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1. INTRODUCTIE & PRAKTISCHE INFORMATIE

Beste docenten, 

Bij CODA staat het voorjaar onder andere in het teken van fotografie. Fotograaf Corbino (pseudoniem 
voor Maarten Corbijn) toont vanaf 15 mei zijn intrigerende portretten in CODA Museum, Apeldoorn 
Photo biedt vanaf mei fotografie door de hele stad en het werk van de Apeldoornse fotograaf Roelof 
Rump is vanaf juni in CODA te zien.   

NB Afhankelijk van de coronamaatregelen zijn de tentoonstellingen in CODA Museum te zien. 

Om jullie vooraf zo goed mogelijk te informeren, zijn een aantal voorbereidende lessen samengesteld, 
waarbij uiteraard ook achtergrondinformatie over de tentoonstelling de Ander – 40 jaar Corb!no niet 
ontbreekt. Deze voorbereidende les kan in de klas gegeven worden, als voorproefje op een interactieve 
rondleiding door de tentoonstelling. Deze rondleiding wordt gegeven door onze CODA docenten. 

Wij wensen jullie alvast heel veel plezier met deze opdrachten geïnspireerd op het werk van Corbino!

EDUCATIEF PROGRAMMA bij de Ander – 40 jaar Corb!no  
1. Voorbereidende les op school (facultatief - voor docenten Beeldend/CKV)
2. Interactieve rondleiding in de tentoonstelling door CODA docenten (dialoog en kijkopdrachten) 

Domeinen CKV: verkennen - verbreden - verdiepen – verbinden 
Tijdens de interactieve rondleiding komen deze vier domeinen gevarieerd aan bod.

 
BOEK EEN MUSEUMBEZOEK: praktische informatie over de interactieve rondleiding 
Ben je nieuwsgierig geworden naar het werk van Corbino, wil je zijn foto’s in het echt zien en nóg meer 
weten? Kom dan – zodra het weer kan – naar CODA en boek een museumbezoek! Houd er rekening 
mee dat in verband met de maatregelen rond corona reserveren vooraf verplicht is. Meer informatie 
over deze rondleiding, de kosten en hoe je kunt reserveren, staat in de bijlage. 



2. WIE IS CORBINO?

Corbino (pseudoniem voor Cornelis Maarten Corbijn van Willenswaard) fotografeert vooral portretten - 
indringend en dichtbij. Deze tentoonstelling biedt leerlingen een mooie kennismaking met het fenomeen 
‘portret’ in hedendaagse fotografie en met verschillende facetten van fotografie in het algemeen. 
 
Maarten Corbijn is begonnen met fotograferen in de vroege jaren tachtig. Aan het begin van zijn 
carrière voerde hij de naam Kooos, gevolgd door Laboratori! Kooos om uiteindelijk de naam Corbino 
te hanteren. Hij heeft in zijn carrière vele (inter)nationale beroemdheden, politici en mensen uit de 
zakenwereld voor zijn lens gehad.

In 2009 kreeg hij een eigen rubriek in het tijdschrift HP/De Tijd genaamd CORBINO – Wekelijkse 
beeldschets dat 130 afleveringen besloeg. Hierin schetste hij per editie in woord en beeld (verdeeld 
over twee pagina’s) een portret. Onder andere Martin Bril, Eddy Posthuma de Boer en Erwin Olaf 
passeerden hier de revue. In de laatste aflevering portretteerde Maarten zijn broer, Anton Corbijn.
Behalve portretfotograaf is Corbino ook maker van muziekvideo’s en commercials. In de loop der jaren 
heeft hij videoclips gemaakt voor artiesten als Bløf, Skik, Ilse DeLange, Frédérique Spigt, Krezip, Rob 
de Nijs, VanVelzen en Frank Boeijen.

Geschreven werk van zijn hand is verschenen bij HP/De Tijd als onderdeel van zijn portretreeks en in 
VolZin, waar hij over zijn jeugd als zoon van een dominee schreef.

Hij werkte geruime tijd aan zijn ‘Bijbel’, een boek waarin hij een overzicht toont van 40 jaar fotografie en 
waarin zijn familiegeschiedenis tot uitdrukking komt met aan de ene kant een lijn van dominees en aan 
de andere kant een lijn van creatievelingen als tekenaars, schilders en fotografen. Corbino’s Bijbel zal 
bij de start van de tentoonstelling worden gepresenteerd en dient als basis voor de indeling ervan.

