat moment focust de 
jongere zich zodanig op het fotograferen, wat 
ervoor zorgt dat hij het moment slechts vaag 
beleeft.  

DE AFLOOP VAN HET PROCES 

Wanneer er een traject is aangegaan met een 
jongere is het mogelijk dat het een intense 
periode voor hem is geweest. Emoties zoals 
verdriet, angst en opluchting kunnen aan het 
einde van het traject opduiken. Het is dan 
ook niet onlogisch dat de mogelijkheid 
bestaat dat de jongere moeite heeft om het 
traject los te laten en verder te gaan met zijn 
leven. Als begeleider is het belangrijk om 
hierbij stil te staan en AANDACHT TE HEBBEN 

VOOR DE LAATSTE SESSIE. Bespreek tijdens de 
laatste sessie onder andere met de jongere 
wat hij bereikt heeft, reflecteer over het 
proces en kijk samen naar de toekomst. 

Indien jongeren dit zelf zien zitten, kan er 
aan het einde van een groepstraject gekozen 
worden voor het organiseren van een kleine 
EXPOSITIE. Laat de jongere zelf bepalen 
welke foto’s hij wil delen, al dan niet met een 
onderschrift. Het organiseren van een 
expositie kan erg waardevol zijn aangezien 
de jongeren een gevoel van erkenning 
kunnen krijgen en hun zelfbeeld hierdoor 
versterkt kan worden.  

Tijdens het creatieve proces dat is opgestart, 
worden er verschillende aspecten aangereikt 
wat ervoor zorgt dat jongeren hier ook na het 
traject verder mee aan de slag kunnen gaan. 
Het proces kan eigenlijk vergeleken worden 
met een zaadje dat geplant wordt. Evengoed 
kan het zijn dat een jongere na een bepaalde 
periode waarin hij zelfstandig met fotografie 
aan de slag is gegaan, opnieuw de behoefte 
heeft om ondersteund te worden.   
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MATERIAAL 

Het MATERIAAL vormt in het werk met fotografie een MOGELIJK NADEEL aangezien het duurder is 
dan wanneer er enkel verbaal aan de slag wordt gegaan. Uiteraard is er veel digitaal mogelijk, 
maar het is ook belangrijk dat jongeren hun eigen foto’s kunnen uitprinten en dit kost geld. 

FOTO’S 
Tijdens het werken met fotografie kunnen 
zowel foto’s gebruikt worden die verzameld 
of gemaakt werden door de jongere als foto’s 
die verzameld werden door de begeleider. In 
het laatste geval is het belangrijk om een 
diversiteit aan foto’s, zowel zwart-wit als 
kleurenfoto’s, te voorzien. De afdrukkwaliteit 
of esthetische waarde van deze foto’s doen er 
niet toe aangezien het gaat over wat de 
jongere in de foto projecteert en niet over de 
foto zelf. De foto’s kunnen onder andere 
verzameld worden uit boeken, tijdschriften 
en van op het internet.  

CAMERAKEUZE 
Aangezien de keuze van de camera 
afhankelijk is van de jongere is er geen 
‘ideale’ camera. De keuze voor de camera 
hangt namelijk onder andere af van de 
voorkeuren, eerdere ervaringen en het 
beoogde resultaat van de jongere. Het is dus 
belangrijk om te kijken wat de jongere zelf 
wil en wat hij hierbij voelt. 

Er kan zowel gefotografeerd worden met 
bijvoorbeeld een gsm, compact camera, 
spiegelreflexcamera en analoge camera. Het 
voordeel van de eerste drie camera’s is dat 
ze direct zijn. Bij een analoge camera 
daarentegen moeten jongeren preciezer 
kiezen wat ze willen fotograferen en moeten 
ze wachten om het eindresultaat te kunnen 
bekijken. Het proces waarbij het fotorolletje 
binnengebracht wordt en hierop gewacht 
moet worden, is zeer belangrijk aangezien 
jongeren dit de dag van vandaag niet meer 
gewoon zijn. Bovendien zorgt een analoge 
camera voor een andere vorm van privacy 
aangezien alleen de jongere in kwestie 
beschikt over de foto’s. Bij de andere 
camera’s kunnen foto’s meteen digitaal 
verspreid worden. Het werken met een 
analoge camera kan, zeker de dag van 
vandaag, een enorme meerwaarde zijn 
aangezien de jongere hierbij geconfronteerd 
wordt met een deel dat niet controleerbaar 
is.  

