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CVOSG biedt jou een unieke kans om je certificaat van fotograaf in 2,5 of  5 jaar te behalen. 

De opleiding fotografie is samengesteld uit 10 modules waarbij je alle facetten van het fotogra-
feren leert kennen. Je start met het leren kennen van de camera en bouwt op tot een eindten-
toonstelling. Deze modules worden stelselmatig opgebouwd, waarbij kennis, vaardigheden en 
attitudes van de cursisten dagelijks opgevolgd worden. 

Je moet slagen voor de basismodules om te kunnen doorstromen naar de gevorderde modules 
van de beroepsopleiding. Je kan dit ook combineren met een opleiding  AAV (aanvullende alge-
mene vorming) om zo een diploma secundair onderwijs te behalen.

Wij zijn ervan overtuigd dat deze opleiding heel wat toekomstperspectieven biedt. In deze brochu-
re vind je de praktische informatie. Heb je nog vragen, aarzel dan niet om contact op te nemen.

Hartelijke groeten
Gina Ver Eecke (coördinator Fotografie - trajectcoach)
Thekla Roose (adjunct-directeur)
Antoon Ven (directeur)

Welkom
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De opleiding Fotograaf hoort thuis in het studiegebied Grafische technieken van het secundair 
volwassenenonderwijs en is modulair opgebouwd. Een fotograaf zal op een professionele manier 
een boodschap of een idee visueel vormgeven. 

Als fotograaf kan je alle kanten uit. Van een marketingafdeling tot zelfstandig fotograaf. Je kan 
terecht komen in heel wat verschillende werkvelden: architectuur-, baby-, reclamefotografie enz. 

Een fotograaf moet:
• een fotografisch beeld dat kwalitatief en inhoudelijk goed is kunnen maken, afwerken en 

verkopen,
• onder de meest verscheiden omstandigheden, alleen of in teamverband, een fotografische 

opdracht kunnen uitvoeren, binnen een bepaalde tijdsspanne en volgens de instructies van 
de opdrachtgever of op eigen initiatief,

• achterliggende dimensies (sociaal, cultureel, politiek, maatschappelijk, economisch) visueel 
kunnen weergeven,

• kunnen samenwerken met opdrachtgever, model, stylist, art director, enz.

Over de opleiding fotografie

De opleiding fotograaf wordt bekrachtigd met het door Ministerie van Onderwijs erkend cer-
tificaat. Met deze beroepskwalificatie kan je zowel zelfstandig starten als fotograaf in hoofd- of 
bijberoep, of kan je aan de slag als werknemer.

Dit certificaat leidt in combinatie met het certificaat aanvullende algemene vorming (780 lestijden) 
tot het diploma secundair onderwijs. Wie reeds bij de aanvang van de opleiding in het bezit is van 
een diploma secundair onderwijs, ontvangt een diploma secundair onderwijs bij het beëindigen 
van de opleiding.

Studiebewijzen

Ben je jonger dan 25, dan heb je onder bepaalde voorwaarden recht op kinderbijslag.
Groeipakket (vroeger kinderbijslag)

Afspraken
• Een minimale computerkennis is vereist
• Praktijklessen kunnen op locatie doorgaan

Verkort traject in 2,5 jaar: 2 keer per week les
Traject in 5 jaar: 1 keer per week les

Verkort traject + AAV in 2,5 jaar: 2 keer per week les + lessen AAV

CVOSG Fotografie
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Je wordt toegelaten tot het opleidingsgedeelte AAV onder de volgende voorwaarden:
• je bent op het ogenblik van je inschrijving 18 jaar of je wordt 18 ten laatste op 31 december 

van hetzelfde kalenderjaar (je hebt voldaan aan de voltijdse leerplicht),
• je hebt het cursusgeld betaald,
• je hebt een rijksregisternummer of een bewijs van wettig verblijf,
• Je heb een intakegesprek met de trajectcoach gehad. 

Via een intake wordt nagegaan of je
• over voldoende capaciteiten, waaronder voldoende kennis van de Nederlandse taal, beschikt 

om met kans op slagen deze opleiding te doorlopen, eventueel mits remediëring,
• voldoende gemotiveerd bent om je ten volle te engageren voor deze opleiding,
• voldoende draagkracht hebt.

Op basis van de gegevens van deze intake wordt een advies geformuleerd i.v.m. met de opleiding.

Toelatingsvoorwaarden

AAV - Diploma secundair onderwijs

Je wordt toegelaten tot de beroepsopleiding onder de volgende voorwaarden:
• je bent op het ogenblik van je inschrijving 16 jaar of 15 jaar en  je hebt de eerste twee leer- 

jaren van het secundair onderwijs gevolgd,
• je hebt het cursusgeld betaald,
• je hebt een rijksregisternummer of een bewijs van wettig verblijf.

Wanneer je enkel de beroepsopleiding doet, is geen intake vereist.

Beroepsopleiding in 2,5 of 5 jaar

• Opleiding is combineerbaar met gezin en werken
• Mogelijkheid om via avondonderwijs je diploma secundair onderwijs te behalen
• Officiële certificering door Ministerie van Onderwijs
• Leerkrachten zijn vakspecialisten met jarenlange ervaring
• Jongeren kunnen fiscaal ten laste blijven van hun ouders met behoud van kinderbijslag

Troeven
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Evaluatie

Aankoop eigen materiaal

In de modules fotografie gebeurt de evaluatie van de leerplandoelstellingen op 3 manieren: 
• permanente evaluatie door observatie,
• gespreide evaluatie: zowel theorie, praktijk als houdingen,
• eindevaluatie: zowel theorie, praktijk als houdingen. 