3. CREATIEVE OPDRACHTEN VOOR IN DE KLAS
NB: deze opdrachten kunnen ook los van de tentoonstelling gedaan worden. 
 
Wat betekent fotografie?
Fotografie betekent letterlijk: schrijven of tekenen met licht. 

Een foto is een moment, een tijdsopname. 
Foto’s worden vaak gemaakt om herinneringen vast te leggen. 
Een foto is altijd gekoppeld aan iets dat er is geweest. 
Zonder iets of iemand kan geen foto bestaan. 
 
Behalve fotografie als geheugensteun is er ook fotografie als kunst.

Het eerste begin 
De eerste camera’s met film werden rond 1830 ontwikkeld. In die tijd duurde het maken van een foto 
wel een half uur. Ook moest de fotograaf bij het maken van de foto onder een zwart doek staan. De 
camera’s zoals we die nu kennen, zijn veel handiger in gebruik.



Een portret was iets bijzonders! 
Corbino maakt vooral portretten van bekende en onbekende mensen; hij doet dit in een heel eigen stijl. 
Het maken van een portretfoto is inmiddels in de huidige tijd helemaal geïntegreerd, maar dat was niet 
altijd zo. 
 
Vóór de uitvinding van de fotografie konden alleen rijke mensen een portret van zichzelf laten maken 
door een schilder of beeldhouwer. De eerste fotostudio opende in 1853 in de Verenigde Staten en dat 
was direct een succes: alleen al in New York volgden in dat jaar nog 86 studio’s. 
 
Toch hadden sommige mensen hun twijfels over fotografie. Een schilder kon de werkelijkheid nogal 
eens mooier maken om klanten tevreden te stemmen, maar met foto’s werd dat wel erg ingewikkeld. 
Het was veel meer ‘what you see is what you get’ en niet iedereen was daar blij mee…. 

Portretten nu 
Inmiddels zijn er heel veel portretfotografen, allemaal met een eigen stijl en signatuur. Kijk bijvoorbeeld 
maar eens naar werken van de volgende fotografen:
o Stephan Vanfleteren > www.stephanvanfleteren.com/various
o Koos Breukel > www.koosbreukel.com
o Hellen van Meene >  www.hellenvanmeene.com/photos
o Marie Cecile-Thijs > www.mariececilethijs.com/works 
o Eva Besnyo > www.maibeeldbank.nl/beeldbank?f_creator%5B0%5D=Besny%C3%B6%2C+Eva 
 
Je ziet de interactie tussen fotograaf en geportretteerde; ook zie je dat elke fotograaf het portret weer 
anders benadert.

	Kijk met de leerlingen naar de portretten van Corbino via deze link 
	 www.deportretunie.nl/fotograaf/corbino en stel hen de volgende vragen:
	
	 •	 Wat zie je als je deze verschillende portretstijlen naast elkaar ziet?
	 •	 Hoe zie je de interactie tussen fotograaf en geportretteerde?
	 •	 Welke stijlen en sferen van portretfotografie zie je? Denk bijvoorbeeld aan ingetogen, uitbundig,  

  met of zonder objecten of een bepaalde achtergrond, belichting, kledingkeuze, realistisch,   
  surrealistisch, etc.

 

Bron: Historiek.net - de grootste camera ter wereld Bron: www.willemvanbree.nl/blggeschiedenis.html 



TIP 
	Bespreek in het kort Instagram als vorm van beeldcultuur.
 Instagram is meer een ‘moment in time’ ten opzichte van portretfotografie, dat meer documentair 
  en verhalend is. 

	Behandel aansluitend de onderwerpen waarneming en focus. De essentie van fotografie is zien, 
 nadenken, kiezen, wachten, licht – en dat past goed bij het werk van Corbino.  

Maak een keuze uit de opdrachten zoals genoemd bij 3.1
De opdrachten zijn bedoeld om in de klas te doen, waarbij je zelf kiest welke opdrachten je wilt doen, 
passend bij de interesses en skills van de leerlingen én bij de hoeveelheid tijd en ruimte die er voor is. 
Je kunt de les zo samenstellen dat het aansluit bij de mogelijkheden van jouw klas. Het gaat hierbij 
vooral om ervaring opdoen, durven experimenteren, interactie en het stimuleren van creativiteit.
 
Een aantal portretten van Corbino ter inspiratie: 

 

Als je goed kijkt, zie je dat hier twee mensen te zien zijn. Kijk naar de lijnen in deze compositie; wat valt je op?