Indien de digitale camera beschikt over een 
draaibaar scherm of er in geval van een 
smartphone gebruik wordt gemaakt van een 
selfiestick kan er gefotografeerd worden 
vanuit andere standpunten dan enkel vanaf 
ooghoogte. 
 

 Indien een jongere gebruik maakt van een 
digitale camera of van een smartphone kan 
h i j t i jdens het fo tograferen op het 
beeldscherm bekijken hoe de foto er 
ongeveer zal uitzien. Bovendien kan de 
gemaakte foto onmiddellijk bekeken worden, 
wat ervoor zorgt dat de foto zo vaak als 
gewenst opnieuw gemaakt kan worden. Het 
opnieuw kunnen maken van een foto, kan 
ervoor zorgen dat een jongere meer gaat 
experimenteren met fotografie. Een mislukte 
foto kan namelijk onmiddellijk verwijderd 
worden. Anderzijds kan de mogelijkheid om 
de foto zo vaak als gewenst opnieuw te 
maken ervoor zorgen dat de jongere streeft 
naar het ideale. Het is dus belangrijk om hier 
aandacht aan te schenken.  

FOTOGRAFIE IN COMBINATIE MET 
ANDERE TECHNIEKEN 

Aan de slag gaan met fotografie hoeft zich 
niet te beperken tot digitale foto’s. Door aan 
de slag te gaan met FOTO’S OP PAPIER kan de 
jongere in fysieke relatie treden met de foto. 
De foto wordt namelijk tastbaar waardoor de 
fysische en psychische wereld dichter bij 
elkaar worden gebracht.  

Het werken met foto’s op papier zorgt ervoor 
dat de jongere het werken met fotografie kan 
combineren met ANDERE TECHNIEKEN zoals 
tekenen, collages maken, foto’s inkaderen, 
gedachten/gevoelens/… bij foto’s schrijven of 
kleven, dingen aan een foto toevoegen, een 
foto verscheuren en het wegknippen of 
doorkrassen van een gedeelte dat hij niet 
meer op de foto wil.  
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Door elementen van een foto te verwijderen, 
kan het zijn dat de jongere het onderbewuste 
probeert te onderdrukken. Sta samen met de 
jongere stil bij de reden die schuilgaat achter 
zijn handeling.  

Uiteraard kan er ook DIGITAAL gewerkt 
worden waarbij jongeren bijvoorbeeld tijdens 
het fotograferen gebruik kunnen maken van 
filters. Na het maken en/of verzamelen van 
een foto kan de jongere eveneens gebruik 
maken van bewerkingsprogramma’s.  

Lomap is een voorbeeld van een applicatie, 
die momenteel enkel werkt op Android, 
waarmee jongeren filters kunnen toevoegen 
aan hun foto’s. Een groene filter weerspiegelt 
bijvoorbeeld wat ze leuk vinden en een rode 
wat ze niet leuk vinden.  

Door de mogelijkheid die bestaat om foto’s te 
bewerken, wordt de foto gemanipuleerd. Dit 
is absoluut niet erg wanneer dit een 
meerwaarde biedt voor de jongere. Een 
jongere kan er bijvoorbeeld voor kiezen om 
de foto bij te snijden, te roteren, iets of 
iemand toe te voegen/verwijderen en de 
kleurintensiteit aan te passen. Een bewerkte 
foto hoeft niet enkel en alleen beschouwd te 
worden als fantasie. De foto zal namelijk op 
een of andere manier verwijzen naar een 
verbeelding of beleving van de werkelijkheid. 
Aan de hand van digitale beelden die bewerkt 
kunnen worden, kunnen foto’s dus meer in 
contact staan met het idee van de jongere. 
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HOUVAST VOOR HET EXPLOREREN VAN FOTO’S  
 

