FOTOGRAFIE
Fotos’s voor het binnenwerk

Per hoofdstuk is een staande foto nodig. Daarnaast wordt er bij het begin van de
bijlagen ook een staande afbeelding gebruikt. Indien gewenst is het mogelijk om
ook bij de inleiding een staande afbeelding te plaatsen.
Ieder hoofdstuk begint op de rechter pagina. Afbeeldingen worden op de linker
pagina geplaatst. Hierdoor kan het voorkomen dat de laatste rechter pagina van
een hoofdstuk ‘wit’ zal zijn.
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Foto’s voor de kaft

De kaft vraagt om een liggende foto, die doorloopt over de rug. Personen midden
op de foto zouden zomaar met één oog op de voorzijde en één oog op de
achterzijde komen te staan. Daarnaast is er ook nog een ‘ruimte’ waar de titel
van het rapport komt te staan. Met de kennis van compositie en de wensen van
de onderwijs manager kunnen we hier vast uitkomen. Het zou heel mooi zijn
als we twee zelfde soort afbeeldingen kiezen voor de kritische reflectie en het
opleidingsprofiel. Onderstaande foto’s zijn bijvoorbeeld gebruikt voor de master
Leren & Innoveren (2013). Hier zie je dezelfde mensen op de kaft staan maar in
verschillende composities / samenstellingen. 				

Auteursrechten

Het is het verstandig om of eerder afgekochte afbeeldingen,
eigen beelden te gebruiken of stockfoto’s te kopen. Het is
altijd netjes om belanghebbende te noemen in een colofon.

porten
Recente rap am
l Rotterd
o
o
h
c
s
e
g
o
H
Voor

Er kunnen immers auteursrechten zitten op foto’s die via
google gevonden zijn. Een fotograaf heeft kosten gemaakt
voor het maken van een foto. Vandaar dat men de rechten
van een foto dient te kopen. Deze kan dan voor redactioneel
of commeciële doelen worden gebruikt (naar gelang de
licentie).
Op http://shutterstock.com kunnen deze uitgekozen
worden. Ik kan de foto’s voor € 12,50 afkopen. In het colofon
zal dan de fotograaf en Shutterstock worden toegevoegd.

Voor vragen, bel:

06-83987974

“We hebben samengewerkt in het maken van diverse
documenten voor de opleiding Autotechniek binnen de
Hogeschool Rotterdam. Het resultaat mag er zijn! Ik heb
erg plezierig met je gewerkt! Je bent creatief, speelt in op
de behoefte van de klant, je bent flexibel en gewoon een
leuke gozer om mee te werken! Als ik weer een klus heb,
weet ik je te vinden!”
JACOB HIEMSTRA
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