Hoe is deze foto gemaakt denk je? Wat zou het beroep van deze man kunnen zijn?



Quote van Corbino over het maken van een portret:
“Portretfotografie is ongelofelijk interessant. Je kunt je er in blijven ontwikkelen. Buiten het zoeken naar 
de juiste locatie, belichting en compositie heb je met een persoon te maken: je model. En of dit nu een 
familielid is of een iemand die je niet kent, je zult het beste uit het model naar boven willen halen.”

Inspiratie opdoen
In deze video neemt Corbino je mee op de set waar hij een portret gemaakt heeft en geeft hij een aantal 
handige tips: https://www.digifotopro.nl/inspiratie-portretfotografie-door-maarten-corbijn

3.1 OPDRACHT: PORTRET MAKEN / HOE ZIE JIJ IEMAND?

Benodigdheden: mobiele camera, laptop of pen en papier 
   grote vellen papier en lampen 
Tijdsduur:  circa één uur

Van selfie naar portret
Mensen maken continu selfies, een snelle vorm van een zelfportret en een populaire manier van foto’s 
maken. Het is vluchtig, in het moment, sterk gerelateerd aan een gebeurtenis of situatie waarin iemand 
zich bevindt. Dat kan het alledaagse leven zijn, op school of tijdens vakantie bijvoorbeeld.

 
Maar, hoe is het om een echt fotoportret van iemand te maken? Van je beste vriend(in), vader, moeder, 
zus, broer, etc.? Of van iemand die je niet kent?  
 
Hoe zie jij iemand, en hoe laat jij iemand zien in een foto? Hoe kijk jij en welke interactie heb jij met de 
geportretteerde? 



Wat heb je / hebben de leerlingen nodig voor 
deze opdracht:
	Een mobiele camera en een laptop of pen 
	 en papier voor het maken van de schets en  
 voor het noteren van de interviewvragen voor  
 je medeleerling (je model)
	Grote vellen papier om een achtergrond te
	 maken en lampen (dat kunnen ook   
 bureaulampen zijn) om een eenvoudige
	 studio te maken.
	Eventueel een laptop om de link over   
 Corbino en voorbeelden via het digibord aan  
 de leerlingen te laten zien.

Inspiratie 
https://corbino.nl/STILLS/LIFE-IS-A-CABARET/thumbs 
https://www.deportretunie.nl/fotograaf/corbino/
 
Startvragen aan de leerlingen 
•	 Van wie wil jij een portret maken?
 - Denk goed na over wie je wilt fotograferen en waarom;
 - Maak vervolgens een schets of een tekening van hoe je diegene wilt vastleggen (zittend, staand, 
  springend, dansend, liggend, wel of geen achtergrond, binnen, buiten, etc.) 

•	 Ga je in kleur fotograferen of probeer je zwart-witfotografie? 
 - Je kunt hiervoor je mobiel gebruiken; de meeste mobiele telefoons hebben camera’s waarmee
  je bijvoorbeeld ook in zwart-wit of sepia kunt fotograferen.

Inspiratie 
https://www.deportretunie.nl/fotograaf/corbino

Het portret maken; vragen aan de leerlingen
•	 Heb je een keuze gemaakt? Verdiep je dan eerst in je model, maak contact. 
 - Doe dit aan de hand van een paar vragen, bijvoorbeeld: Wat is je favoriete kleur? Houd je meer  
  van de zee of van het bos? Wat is je favoriete muziek? 
 - Zorg dat je model zich kan ontspannen en dat je elkaar wat leert kennen.  
•	 Wat wil je van je model in de foto laten zien? Vrolijkheid, ernst, sportiviteit, etc. 
 - Welke specifieke kenmerken/eigenschappen zie jij?
•	 Denk goed na over houding, achtergrond, belichting, afstand en hoogte waarvan je fotografeert.
 - Dit kun je vooraf doen, of spontaan, in het moment.
•	 Maak wat eerste foto’s om te kijken wat je de beste houding vindt. 
•	 Maak dan een serie van ongeveer 10 foto’s zodat je samen de beste kunt kiezen.
 - Laat met jouw visie zien hoe jij iemand ziet. Herkent diegene zich hierin?
•	 Vertel je medeleerlingen over het portret dat je gemaakt hebt en hoe en waarom je dat zo gedaan 
	 hebt. 
 - Hoe zie jij iemand? En, hoe ziet diegene zichzelf?