Laat de jongere tijdens het exploreren van een foto vanuit verschillende perspectieven naar de 
foto kijken. Leg de foto bijvoorbeeld eens ondersteboven, bedek een deel van de foto of laat 
hem zowel de foto van dichtbij als van veraf bekijken. Dit kan ervoor zorgen dat de jongere 
andere dingen ziet. Moedig hem bovendien aan om de hele foto te bekijken, zowel hetgeen wat 
op de voorgrond staat als wat op de achtergrond staat.   

Als begeleider kan u volgende opbouw gebruiken bij het stellen van vragen: 
Begin met het stellen van vragen die betrekking hebben op concrete kenmerken van de 
foto, op de zichtbare elementen van de foto.  
Bevraag vervolgens wat de beeldelementen voor de jongere betekenen.  
Vertrekkende vanuit de betekenis kan u als begeleider doorvragen naar onder andere de 
drijfveren, waarden en normen van de jongere. 

 VOLGENDE VRAGEN DIENEN TER INSPIRATIE: WAT SPRINGT VOOR JOU METEEN IN HET OOG BIJ HET ZIEN 
VAN DEZE FOTO? • WELKE GEVOELENS ERVAAR JE BIJ DEZE FOTO? • WELKE GEDACHTEN KOMEN ER IN JE OP BIJ 
HET ZIEN VAN DEZE FOTO? • MOCHT JE IETS KUNNEN VERANDEREN AAN DEZE FOTO, WAT ZOU DAT DAN ZIJN? • 
IS ER IETS DAT JE AAN DEZE FOTO ZOU WILLEN TOEVOEGEN? • WAT ZOU JE WILLEN VERWIJDEREN AAN DEZE 
FOTO? • ZIJN ER HERINNERINGEN VERBONDEN AAN DEZE FOTO? • WAT VERTELT DEZE FOTO? •  MET WIE ZOU 
JE DEZE FOTO (NIET) WILLEN DELEN? • WAT ZOU EEN GEPASTE TITEL ZIJN VOOR DEZE FOTO? • OVER WELK 
GEHEIM WAAKT DEZE FOTO? • WELKE DRIE DINGEN VIND JE (NIET) LEUK AAN DEZE FOTO? • WELKE DRIE 
WOORDEN KOMEN HET EERST IN JE OP BIJ HET BEKIJKEN VAN DEZE FOTO? • WAT ZOU JE AAN DEZE FOTO 
WILLEN VRAGEN? • WAT GEBEURDE ER OP HET MOMENT VOOR DEZE FOTO WERD GENOMEN? • WELKE 
VERLANGENS SCHUILEN ER ACHTER DEZE FOTO? • WAT ZOU JE MAMA /PAPA /VRIENDIN /… OVER DEZE FOTO TE 
ZEGGEN HEBBEN? • WAT KAN JE NIET WETEN OP BASIS VAN DEZE FOTO? •  ZOU JIJ EEN GEHEIM WILLEN DELEN 
MET DEZE FOTO? • WAAR ZOU DE FOTO OVER GAAN? • MET WAT KAN DEZE FOTO GEASSOCIEERD WORDEN? •  
WELK ELEMENT UIT DE FOTO VEROORZAAKT EEN EMOTIE? • HOE IS DE FOTO ONTSTAAN? • VAN WELK GROTER 
GEHEEL ZOU DE FOTO DEEL UITMAKEN? • NAAR WAT ZOU DEZE FOTO VERWIJZEN? • VERZACHT DEZE FOTO EEN 
GEVOEL VAN PIJN? • BEVREDIGT DEZE FOTO EEN BEHOEFTE? • WELKE BETEKENIS HEEFT DEZE FOTO VOOR 
JOU? • WELKE OVEREENKOMST IS ER TUSSEN DE FOTO EN JOUW LEVEN? • ZOU JE OPNIEUW DEZELFDE FOTO 
MAKEN? • NAAR WELKE DEEL VAN DE FOTO WORD JE AANDACHT GETROKKEN? • DOET DEZE FOTO JE AAN EEN 
BEPAALD PERSOON DENKEN? • DOET DEZE FOTO JOU DENKEN AAN EEN PLAATS WAAR JE EERDER BENT 
GEWEEST? • IS DE FOTO VOLLEDIG? • WAT IS HET VERHAAL ACHTER DEZE FOTO? • VANWAAR JE KEUZE VOOR 
DEZE FOTO? • WAT ZORGT ERVOOR DAT DEZE FOTO SPECIAAL IS VOOR JOU? • …  

