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TITEL: PO56 Trend voorbereidende les (lesformat) 

Leerjaar Groep 5 en 6 
Type les Een les ter voorbereiding op de workshop ‘Trend’. 
Lesduur 45 minuten 
Omschrijving van 
de les               

Een les waarbij de kinderen op een spelende en makende manier kennis maken met 
mode en trends binnen fotografie. 
 
Wat zijn trends? Hoe brengt een fotograaf een modetrend in beeld? Hoe maakt een 
fotograaf gebruik van ruimtesuggestie? 
 
De kinderen kijken naar een fotopresentatie over trends binnen modefotografie.  
Ze onderzoeken hoe modeaccessoires in beeld gebracht zijn.  
Ze ontdekken dat de fotograaf de objecten op een specifieke manier op het 
grondvlak plaatst. De kinderen maken een eigen mode compositie en fotograferen 
deze. 
 
De kinderen bekijken een presentatie over modetrends binnen fotografie. 
De kinderen werken met plaatsing van objecten in het grondvlak (ruimtesuggestie op 
het vlak). 
De kinderen werken met patronen (compositie). 
De kinderen maken foto’s van het ontwerp (werken met digitale media). 
 

Onderwerpen  Mode, foto’s, trend, herhaling, patroon, ontwerp, perspectief, compositie 
Vakgebied  Kunstzinnige oriëntatie in aansluiting op fotografie workshop trend. 
Leerinhoud  

 
TULE kerndoel 54 De kinderen kennen een aantal trends binnen modefotografie. 

De kinderen weten hoe ze objecten op het grondvlak plaatsen (ruimtesuggestie op 
het vlak). 
De kinderen werken met patronen (compositie). 
De kinderen maken een foto maken van het eigen ontwerp (werken met digitale 
fotografie). 
  

TULE kerndoel 55 De kinderen kijken naar werk van modefotografen en naar hun eigen werk en 
beoordelen dat (reflecteren). 

 
 
Uitvoering  
Lesplanning Lesduur: 45 minuten 

Inleiding: 10 minuten 
Opdracht: 20 minuten 
Opruimen: 5 minuten 
Presentatie/ reflectie: 10 minuten 



 

 

Voorbereiding Bestudeer de presentatie ‘Trend VL (presentatie)’. 
Bestudeer ‘Trend VL (lesformat)’. 

 
Zet de volgende technische materialen klaar: 

• Digibord 
• Foto camera, tablet, smartphone (wat voorhanden is) 
• Een kabel om de foto’s over te zetten naar een computer die in verbinding 

staat met het digibord (in geval van een tablet kunnen de foto’s rechtstreeks 
op de tablet worden bekeken) 

 
Zet de volgende materialen klaar: 

• Een effen achtergrond 
• Meerdere vellen gekleurd of wit papier A3 formaat, waarop het ontwerp van 

de opdracht samengesteld wordt 
• Creëer ruimte in de klas voor de groepjes waar ze aan de slag kunnen voor 

het maken van de productfoto 
• Verdeel de klas in kleine groepjes. Per groepje wordt minstens één 

productfoto gemaakt. 
Inleiding  
 

Voor de leerkracht: Start de presentatie ‘Trend VL (presentatie)’. 
 
Toon afbeelding 1 en 2: 
Vertel: Vandaag gaan we het hebben over trends binnen modefotografie. 
Vraag: Wie weet wat een trend is? 
Antwoord: Een trend laat het nieuwste van het nieuwste zien, wat hip is binnen de 
mode. Een trend duurt langer dan één seizoen en bepaalt hoe de mode van het 
komende seizoen eruit gaat zien. 
 
Vraag: Wie herkent waar deze foto gemaakt is? 
Antwoord: Deze foto is op de catwalk gemaakt van een modeshow. De catwalk is 
een vaak T-vormig podium waarop de nieuwste mode gepresenteerd wordt. 
Vraag: Wat valt er verder op aan deze foto’s? 
Antwoord: De modellen zijn volledig, van top tot teen gefotografeerd en kijken recht 
in de camera. 
 
Toon afbeelding 3: 
vraag: Wat valt erop aan deze foto? 
Antwoord: Deze foto is in de buitenlucht genomen. 
Vraag: Wat trekt jouw aandacht op deze foto? 
Antwoord: Alle antwoorden zijn mogelijk. Waarschijnlijk is het eerste antwoord niet de 
kleding, terwijl het wel een modefoto is. 
 