Onderstaand twee portretten die Corbino gemaakt heeft:

Het linker portret, van Prinses Irene, reflecteert heel mooi haar liefde voor de natuur. 
Het rechter portret, van Johan Cruijff, verwijst subtiel naar zijn voetbalcarrière.

Praktische tips bij het maken van een portret
•	 Let op de verhouding tussen je model en de achtergrond:
 - Scherpte-diepte geeft vaak een mooi effect: je model op de voorgrond is scherp, de 
  achtergrond meer onscherp
•	 Denk goed na over hoe je je model wilt plaatsen ten opzichte van het daglicht:
 - Laat het model bij het raam zitten en vraag hem/haar het hoofd in verschillende standen te
  draaien.
 - Loop rond het model om te zien wat de effecten zijn van de lichtval uit verschillende hoeken.
 - Je kunt ook alleen iemands gezicht of gezicht met schouders  portretteren.  
 
Experimenteer met daglicht
•	 Houd een vel wit papier of karton bij het model om wat licht uit het raam naar het gezicht terug te 
	 kaatsen:
 - Dit weerkaatste licht vult de schaduwen op die door het zijlicht ontstaan; maak een foto.
•	 Doe hetzelfde met gekleurd papier:
 - Daardoor krijgt het gezicht meer kleur; maak een foto.
•	 Doe nu een experiment met aluminiumfolie of glanskarton: 
 - Je ziet dat het licht veel sterker wordt weerkaatst; maak een foto.
•	 Voor een minder harde lichtval, houd je een stuk tissue voor de lamp; maak een foto.



Als er nog tijd is: experimenteer met de effecten met kunstlicht/
lampen
•	 Om een ‘spookachtig’ effect te maken, kun je je model van
	 onderaf belichten. 
 - Dit kan met een gewone lamp. Doe dit in een donkere
  ruimte en vraag iemand je te helpen met de belichting.
•	 Houd voor een minder harde lichtval van de lamp een stuk   
 papier/tissue voor de lamp. 
 - Als het goed is wordt het licht meer diffuus en ‘zacht’.
•	 Onderzoek wat voor effecten je kunt bereiken met gekleurd   
 papier voor de lamp.  

3.2  OPDRACHT: BEELDSCHETS MAKEN
Kijk eens naar de beeldschetsen van Corbino. Hoe combineert hij woord en beeld? 



Je ziet een combinatie van portret, tekst en specifieke objecten die verwijzen naar de persoon waar het 
artikel over gaat.  

Een portret kan zelfs heel abstract zijn, met alleen verwijzing naar de geportretteerde door middel van 
een (persoonlijk) object dat iets zegt over die persoon. Denk bijvoorbeeld aan de hoed van Pharrell 
Williams, aan de gitaar van Prince of aan andere artiesten die bepaalde kleding dragen. 

	Vraag de leerlingen voorbeelden te noemen. 
	Laat de leerlingen een Beeldschets maken, van elkaar; dit is een opdracht in tweetallen.  
 Deze opdracht kun je het best een week tevoren aankondigen, zodat leerlingen specifieke en/of   
 persoonlijke objecten kunnen meenemen voor hun Beeldschets en verhaal.

Benodigdheden: camera, objecten, papier, schetsmateriaal, interview vragen
Tijdsduur:  circa 45 minuten, excl. voorbereiding 

3.3 KIEK OP DE WEEK 
Bekijk tijdens deze les samen met de leerlingen de tijdschriften en kranten 
die ze zelf hebben meegenomen. Even weg van de digitale beeldcultuur; 
doe dit één keer per week.

	Waar valt het oog van de leerlingen op?
 Dat kan een portret zijn, een nieuwsitem, een natuurfoto,
 muziekoptreden of kunstwerk: alles kan. Het vertrekpunt is dat de   
 leerlingen ontdekken wat zij leuk vinden en waar meteen hun interesse naar uitgaat. 
 
TIP: 
Je kunt deze opdracht verlengen met als doel om de leerlingen elke week om zich heen te laten kijken 
zodat ze ontdekken/merken dat kunst en cultuur overal te vinden is.



BIJLAGEN

INFORMATIE OVER HET BOEK VAN CORBINO
Corbino heeft geruime tijd aan een boek gewerkt, Corbino’s Bijbel. Een boek waarin hij een overzicht 
toont van 40 jaar fotografie en waarin ook zijn familiegeschiedenis tot uitdrukking komt. Een familie 
met aan de ene kant een lijn van dominees en aan de andere kant een lijn van creatievelingen zoals 
tekenaars, schilders en fotografen. 