Op basis van bovenstaande vragen, kan de jongere verder gaan in het proces. Stel dat de 
jongere laat weten dat hij een geheim met de foto wil delen, kan u hem aanmoedigen om zijn 
geheim uit te drukken aan de hand van een foto.  

Alsook kan er ingegaan worden op de technische aspecten van de foto. Elementen zoals de 
lichtinval, de compositie, de kleuren, de scherptediepte en het standpunt kunnen bevraagd 
worden. 

MOGELIJKE OPDRACHTEN 

Van pagina 23 tot en met pagina 29 vindt u mogelijke opdrachten die u aan de jongere(n) kan 
aanreiken. Deze opdrachten dienen slechts ter illustratie aangezien ze volledig afgestemd 
kunnen worden op de jongere waarmee u werkt. Bovendien zal u merken dat zowel u als de 
jongere gaandeweg het werken met fotografie zelf opdrachten ontwikkelt.  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HET MAKEN VAN EEN FOTOBOEK 

Aangezien fotoboeken belangrijke momenten weergeven, zijn ze erg waardevol. 

Geef de jongere de opdracht om een fotoboek te maken. Het fotoboek bestaat uit 
verschillende hoofdstukken, beginnend met het uiterlijke van de jongere en eindigend 
met het innerlijke van de jongere.  

MOGELIJKE HOOFDSTUKKEN:  
MINST FAVORIETE LICHAAMSDEEL・ MIJN LEEFOMGEVING・VRIENDEN EN FAMILIE  

INTERESSES・OORZAKEN VAN VERDRIET・BRONNEN VAN GELUK・IK OVER VIJF JAAR・…

FOTOGRAFEREN VAN EEN BIJZONDERE PLAATS 

Iedere jongere heeft één of meerdere plaatsen met een bijzondere betekenis. Denk 
bijvoorbeeld aan een leuke vakantie, een plaats waar een gevoel van veiligheid aanwezig 
is/was en een plaats waar hij gewaardeerd wordt/werd voor wie hij is/was. 

Laat de jongere een foto maken van zijn favoriete plaats. 

HOE WAS HET OM TERUG TE GAAN NAAR DEZE PLAATS?・WAT MAAKT DAT DEZE PLAATS BETEKENISVOL 
IS VOOR JOU?・HOE VOEL JE JE OP DIE PLAATS?・WIE ZOU JE GRAAG MEENEMEN NAAR DEZE 

PLAATS?・ WAT ALS DE JONGERE ZIJN FAVORIETE PLEK IS AFGEBROKEN, HOE GAAT HIJ HIERMEE OM? 
… 

DE JONGERE EN ZIJN BLIK OP DE WERELD  

Iedere jongere bekijkt de wereld vanuit een uniek perspectief. Aan de hand van deze 
oefening kan de jongere zijn uniek perspectief exploreren en nadenken over de waarden 
die hij belangrijk acht. Benadruk tijdens deze oefening dat er geen goed of fout antwoord 
mogelijk is. 

LAAT DE JONGERE EEN FOTO ASSOCIËREN BIJ ZINNEN DIE AANGEVULD KUNNEN WORDEN ZOALS:  
GELUK IS …・LIEFDE IS …・TELEURSTELLING IS …・VRIENDSCHAP IS …・RIJKDOM IS … ・VRIJHEID IS …  

  

DE IDEALE DAG 

Op basis van deze oefening krijgt de jongere zicht op zaken waar hij waarde aan hecht. 

