
10 TIPS! 
Kinderfotografie

Een gids vol tips om jouw
kinderen mooi op de foto

te zetten.  

BYWENCKE FOTOGRAFIE 



De belangrijkste tip bij het foto's
maken van je kinderen is het
fotograferen op ooghoogte van het
kind.
 
Door op gelijke hoogte  te gaan
zitten leg je juist hun wereld vast. 
Daarbij kun je ook veel beter
contact maken, met ze kletsen, gek
doen en grapjes maken. Op deze
manier kun je een reactie proberen
uit te lokken. 

Tip 1: Zak door je knieën 

 

Tip 2: Kom dichtbij
Het is misschien verleidelijk om van
een afstandje foto’s te maken zodat
je een kind niet stoort in zijn
bezigheden. 

Dat is ook een manier om mooie
foto’s te maken. Een foto is ook heel
leuk  wanneer je dichter op je
onderwerp kruipt. 
Het kind hoeft er ook niet altijd 
 helemaal op te staan. Het is
helemaal niet verkeerd om eens
alleen een hoofd, voetje of handje in
beeld te hebben. 



Tip 3: Neem je kind mee naar buiten

Ga naar een plek waar kinderen het leuk vinden, maar waar ook jij op je gemak
bent; een bos, een speeltuin, een zandvlakte of gewoon bij je in de tuin of straat. 

Daar kan je kind lekker spelen en heb jij de gelegenheid om foto’s te maken. 
Zonder echt poseren, maak je de meest ontspannen en vrije foto's van je
kinderen. Je kan ze bij elkaar laten spelen en een spelletje of opdrachtje laten
uitvoeren. 
Zo zijn ze lekker bezig en heb jij de tijd om met je camera bezig te zijn. 

Let op! Dat je ze echt zelf laat spelen en niet in de
verleiding komt om ze te roepen, te laten lachen.

("cheeeesssseee.... je kent het wel..) 

Probeer een reactie uit te lokken, door vragen te stellen
of vanaf een afstandje mee te "spelen"  (zie ook tip 6).



Tip 5: Geduld ...

Je kunt kinderen niet dwingen om
op de foto te gaan. Dat werkt
gewoon niet... 
Zoek de sleutel waardoor hij/zij
juist wel graag op de foto wil.
Kietel, speel, zoek, doe een
spelletje of laat kinderen samen
spelen of laat ze juist met rust. De
kans is groot dat het kind dan
opeens toch graag op de foto wil.

Neem ook rustig de tijd voor de
foto’s. Als het allemaal gehaast
moet dan heeft niemand er zin in.  
Hou het leuk, juist ook voor jezelf. 

Tip 4: 't middelpunt

Probeer het kind niet in het midden
van het beeld te plaatsen. Zelf vind ik
het beeld vaak leuker wanneer het
kind uit het midden staat. Als het kind
een bepaalde kant op kijkt, probeer
dan om hier in de compositie
rekening mee te houden. 
Kijkt het kind naar rechts, zorg dan
voor wat ruimte in de kijkrichting. 
Dit geeft meer balans in de foto. 
Hou je er zelf meer van als het
voorwerp wel in het midden staat? 

Gewoon doen! 



Allemaal leuk en aardig...

Net als iedere ouder heb jij vast ook veel
foto's van je kinderen en met alle tips
worden die steeds mooier. Maar hoeveel
foto’s van jezelf met je kinderen heb je
eigenlijk? Weinig waarschijnlijk. 

Kostbare momenten vastleggen
Het voordeel van deze moderne tijd is dat
we de kostbare momenten die we samen
beleven kunnen vastleggen en dus kunnen
bewaren. Zodat onze kinderen altijd tastbare
herinneringen zullen hebben aan hun jeugd. 

The question is
not what you
look at but
what you see. 

Maar als ouders vergeten we heel vaak om onze kinderen die herinnering aan
onszelf te geven, omdat wij altijd degenen zijn die die herinneringen voor ze
vastleggen. Dat is zonde, want het is zoveel waard om later af en toe terug te
kunnen kijken naar je moeder en weer even te zien hoe ze was toen jij nog
klein was. 

Om te zien hoe blij ze met je was toen je geboren werd. Hoe ze met je speelde
en met je knuffelde, hoe ze naar je keek en je hand vasthield. De jeugd van
onze eigen kinderen is volledig vastgelegd en dat is heel veel waard. Het zou
alleen nog waardevoller zijn als dat zo belangrijke deel van die jeugd ook
vereeuwigd is: wij, hun ouders. En juist daarom is een fotoshoot samen met
jouw gezin zo een goed idee! 



Dus laat je vereeuwigen. Als dat niet door een professionele fotograaf kan,
vraag dan iemand om geregeld een foto te maken van jou en je kinderen
samen. Je bent één van de belangrijkste, factoren in hun jeugd. 