Het boek wordt bij de start van de tentoonstelling gepresenteerd en heeft ook als basis gediend voor de 
indeling van deze tentoonstelling die Corbino voor een groot deel zelf heeft samengesteld.
  

 
Corbino’s Bijbel bestaat uit tien hoofdstukken; zeven uit het Oude en drie uit het Nieuwe Testament. 
De zeven hoofdstukken uit het Oude Testament hebben een hoofdzonde als ondertitel, plus een 
bijbehorend bijbelvers. De hoofdstukken uit het Nieuwe Testament hebben een (eveneens Latijnse) 
ondertitel en ook een begeleidend vers. Alle uitgeschreven verzen zijn als een los vel in zijn Bijbel 
opgenomen, met op de achterkant een column met de bijbelverzen als onderwerp.

Oude Testament
1. Genesis over de oorsprong, de familie Corbijn etc.; inzake hoogmoed.
2. Exodus over het begin, de eerste jaren van de carrière van Corbino in kleinbeeld; inzake gulzigheid 
3. Richteren daar waar Corbino vooruitstrevend was, ofwel zijn onderwerp/gefotografeerde   
 personen; inzake luiheid
4. Koningen de bevoorrechten, de (gevallen) sterren; inzake afgunst
5. Prediker de buitenkant speelt een rol, ijdelheid; inzake heb- en praalzucht
6. Hooglied de liefdes; inzake onkuisheid
7. Jeremiah, de klagende profeet, gewijd aan vriend Jeroen van Merwijk; inzake de toorn

Nieuwe Testament
1. Handelingen het geëngageerde werk voor non-gouvernementele organisaties  etc; en de Heer zag
 toe
2. Judas het werk voor commerciële partijen; het brood der engelen
3. Openbaring een kort geschreven overzicht van andere werken, zoals films, plus colofon; Maria, vol  
 van genade

Uitgeverij Komma



BEGRIPPENLIJST 
Close-up een foto maken van dichtbij; 
 
Compositie de manier waarop de meest opvallende lijnen en vormen op een bepaalde manier
   staan. Je kijkt naar de verhouding tussen de voorwerpen, waardoor je bijv. een
   bepaalde richting of diepte in de foto ziet. 
 
Kader  het uiteindelijke deel dat je op de foto ziet. Er is een ‘uitsnede’ in het geheel
   gemaakt, je ziet een deel van het geheel.  Soms wordt een kader gebruikt om het
   onderwerp nog meer te benadrukken, of een bepaalde context te geven. 
 
Kikkerperspectief de foto wordt van onderaf genomen, het onderwerp van de foto is hoger dan de
   positie van de maker van de foto. 
 
Vogelperspectief het onderwerp is van bovenaf gefotografeerd, de maker van de foto bevindt zich
   boven het onderwerp (bijvoorbeeld op een ladder)

Strijklicht: het licht ‘glijdt’ langs het onderwerp, waardoor je het oppervlak van het
   onderwerp goed kunt zien. Is iets ruw of glad? 

Zijlicht  het licht komt van opzij 
 
Tegenlicht het licht schijnt naar de kijkrichting, de belichte voorwerpen zijn als silhouet te 
   zien. Voorbeeld: je fotografeert tegen de zon in, waardoor figuren op de 
   voorgrond als silhouetten te zien zijn.

BOEK EEN MUSEUMBEZOEK
Ben je nieuwsgierig geworden naar het werk van Corbino, wil je zijn foto’s in het echt zien en nóg meer 
weten? Kom dan – zodra het weer kan – naar CODA en boek een museumbezoek! 

Praktische informatie
Het museumbezoek bestaat uit een interactieve rondleiding door de tentoonstelling de Ander onder 
begeleiding van een CODA docent.

Voor wie  Leerlingen voortgezet onderwijs  
Vakken  CKV en Beeldend 
  Aansluitend kan dit ook vakoverstijgend gemaakt worden met de vakken filosofie en
  maatschappijleer. In de tentoonstelling zijn qua thema’s verbindingen te maken
  via dialoog, stellingen, gesprek.
Prijs € 75,- per klas (maximaal 30 leerlingen) 
Duur  Maximaal 75 minuten (inclusief ophangen jassen/tassen)
Groepsgrootte 8 tot 15 leerlingen per CODA docent; aanvullend minimaal één docent vanuit school 
  per 15 leerlingen.
Reserveren Minimaal twee weken van tevoren verplicht in verband met de beschikbare ruimte:
  educatie@coda-apeldoorn.nl 