Laat de jongere exploreren welke aspecten voor hem bijdragen aan een perfecte dag. 
VRIENDEN・VOLDOENDE SLAAP・EEN LANGE WANDELING ・EEN DOUCHE ・… 

Laat de jongere vervolgens zijn perfecte dag weergeven aan de hand van foto’s.  
WAAR ZOU JE ZIJN?・MET WIE?・HOE ZOU JE GEKLEED ZIJN?・HOE LAAT ZOU JE OPSTAAN?・… 
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IMAGINAIRE FOTO 

Soms herinneren jongeren zich een foto die verdwenen of verwijderd is. Evengoed kan 
het bij deze oefening gaan over een foto die de jongere zou willen maken, veranderen of 
helemaal niet bestaat. Om dit allemaal in beeld te kunnen brengen, kan er gebruik 
gemaakt worden van een imaginaire foto.  

Laat de jongere op papier de contouren tekenen van zijn imaginaire foto. Benadruk bij 
deze oefening dat de tekening enkel dient ter ondersteuning en dat het niet gaat over de 
tekening als resultaat. Laat de jongere opnieuw beginnen indien de imaginaire foto niet 
weerspiegelt wat hij bedoelt. Maak vervolgens een foto van de jongere die de imaginaire 
foto vasthoudt. In plaats van te tekenen, kan het ook zijn dat u een blanco stuk 
fotopapier voor de jongere legt en hem stimuleert om de foto te beschrijven.  

TIEN DINGEN DIE DE JONGERE GRAAG WIL DOEN 

Bij deze oefening wordt de jongere uitgedaagd om na te denken over hetgeen hij graag 
zou willen bereiken, wat hij graag nog zou willen doen in zijn leven. 

Geef de jongere de opdracht om per gekozen categorie tien foto’s te maken: 

Tien activiteiten die ik wil doen  
Tien dingen die ik wil bereiken 
Tien plaatsen die ik wil bezoeken 
… 

EEN DAG UIT HET LEVEN VAN DE JONGERE 

Aan de hand van deze oefening brengt de jongere een dag uit zijn leven in beeld. Door 
dit te doen, krijgt de jongere zicht op zijn leven en zijn voorkeuren.  

Laat de jongere een weekdag uitkiezen die hij graag in beeld zou willen brengen. 
Stimuleer de jongere om op die welbepaalde dag ieder uur een foto te maken.  

Deze oefening kan ook gebruikt worden voor een langere periode waarbij de jongere 
bijvoorbeeld gedurende een maand iedere dag een foto maakt.   

OP STAP MET EEN WEGWERPCAMERA 

Door met een wegwerpcamera aan de slag te gaan, moet de jongere preciezer kiezen 
wat hij wil fotograferen en moet hij bijgevolg wachten om het eindresultaat te kunnen 
bekijken. De jongere wordt hierbij dus geconfronteerd met een deel dat niet 
controleerbaar is. Bovendien zorgt een wegwerpcamera voor een andere vorm van 
privacy aangezien alleen de jongere in kwestie beschikt over de foto’s. 

GEEF DE JONGERE EEN WEGWERPCAMERA EN LAAT HEM IN ZIJN EIGEN LEEFOMGEVING FOTO’S MAKEN 
VAN ZAKEN DIE HIJ ONDER ANDERE BELANGRIJK, LEUK, INTERESSANT EN/OF VERVELEND VINDT.  
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KARIKATUUR 

Aan de hand van deze oefening kan een jongere op zoek gaan naar typische kenmerken 
van zichzelf. Dit kunnen zowel fysieke kenmerken als persoonlijkheidskenmerken zijn.  