De leerplandoelstellingen hebben niet allemaal hetzelfde gewicht, sommige leerplandoelstel-
lingen zijn belangrijker en wegen dus zwaarder door in een evaluatie. Het is het totaalbeeld van 
permanente evaluatie + gespreide evaluatiemomenten + eindevaluatie dat bepalend is voor de 
eindscore en het wel of niet slagen voor een module. 

We begeleiden jou bij de aankoop van fotomateriaal binnen jouw budget. In Foto A kan je van 
start met een spiegelreflex- of systeemcamera waarbij je volgende standen hebt: manuele stand, 
diafragmavoorkeuze en sluitertijdvoorkeuze. Het is aan te raden dat je de objectieven kan veran-
deren en dat je naast automatisch ook manueel kan scherpstellen. Voor de nabewerking van de 
foto’s heb je een computer of laptop met Lightroom  nodig.

In Foto B wordt gevraagd om een statief en externe flits aan te kopen. In de module Photoshop is 
het belangrijk om het programma Photoshop aan te schaffen.
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De opleiding telt 800 lestijden. De lessen fotografie gaan door in vestiging Brugge (Nieuw-
straat 5) of Oostkamp (Kortrijksestraat 47). Bekijk de website voor de huidige programma-
tie: www.cvosg.be. 

Algemene info
Praktisch

Fotografietraject
Een cursist fotografie doorloopt 10 modules in een vast traject van 2,5 of 5 jaar. Voordat je 
naar de gevorderden modules overstapt, moet je de basismodules doorlopen hebben. De 
kers op de taart is de eindmodule Foto Portfolio. 

Basismodules:
1. Foto A: je werkt met de camera op halfautomatisch modus (P, S, A), eerste kennis 

ISO, diafragma en sluitertijd.
2. Lightroom: archiveren, selecteren en ontwikkelen in Lightroom.
3. Foto B: je werkt met de camera op manueel (M), uitdiepen kennis ISO, diafragma en 

sluitertijd, flitsen (intern, extern, indirect), eerste stappen in de fotostudio.
4. Fotoanalyse: inzicht in het verhaal dat verteld wordt met de foto.

Gevorderde modules:
1. Foto ruimte: landschap, architectuur, interieur (alle technische aspecten die hierbij 

komen kijken, opbouw en compositie)
2. Foto actie: spelen met sluitertijd, alle mogelijke manieren om beweging te tonen in 

fotografie(in de studio en op locatie) (alle technische aspecten die hierbij komen 
kijken)

3. Photoshop: na Lightroom oefen je met Photoshop om je beelden nog uitgebreider te 
bewerken. Beide programma’s werken samen.

4. Foto materie: product- en objectfotografie, voeding, structuur, reclame, macro (in de 
studio en op locatie) (alle technische aspecten die hierbij komen kijken)

5. Foto mens: portret, reportage, trouw/baby/enz, in de fotostudio en op locatie (alle 
technische aspecten die hierbij komen kijken, hoe vertel je een verhaal)  

6. Foto portfolio: de kers op de taart, je leert je foto’s presenteren en werkt gedurende 
een module zelfstandig een een fotoreeks waarmee je afstudeert. Er wordt een 
tentoonstelling aan gekoppeld in ons centrum.
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Begeleiding
De trajectcoach is een aanspreekpunt en een vertrouwenspersoon. Je kan bij de trajectcoach te-
recht met je vragen over taal- en leerbegeleiding. Ze zoekt mee naar een traject op maat wanneer 
het modeltraject voor jou niet van toepassing is. 
trajectcoach@cvosg.be

In de opleiding fotografie passen we afstandsleren toe. Dat wil zeggen dat er tijd wordt voorzien 
om een aantal opdrachten thuis te maken. Je hoeft op die momenten niet naar de les te komen. 
Daar word je op voorhand van op de hoogte gebracht. 

Afstandsleren

Kris Hoornaert

Behaal je via het volwassenenonderwijs voor de eerste keer je diploma secundair onderwijs, dan 
kan je een premie aanvragen. Per opleiding krijg je maximaal een premie van €600.
Je kan deze pas aanvragen na het behalen van je  diploma secundair onderwijs.

Premie

Kostprijs
Het inschrijvingsgeld bedraagt  maximaal €300 per semester en wordt bepaald door je 
statuut. Tijdens de intake bekijkt de trajectcoach onder welke categorie je valt en welke 
voordelen voor jou van toepassing zijn. Daarnaast betaal je ook voor je cursusmateriaal en 
verbruiksgoederen.



Twijfel je nog? Heb je vragen over een cursus? Kom naar één van onze infomomenten 
of mail naar info@cvosg.be

Co
nt

ac
t E-MAIL

WEBSITE

TELEFOON

ADRES

info@cvosg.be

www.cvosg.be

050 44 02 44

Nieuwstraat 5
8000 Brugge

Ontwerp: Gwen Saey

CVOSG behoort tot CVO SVG, een fusie van CVO Spermalie, CVO VTI Brugge en CVOSG.


