
 

 
 
 
 

 

   CYANOTYPE fotografie 

 
Introductie 

• wat is fotografie eigenlijk? 

• waar kom je overal foto’s tegen? 

• foto’s bekijken en bespreken in meegebrachte krant 

• vergelijken foto van vroeger, zoals de eerste foto uit 1826 en nu 

 
Benodigde materialen 

• 2 potjes met ijzerzouten (ammonium ijzer 3 citraat+ rood bloedloogzout) 

• UV lamp van gezichtsbruiner  

• lichtgevoelig gemaakt aquarel papier 

• lichtdichte doos voor papier 

 
Materialen door school/leerkracht: 

• (half) transparante voorwerpen (suggesties: negatieven, kant, dode 
insecten, blaadjes, bloemen) 

• 2 platte bakken met lauw-warm water 

• stopwatch 

• lijn met wasknijpers 

 
Materialen door gastdocent: 

• set cyanotype chemie (flesje a & b), voorgeprepareerd, uitleg van Rens 
Horn  

• kwast 

• aquarel papier, voorgeprepareerd (niet alkalisch)  
Belangrijk: het aquarel papier wordt vooraf al lichtgevoelig gemaakt, het 
drogen duurt enkele dagen, dan is het papier ook pas echt 
lichtgevoelig. 

• glasplaat 

• UV licht, gezichtsbruiner, 3 à 4 stuks 

• lichtdichte doos met papier 

• krant met foto’s  

• fotoboek / foto’s op digibord 
 



 

 
 
 
 

Beginsituatie 
De leerlingen zitten in klaslokaal. De workshop duurt 1,5 uur, waarbij er eerst 
een inleiding is over fotografie, een discussie samen met de leerlingen, 
waarna ze zelf aan de slag gaan met foto chemie.  
De groepen 7 en 8 hebben al reeds les gehad over de Eerste Wereldoorlog, 
zodat de uitleg over het ontstaan van de fotografie tijdens de industriële 
revolutie aansluit bij het lesprogramma. 
 

Leerdoelen: 
De leerlingen krijgen inzicht in: 

- het ontstaan van de fotografie 
- het gebruik en functie van foto’s in de 19e eeuw 
- beeldmanipulatie tijdens de Eerste Wereldoorlog 
- verschil in snelheid toen en nu.  

Ze ontdekken dat fotografie begonnen is als een chemisch proces, d.m.v. het 
maken van een blauwdruk (cyanotype) en leren hoe je op een eenvoudige 
manier een afbeelding krijgt op papier. 
 

Inleiding (±30 min.) 
 
De gastdocent discussieert met de leerlingen over foto’s, waarvan ze overal 
foto’s maken, wat wel en niet mag (privacy). 
Hoe waarheidsgetrouw foto’s in de krant zijn? Ze kijken naar foto’s in 
meegenomen kranten, en fotoboeken.  
Ze vergelijken foto’s van vroeger en nu. 
Wat voor keuzes maakt een fotojournalist?  
Wat is beeldmanipulatie, en gebeurde dit vroeger ook al? 



 

 
 
 
 

Wat is een camera obscura, hoe zag de  eerste foto (1826) eruit die werd 
gemaakt in de 19e eeuw, wat is cyanotype fotografie (blauwdruk)  en hoe 
ontwikkelde de fotografie zich daarna verder tot en met de Eerste 
Wereldoorlog. 
 

Uitleg workshop cyanoptype (1 uur) 

Klas indelen in groepjes. Ieder groep heeft eigen tafel en krijgt eigen 
gezichtsbruiner. Let op: stopcontact in de buurt. 
Licht dimmen! 
 
Klaarzetten: 

- gezichtsbruiner 
- glasplaten 
- meegebrachte materialen 

 
Het meegenomen aquarel papier, dat van tevoren lichtgevoelig is gemaakt 
(want het drogen van papier duurt enkele dagen tot week) d.m.v. het 
insmeren met de zilverzout emulsie, kan uit de lichtdichte doos worden 
gehaald. 
 
