
Workshopbeschrijving Kinderboekenweek 2022 

KLEIN IN EEN GI-GA-GROENE WERELD 

workshop fotografie: fotobewerking zonder Photoshop.  

Door fotograaf Ida Buijs http://www.idabuijs.nl/ mail@idabuijs.nl  

 

Groep 1 t/m 8 (met aanpassingen) 

Benodigdheden   

-Digibord 

-Fotocamera (kan ook een tablet zijn)  

-Kleurenprinter, fotopapier/dik papier 

 Ik gebruik deze 

Maar je kan ook de schoolprinter gebruiken. Gebruik dan wel mooi dik papier om op te printen 

-Schaar (precisieschaartjes, bijvoorbeeld bij de Action te koop) 

-Plakgum 

 

Evt papier/karton 50x70cm (groen of wit om groen te maken), groene knutselspullen en 

tekenmateriaal(evt.), groen van buiten (bladeren, gras enz.) 

>>wanneer je in de klas werkt. 

Het is ook mooi om groen om de school op te zoeken en daar te fotograferen 

 

De les 

 

Inleiding 

Laat mini-me foto's zien> gemaakt in mijn workshop of je kan foto's vanaf mijn website gebruiken: 

http://idabuijs.nl/educatie/-luilekkerland (voor meer voorbeelden van wat de mogelijkheden zijn) Stel 

vragen als: 

Wat zie je op deze foto's? Wat valt je op? Hoe is dit gedaan denk je? 

En je vertelt dat de kinderen zelf ook gaan krimpen. Ze gaan krimpen in een groene wereld; dan wordt 

alles Gi-Ga-Groen! 

In de inleiding breng je de fantasie van de kinderen op gang en vertel je de gang van zaken tijdens de 

les 

Kern (optioneel: stapsgewijs) 

De kinderen maken hun decor /attributen voor de foto. Dat kan van echt groen materiaal op locatie, 

echt groen materiaal in een decor (gevouwen papier van 50x70cm) en/of groen knutsel- en 

tekenmateriaal. Wanneer de kinderen in een decor gaan werken, zeg ze dat de belangrijke dingen in 

het midden moeten staan, alles op de randen kan van het beeld vallen, wanneer je de uiteindelijke 

foto maakt. 

Zie Foto B in de bijlage van hoe zo'n decor eruitziet. 

Terwijl de kinderen met het decor bezig zijn, maak je om de beurt een foto van elk kind (of je laat de 

kinderen dat zelf doen van elkaar) in de houding waarin ze zichzelf zien. Het is belangrijk dat de 

kinderen van top tot teen op de foto staan. Als hun voeten er niet op staan, heeft hun "mini-me" geen 

voeten. Dat is niet de bedoeling :-) 

 

http://www.idabuijs.nl/
mailto:mail@idabuijs.nl
https://www.bol.com/nl/nl/p/canon-selphy-cp1300-mobiele-fotoprinter-roze/9200000081368028/?Referrer=ADVNLGOO002013-G-135735703622-S-1681051401595-9200000081368028&gclid=CjwKCAjwm8WZBhBUEiwA178UnPxwNEuAaIksA4IvxVs8E_kx7erW42GGx0B783uZVpBp3ysTbtskGxoCHo8QAvD_BwE
https://www.bol.com/nl/nl/p/canon-selphy-cp1300-mobiele-fotoprinter-roze/9200000081368028/?Referrer=ADVNLGOO002013-G-135735703622-S-1681051401595-9200000081368028&gclid=CjwKCAjwm8WZBhBUEiwA178UnPxwNEuAaIksA4IvxVs8E_kx7erW42GGx0B783uZVpBp3ysTbtskGxoCHo8QAvD_BwE
http://idabuijs.nl/educatie/-luilekkerland


Geef als tip mee dat gespreide vingers of een hoofd van opzij moeilijk zijn om uit te knippen. 

En netjes uitknippen is erg belangrijk! Hoe netter de foto is geknipt, hoe "realistischer" de foto lijkt.  

De achtergrond op de foto van de kinderen hoeft niet netjes te zijn, die knip je er toch om weg. Zorg 

wel dat de foto's niet met tegenlicht gemaakt worden (dus niet voor een raam bijvoorbeeld) 

De foto's moeten uitgeprint en uitgeknipt worden. Printen op fotopapier of dik papier, zodat die kan 

staan in het decor/op locatie. Wanneer de foto's zijn uitgeknipt, kan iedereen zijn/haar "mini-me" in 

het decor of op locatie plaatsen. Het is het mooiste om de foto met behulp van wat plakgum op de 

grond te laten staan in de ruimte. Vouw de foto nooit!  

Wanneer het decor af is en de foto erin staat/ligt/hangt, maakt het kind (evt. samen met jou of 

klassenassistent) de uiteindelijke foto. Maak de foto zo, dat de mini-me recht van voren op de foto 

komt. Zodra deze van opzij gefotografeerd wordt, verklap je de truc; je ziet dan dat de foto plat is. Laat 

evt. meerdere foto's maken (dichtbij en ver weg, staand en liggend) 

 

Afsluiting  

Bekijk met elkaar de foto's die zijn gemaakt. Zijn er kinderen met hetzelfde fragment uit het boek? 

Lijken de foto's op elkaar of zijn ze heel anders? Kan je misschien alle foto's achter elkaar leggen en zo 

met elkaar een verhaal vertellen? Of vertelt één foto al een heel verhaal? 

Laat de kinderen het vertellen. 

 

Variatie en tips:   

* je kan in een decor fotograferen of op locatie, zoals bijvoorbeeld in het groen op het 

schoolplein/rond de school.  

* je kan de kinderen attributen laten maken van knutselmateriaal/groen of gewoon erop uittrekken 

buiten in de natuur. 

* je kan de les opsplitsen, bijvoorbeeld eerst een schets laten maken van de omgeving die ze willen 

maken. Ze kunnen dan nog spullen van huis meenemen en wat langer nadenken over hoe ze op de 

foto gaan. In een tweede les kunnen ze dan hun decor maken en een foto van elkaar, zodat iedereen 

een mini-me heeft. Daarna of in een derde les kan de uiteindelijke foto gemaakt worden.  

 

stap 1: foto maken van de houding waarin je gaat krimpen 



 

stap 2: de foto uitknippen 

 

 

stap 3: zet de uitgeknipte foto in een omgeving en maak daar een foto van; het eindresultaat! 

 

 

 

 