Toon aan de jongere enkele voorbeeldkarikaturen en stimuleer hem om na te denken over 
vragen zoals “Hoe zou iemand anders een karikatuur van jou tekenen?” en “Welk aspect 
van jouw persoonlijkheid typeert jou het meest?”. Laat de jongere typische kenmerken van 
zichzelf fotograferen. Om het typische kenmerk extra te benadrukken, kan de jongere zijn 
foto bewerken op de computer. 

WIE IS DE JONGERE?  

Nodig de jongere tijdens deze oefening uit om minimum tien en maximum twintig foto’s 
over zichzelf op een groot blad papier te plakken. 

MOGELIJKE THEMA’S: MIJN DOELEN・MIJN LIEVELINGSPLAATS・MIJN BESTE VRIEND(EN)  

MIJN HUISDIER(EN)・MIJN HOBBY(’S)・BETEKENISVOLLE PERSONEN IN MIJN LEVEN・ 
MIJN DROMEN・MIJN VERLEDEN・VOORWERPEN WAAR IK WAARDE AAN HECHT・WAT MIJ BOOS MAAKT・MIJN 

WAARDEN・MIJN VERBORGEN IK・IK OVER VIJF JAAR・… 

DE JONGERE IN BEELD 

Laat de jongere nadenken over de manier waarop hij zijn gevoelens en/of herinneringen wil 
uitbeelden aan de hand van een zelfportret, dit kan zowel reëel als metaforisch. 

MOGELIJKE VRAGEN DIE DE JONGERE KUNNEN INSPIREREN: WAT WIL IK GRAAG TONEN?・WIL IK MEZELF 
IN HET NU TONEN OF IN DE TOEKOMST?・WELKE ATTRIBUTEN WIL IK GEBRUIKEN?・WELK KENMERK VAN 

MEZELF WIL IK BENADRUKKEN?・WELK GEVOEL HEB IK DE LAATSTE TIJD REGELMATIG?・ …  

ASPECTEN VAN DE JONGERE IN BEELD 

Aan de hand van deze oefening denkt de jongere na over wie hij werkelijk is. Op basis van 
deze informatie kan inzicht verworven worden in de eigen voorkeuren. 

Laat de jongere nadenken over de drie belangrijkste zaken die hij over zichzelf vertelt aan 
anderen of laat hem nadenken over de manier waarop hij zichzelf voorstelt aan een 
onbekend persoon. Vervolgens maakt hij tien foto’s die weergeven wie hij is. Laat hem hier 
een collage over maken. 

MOGELIJKE THEMA’S: GEBOORTESEIZOEN, FAMILIE, VRIENDEN, HOBBY, INTERESSE, TALENTEN, …  
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ZON- EN SCHADUWZIJDE 

Iedere jongere beschikt zowel over positieve en negatieve persoonlijkheidskenmerken. 
Bovendien heeft iedere jongere dagen waarop alles goed loopt en dagen waarop zo goed 
als alles tegenslaat. Aan de hand van deze oefening kan de jongere leren dat zowel 
positieve als negatieve aspecten naast elkaar kunnen bestaan en dat deze allebei de 
persoonlijkheid vormen. 

Laat de jongere vijf foto’s verzamelen of maken van positieve kenmerken van zichzelf en 
vijf van negatieve kenmerken van zichzelf. De positieve aspecten worden weergegeven aan 
de hand van kleurenfoto’s en de negatieve aan de hand van zwart-wit foto’s. 

BINNENSTEBUITEN 

Hoe een jongere zich vanbinnen voelt, kan heel anders zijn dan hoe hij zich aan de 
buitenwereld toont. Aan de hand van fotografie kan hij dit verschil ontdekken. 

Moedig de jongere aan om na te denken over een situatie waarin hij zichzelf op een 
authentieke manier zou willen uitdrukken. Laat hem enerzijds een foto maken van zijn 
innerlijke gevoel en anderzijds van de manier waarop hij zijn binnenkant aan de 
buitenwereld wil tonen.  

WAT GEBEURT ER ALS DE BUITENWERELD ZICHT KRIJGT OP DE INNERLIJKE WERELD? 