Het vastleggen jouw persoonlijkheid, van wie je was, van wie jij dankzij hen
door de jaren heen geworden bent en van de band tussen jullie zal later
van onschatbare waarde voor hen zijn. Omdat hun leven met jou te
speciaal is om de geschiedenis in te gaan als een reeks korrelige selfies.

1 beeld zegt meer dan 1000 woorden
Hoeveel woorden je ook gebruikt, een foto
vertelt vaak nog meer. Als je kinderen later
naar de foto’s kijken weten ze het nog. Hoe
lief je ze vind en hoe fijn het is om hun
ouder te zijn. 

Van ontschatbare waarde

Vind je dit lastig? 
Ik help je met alle plezier
hierbij. 
 



"Heel blij met de foto's van onze
dochter en ons als gezin! De foto's zijn
heel natuurlijk en niet te geposeerd. In
een korte tijd heeft Wencke een hoop
mooie herinneringen vastgelegd op

een hele relaxte manier"
Charella

"Diverse shoots bij Wencke gedaan en

altijd zeer tevreden over het resultaat!

Ze neemt de tijd, wat bij kinderen heel

fijn is. Ook begrijpt ze helemaal wat wij

mooi vinden. Dankzij haar hebben we

prachtige herinneringen die we voor

altijd terug kunnen zien."
Sanne

"Super toffe shoot(s) gehad bij Wencke!Ze denkt goed met je mee voor hetbeste resultaat. Gezellig en met een
mooi professioneel resultaat."

Natascha



Tip 6: Say cheese?

Tip 7: Klik, klik, klik.. 

Je kind hoeft niet altijd recht in de
camera te kijken. Het is vaak juist leuk
om een kind dat druk ergens mee bezig
is, ook zo vast te leggen. Kinderen gaan
graag op ontdekkingstocht en kunnen
zich over de vreemdste dingen
verbazen. Je kan dit zelf stimuleren
door gerichte vragen te stellen aan je
kind(eren).

Kinderen zijn snel! En niet alleen in beweging en snel afgeleid, maar ook hun
humeur slaat zomaar om... Maak dus lekker veel foto’s. Hou je kind je bezig,
praat tegen ze of laat hem/haar lekker bewegen. 

Tussen de fotomomenen door kan je samen even ontspannen om daarna
nog een paar foto's te maken. Geef ze af en toe even de tijd waarin ze niet
op de foto hoeven. 

Hou de gehele fotosessie vrij kort en voorkom dat het teveel wordt, dan
willen ze ook de volgende keer niet mee om foto's van ze te laten maken. 
Ik zei het al eerder, Hou het vooral leuk en ontspannen :-)



Er verandert nogal eens wat in het leven van een kind. Fotografeer niet
alleen je kind, maar ook de omgeving,  huisdier en vrienden. Foto’s die
duidelijk genomen zijn in ‘het oude huis’ of met die hartsvriendin zijn
later extra bijzonder. Bij de sportclub, het badderen, samen eten of
spelletjes spelen, knutselprojecten of het hele avondritueel van het naar
bed gaan. Vergeet ook niet om opa, oma en andere familieleden samen
met je kind op de foto te zetten. 

Tip 8: 
Weer of geen

weer?

Tip 9:  In je eigen leefomgeving 

De meeste foto’s worden
gemaakt met mooi weer, maar
het is ook leuk om juist eens
foto’s te maken als het weer
wat minder is. Een kind dat met
een dikke jas en laarzen aan
door de plassen stampt kan
net zo’n leuke foto worden als
een kind op een zonnige dag in
een hemdje. 

En wat dacht je van  de herfst
met haar prachtige kleuren!

Juist die kleine momenten, 
zijn later grootse herinneringen.



Kinderen groeien razendsnel op en het is leuk om momenten vast te
leggen en herinneringen voor altijd te bewaren. Je weet nooit hoe het
leven zich ontwikkeld en juist foto's blijven altijd. 

Er zijn redenen genoeg om je leven vast te leggen en bovendien is het
erg leuk! 

Een manier om dat te doen is een traditie te starten. Bijvoorbeeld door
elk jaar op de zelfde plek of op een bepaalde dag in het jaar, een foto
te maken. Zo krijg je een serie foto’s waarbij je zowel de omgeving als
het kind ziet veranderen. 

Wil je er echt tijd en energie in stoppen dan kun je ook een 365 dagen
of 52 weken project starten. Na een  (paar) jaar voeg je alle foto’s 
achter elkaar in een filmpje om zo een prachtig document van groei 
en ontwikkeling te maken.

Tip 10: Keep up the good work! 



Kinderen zijn spontaan, onbevangen en vrij in hun doen en laten.  En
zoals het cliché al zegt, de tijd gaat hard en ze groeien zo snel op... Het
is dan ook leuk om dit vast te leggen en hun ontwikkeling te volgen.
Later foto's kunnen terugkijken is altijd een klein feestje! Al is het maar
om te kijken hoe klein ze toen waren, om de verhalen erbij te kunnen
vertellen en te grinniken om de kleding en haardrachten van toen ;-)

Daarom deze 10 tips, om jou verder te helpen en je aan te sporen ervoor
te gaan.