Toon afbeelding 4: 
Vraag: Wat valt er op aan deze foto’s? 
Antwoord: Deze foto’s zijn in de studio gemaakt en de kleding is duidelijk zichtbaar. 
Vraag: Hoe zijn de modellen gefotografeerd? 
Antwoord: De jongen links op de foto is recht van voren gefotografeerd op 
ooghoogte. De jongen rechts op de foto zie je voor driekwart in beeld. 
 
Toon afbeelding 5: 
Vraag: Wat is een accessoire? 
Antwoord: Accessoires in de mode zijn versieringen om de kleding en de persoon die 
ze draagt, mooier te maken. Sieraden, brillen, paraplu’s, handtassen, haarbanden 
e.d. zijn allemaal accessoires. 
Vraag: Wat valt er op aan deze foto’s? 
Antwoord: Alle kledingstukken en accessoires zijn apart gefotografeerd. De fotograaf 
heeft een compositie gemaakt van de verschillende kledingstukken en accessoires 
die het model kan dragen. Hij heeft de voorwerpen geordend zodat het overzichtelijk 
is om naar te kijken. De vlakverdeling van de voorwerpen is boeiend in beeld 
gebracht, dit noem je binnen de beeldende kunst compositie. 
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De kledingstukken en accessoires zijn genummerd zodat ze gemakkelijk te bestellen 
zijn. Dit noem je product fotografie. 
 
Toon afbeelding 6: 
Vraag: Wie wil hier iets over vertellen? Wat valt er op aan de manier hoe de fotograaf 
de gymschoenen heeft gefotografeerd? 
Antwoord: De fotograaf heeft de schoenen van boven gefotografeerd, dit noem je 
vogelperspectief. Als een vogel vliegt ziet hij ook alles van boven en heeft de vogel 
het grote overzicht. 
 
Toon afbeelding 7: 
Vraag: Hoe zijn de uilentassen in beeld gebracht? 
Antwoord: De uilentas linksboven op de foto staat geopend met de inhoud goed 
zichtbaar. De uilentas linksonder wordt gedragen door een model. De uilentassen 
rechts op de foto staan allemaal op een rij achter elkaar. Hierin zit een herhalend 
patroon en het laat de diversiteit van diezelfde tas zien. 
 
Toon afbeelding 8: 
Vraag: Wat zie je hier? 
Antwoord: De inhoud van een tas 
Vraag: Hoe is deze foto gemaakt? 
Antwoord: Deze foto is gemaakt in vogelperspectief 
 

Opdracht  Vertel: Jullie werken vandaag in kleine groepjes; 
 

Jullie hebben de keuze uit twee opties: 
1. Maak met je groepje een compositie van verschillende schoenen. Gebruik je 

eigen schoenen en die van je klasgenoten, als dat mag. De compositie 
fotografeer je in vogelperspectief of op normale ooghoogte. Kies een 
achtergrond die goed bij de compositie past. Dat kan een plek in de klas zijn 
of een neutrale achtergrond, zoals één groot vel wit of gekleurd papier. 
Misschien heb je een groter vlak nodig, leg dan meerdere vellen naast 
elkaar. 

2. Maak met je groepje een compositie van de inhoud van een tas en de tas 
staat er ook bij op. De compositie fotografeer je in vogelperspectief of op 
normale ooghoogte. Kies een achtergrond die goed bij de compositie past. 
Dat kan een plek in de klas zijn of een neutrale achtergrond, zoals een groot 
vel wit of gekleurd papier. 

 
• Maak samen met je groepje één of meerdere productfoto’s van mode 

accessoires  
• Overleg en werk goed samen binnen je groepje 
• Kies welke optie jullie willen doen 
• Kies een werkplek 
• Is je groepje klaar en is er nog tijd over, ga dan verder met de andere optie of 

maak een nieuwe compositie 
• Veel plezier! 

 
Voor de leerkracht: Rouleer met de fotocamera, smartphone of tablet. Begeleid de 
kinderen waar nodig. 
 

Opruimen: Ruim gezamenlijk op 



 

 

Presentatie/ 
reflectie 
 

Toon de gemaakte foto’s in willekeurige volgorde op het digibord en vraag: 
 

• Wat valt er op aan hoe de schoenen/ tassen in beeld zijn gebracht?  
• Hoe is de vlakverdeling, compositie?  
• Zijn de foto’s vanuit vogelperspectief of op ooghoogte gefotografeerd? 
• Welke foto’s springen eruit en waarom?  

 
Binnenkort gaan jullie nog meer te weten komen over trends en modefotografie 
tijdens de workshop en gaan jullie ervaren hoe bijzonder modefotografie is. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