SCHILD 

Een schild kan symbool staan voor bescherming of moed. Bij deze oefening wordt de 
jongere uitgenodigd om zijn eigen schild te maken op basis van eerdere prestaties, 
mogelijke obstakels, hulpmiddelen en een levensmotto. 

Geef de jongere een afgedrukt schild en volgende opdrachten:  
Plak linksboven foto’s van jouw sterke eigenschappen. 
Plak rechtsboven foto’s van obstakels of uitdagingen. 
Plak linksonder foto’s van hulpbronnen. 
Plak rechtsonder een dier dat jouw persoonlijkheid weergeeft. 
Schrijf rond het schild je persoonlijk levensmotto.  

DIERENMETAFOOR 

Door gebruik te maken van een metafoor kan een jongere van op afstand zijn gevoelens en 
gedachten onder woorden brengen. 

Laat de jongere een foto, die zijn persoonlijkheid weergeeft, uit een verzameling 
dierenfoto’s kiezen. Als het dier, dat zijn persoonlijkheid weerspiegelt, niet tussen de 
verzameling ligt, laat je de jongere in tijdschriften of op internet op zoek gaan naar het dier 
dat hij voor ogen heeft.  

HOE KOMT HET DAT JE KIEST VOOR DIT DIER?・WELKE KENMERKEN VAN HET DIER BEZIT JIJ (NIET)?・
MET WELK DIER ZOU EEN BELANGRIJK PERSOON UIT JE LEVEN JE ASSOCIËREN?・… 
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WERKEN MET EEN BESTAANDE FOTO 

Bij deze oefening kan een bestaande foto, zoals een foto van op de identiteitskaart, 
gebruikt worden. Op basis van deze oefening kan interessante informatie naar boven 
komen. 

WANNEER IS DEZE FOTO GENOMEN?・WAT DENK JE ALS JE DEZE FOTO ZIET?・  
WELKE DRIE DINGEN VIND JE (MINDER) LEUK AAN DEZE FOTO?・IS ER IETS DAT JE ZOU WILLEN 
VERANDEREN AAN DEZE FOTO?・ALS DEZE FOTO ZOU PRATEN, WAT ZOU HIJ DAN ZEGGEN?・… 

ZELFPORTRET 

Aan de hand van een zelfportret kunnen jongeren zowel het innerlijke als het uiterlijke van 
zichzelf weergeven.  

Volgende methodieken dienen ter illustratie voor het maken van een zelfportret: gebruik de 
zelfontspanner van een camera, voeg details toe aan een bestaande foto, geef uitdrukking 
aan de hand van een kledingstuk, maak een foto en bewerk deze.  

HOE VOELT HET OM NAAR DEZE FOTO TE KIJKEN?・WAT ZEGT DEZE FOTO OVER JOU?・IS ER EEN 
VERSCHIL TUSSEN DE FOTO EN DE MANIER WAAROP JIJ JE TOONT AAN DE BUITENWERELD?  

VERSCHILLENDE DIMENSIES OP ZICHZELF 

Iedere jongere creëert voor zichzelf een mentaal beeld over wie hij is, wie hij zou moeten 
zijn en wie hij graag wil zijn. Aan de hand van deze oefening kunnen deze verschillende 
dimensies geëxploreerd worden. 

Laat de jongere per categorie vijf foto’s maken of verzamelen: 

De werkelijke persoon: hoe ziet hij zichzelf? 
De ideale persoon: hoe wil hij graag zijn? 
De voorstelling van anderen: hoe denkt hij dat anderen hem zien? 

VIER FOTO’S 

Vraag aan de jongere om per categorie een foto te verzamelen: 
  

Een foto uit de kindertijd 
Een recente foto van zichzelf 
Een foto die hem symbolisch weergeeft 
Een recente familiefoto  



!28

WAT IK JE WIL VERTELLEN 

Sommige jongeren ervaren moeilijkheden met het uiten van hun gevoelens tegenover 
anderen en met het uiten van wat anderen voor hen betekenen. Aan de hand van 
fotografie kunnen jongeren dit op een andere manier communiceren.  