In dit eBook deel ik 10 van mijn beste tips met je over hoe ik kinderen op
de foto zet. 
Ze zijn allen goed toepasbaar voor elke enthousiaste thuisfotograaf en
zullen je foto's net dat beetje extra geven. 

Vergeet niet om vooral veel plezier te hebben tijdens het maken van de
foto's!
Mocht het echt niet lukken, ben ik er voor je.  

Waarom deze 
10 tips?  

 

Ja leuk,  

Succes!  
Liefs Wencke 

www.bywencke.nl
info@bywencke.nl



Die eerste week in juli 2019 zal ik nooit vergeten.
Het was een bizarre week, waarin er te veel gebeurde. Ik nam afscheid
van mijn praktijk voor oefentherapie Cesar & kinderoefentherapie en
mijn broer overleed. Zo was hij er wel, en toen niet meer. Als ik er over
nadenk of voel wat het met me doet, vind ik het nog steeds bizar

Bijna 2 jaar had ik naar dit moment toegewerkt. Ik begon aan mijn
nieuwe hoofdstuk kinderfotograaf en niet meer als
(kinder)oefentherapeut. Maar ineens voelde het alsof ik werkeloos
thuiszat. Mijn man naar zijn werk, de kids naar school. En ik... alleen.
.  
Dagenlang deed ik niet veel, wat zeg ik wekenlang eigenlijk. Ik was er
voor de kids. Deed de dingen die echt nodig waren, maar verder kwam
er weinig uit mijn handen. Ik was mezelf helemaal kwijt. Ook was ik de
connectie met anderen kwijt. Ik kon het niet geven en niet ontvangen. 

Het was al november toen het keerpunt kwam en ik vooral mezelf beu
was… het moest anders, ik moest weer in actie komen. Samen zijn met
anderen.
Ik realiseerde me dat het de connectie was die ik miste. Alleen zijn kan
ik wel, maar niet zoveel. Het voelen van een echte connectie tussen
elkaar en dat weten vast te leggen, werd mijn nieuwe missie. Meer dan
fotografie alleen. Een mooi moment samen creëren.

 

Mijn verhaal
Waarom het voor mij zo belangrijk is om echte connectie in een foto vast te leggen.
  



Doordat ik zelf heb ervaren hoe waardevol foto’s zijn, is mijn missie
duidelijk. Een ontspannen fotoshoot, waar de liefde en connectie naar
elkaar vanaf spat, zodat ze deze vol trots groots aan de muur kunnen
hangen. Natuurlijk is het fijn als je er goed opstaat en je kleding goed
zit, maar dat is eigenlijk niet het belangrijkste van de foto. Toch?
Het gaat om die ondeugende snoet of die pretoogjes om dat grapje.

Een nieuw hoofdstuk, een nieuwe missie

Moment design
Moment design fotografie sluit
helemaal aan bij de manier waarop
ik foto’s wil maken. Niet te veel
poseren, maar wel lol maken &
samenzijn. Ik ben erbij, maak de
foto’s, maar het is jullie moment. 

 
Het verlies van mijn broer heeft grote impact op mij gemaakt en
motiveert me nu om te doen wat ik graag wil doen. Ik wil een bijdrage
leveren aan het creëren, ervaren én vastleggen van bijzondere
momenten. 
Ik werk met veel plezier als kinderfotograaf en vind het een voorrecht
als ik de reacties op de foto’s zie. Als ik appjes krijg met foto’s waarop ze
laten zien dat de foto een prominente plek heeft gekregen in huis. 
Dat ik mensen vaker terug zie, voor een nieuwe shoot, versterkt het
gevoel dat we goed bezig zijn samen. 
Ik leg graag jouw bijzondere momenten vast zoals jouw zwangerschap,
je pasgeboren baby, je kinderen, je gezin of je hele familie bij elkaar. 

Connectie creëren, ervaren en vastleggen. 



Kindershoot 

Thank you!

Dank je wel!
Voor het lezen van alle tips!
Ik hoop dat dit je gaat helpen om nog
mooiere foto's te maken van je kind(eren). Als
je eenmaal de smaak te pakken hebt, dan zal
je merken dat het steeds beter lukt.

Op www.bywencke.nl vind je meer informatie
over mijn werkwijzen en de prijzen. 

Tot ziens, 
Groetjes Wencke 

Wil je een reportage boeken (omdat je
zelf ook wel een keer met je kinderen

op de foto wil?) me wat vragen of
meer informatie, stuur dan een mailtje
naar info@bywencke.nl of app/bel me

op 06-14666451. 

www.bywencke.nl
info@bywencke.nl

Kinderportret Gezinshoot 

Ook te 
vinden op
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