De kinderen zijn verdeeld in groepjes, afhankelijk van het aantal 
gezichtsbruiners. Ieder groepje heeft een eigen tafel waarop gewerkt kan 
worden. Twee bakken met handwarm water staan klaar. Iedere groep krijgt 
een vel lichtgevoelig papier uit de lichtdichte doos, en legt dat op de tafel.  
 

1. Leg naar eigen fantasie materialen op het papier. Dat kan willekeurig, 
of met een mooie compositie. Belangrijk is dat ze begrijpen dat waar je 
het papier afdekt, er geen licht bij kan komen, en dit ook niet meekleurt. 

2. Leg er een glasplaat bovenop. De onafgedekte delen krijgen een diep-
blauwe kleur (cyaan). 

3. Belicht het papier met de gezichtsbruiner, afhankelijk van de afstand, 
zal dit ongeveer 7 minuten zijn (15/20 cm is ok). 

4. Spoel het papier in het water, de emulsie spoelt weg. Je ziet een foto 
ontstaan! Eerst in het eerste bad, daarna in het tweede (ongeveer 5 
minuten) 

5.  Hang het papier daarna op om te drogen. Het blauw wordt dan nog iets 
donkerder.  

 
 



 

 
 
 
 

 
Onderzoek 
De leerlingen hebben de eerste foto-afdruk klaar, en kunnen nu gaan 
experimenteren met de verschillende materialen te leggen op het papier.  
Hoe lichtdoorlatend is een voorwerp, en wat gebeurt er als je deze langer of 
korter gaat belichten met de lamp. In de zomer, als de zon schijnt, kun je het 
papier buiten belichten met zonlicht.  
Werkt cyanotype-fotografie  ook met een ander soort licht, of alleen met uv-
lampen van een gezichtsbruiner?  

 
Verdieping (1 – 1,5 uur) 

De leerlingen gaan eerst zelf een foto maken, met hun eigen telefoon, bv. 
een (zelf-)portret, stilleven, of detail. Hiervan maken ze zelf een negatief, 
door de foto af te drukken op een transparant-sheet in de kopieermachine. 
Hierdoor krijg je een bijna echt foto negatief!  
 
Vervolgens leg je het negatief op het lichtgevoelig papier, en belicht je die op 
dezelfde manier.  
 
Benodigd materiaal: 

• transparante sheets 

• computer met mail  

• wifi 

• mobiele telefoon of camera 

• kopieermachine 
 

Kerndoelen 
Sluit aan bij:  

• Onderwijsgebieden: 

o wetenschap / techniek 

o handvaardigheid 

o wereldoriëntatie 

• Disciplines:  

o beeldende kunst 

o erfgoed 

o foto, film, video 

• 21e -eeuwse vaardigheden:  

o communiceren 



 

 
 
 
 

o creatief denken 

o Informatievaardigheden 

o kritisch denken 

o mediawijsheid 

o samenwerken 

 
 

Afsluiting ( 15 min.) 
De gemaakte blauwdrukken hangen te drogen in het lokaal. 
Er zijn verschillen in afbeeldingen, o.a compositie, materialen,  
contrast. Samen bespreken we de verschillen, en misschien wel de 
mogelijkheid om er een expositie van te maken op school.  
De leerlingen kunnen van de afdrukken ook een foto maken, en bedenken 
wat ze er mee zouden kunnen doen. 
We vergelijken deze manier van fotograferen met die van tegenwoordig.  

 
Regels: 
 
1. Volg de aanwijzingen voor het gebruik van de chemicaliën zorgvuldig, voor 

je eigen veiligheid. 
2. Kies alleen materialen die of een mooi contour hebben, of (semi-

)transparant zijn. 
3. Kijk uit met het gebruik van de gezichtsbruiner, raak de lampen niet aan, 

en houdt de lampen niet te dicht bij je gezicht/ogen. 
4. Aquarelpapier dat ingesmeerd is met een emulsie, is lichtgevoelig, 

bescherm deze voor fel licht tot gebruik. 
5. Spreek in je groepje goed af, wie de lamp vasthoudt, en wissel dat evt.af 
           
 
 
 
 