Moedig de jongere aan om een bijzonder persoon in gedachten te nemen. Laat de jongere 
nadenken over manieren waarop hij zijn gevoelens tegenover de andere kan uiten en laat 
hem dit fotografisch weergeven. Een betrouwbaar persoon kan bijvoorbeeld afgebeeld 
worden als een hangslot of de jongere kan een foto van bloemen maken om zijn 
dankbaarheid weer te geven. 

SOCIAAL NETWERK IN KAART 

Aan de hand van fotografie kan een jongere zijn sociaal netwerk in kaart brengen en 
bijgevolg zicht krijgen op bronnen van ondersteuning.  

Geef de jongere een groot papier met vier concentrische cirkels en volgende opdrachten:  
Plak in de middelste cirkel een foto van jezelf. 
Plak in de volgende cirkel een foto van personen/dieren die zeer bijzonder zijn voor jou. 
Plak in de derde cirkel personen die je omschrijft als vrienden. 
Plak in de buitenste cirkel kennissen.  

BIJ WIE KAN JE TERECHT VOOR PRAKTISCHE HULP?・MET WIE KAN JE GOED LACHEN? ・WELKE MENSEN 
ZOU JE WILLEN VERPLAATSEN?・WAT VALT JOU OP?・… 

GROEPSLEDEN GEVEN ELKAAR EEN COMPLIMENT 

Geef de jongere een groot blad en laat hem hier een lichaamscontour op tekenen.  

Indien u in groep aan de slag bent gegaan, laat u de jongeren foto’s verzamelen en/of 
maken voor elk groepslid. De foto’s worden rondom de contour van het lichaam geplakt. 
Besteed zowel aandacht aan de foto’s als aan de groepsdynamiek die ontstaat bij het 
uitvoeren van deze opdracht. Indien het gaat over een individueel traject kan de jongere 
dit eventueel aan mensen uit zijn omgeving vragen.  

MOGELIJKE THEMA’S: HOE ZOU DE JONGERE ZICH VANBINNEN VOELEN? • HOE ZOU DE JONGERE DENKEN 
DAT ANDEREN HEM ZIEN? • WAT ZOU DE JONGERE VAN ZICHZELF DENKEN? • GEEF DRIE POSITIEVE 

EIGENSCHAPPEN VAN DE JONGERE WEER • … 
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TE VEEL BAGAGE 

Aan de hand van deze oefening leren 
jongeren stilstaan bij zaken die 
negatieve emoties veroorzaken zoals 
angst, verdriet of spanning.  

Laat de jongere aan de hand van een 
camera oorzaken voor minder 
prettige emoties vastleggen. Dit 
kunnen zowel situaties zijn als 
mensen als …  

WAT ZORGT ERVOOR DAT DIE WELBEPAALDE 
ZAKEN NEGATIEVE GEVOELENS 

VEROORZAKEN? 

EMOTIES 

Laat een jongere tien foto’s maken. 
Iedere foto weerspiegelt een andere 

emotie. 

BLIJ ・ NIEUWSGIERIG・ENTHOUSIAST・ 
VERDRIETIG ・ BANG ・ VERLIEFD・  

VERRAST ・ VERWARD ・GEÏRRITEERD ・ 

GESTRESSEERD・ JALOERS ・ AFGUNST・ 
ONZEKER · BEZORGD ・ EENZAAM・  
TELEURGESTELD ・ AMBIVALENT・ 

… 

WAT MAAKT DAT DE JONGERE NET DIE FOTO 
ASSOCIEERT MET EEN WELBEPAALDE 

EMOTIE? 
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Bronvermelding van de quote op de voorpagina:  
Een foto verzwijgt meer dan 1 000 woorden opgehaald van https://www.fitinjehoofd.be/leef-
zonder-filter  

Een foto zegt meer dan 1 000 woorden is oorspronkelijk een Engelse uitdrukking “A picture 
is worth a thousand words” die in 1911 voor het eerst verscheen in een krantenartikel dat 
geschreven werd door Tess Flanders. 
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