
Hoi! Ik ben Milène, de geduldigste fotograaf 
en de allerleukste met baby’s en kinderen. In 
deze brochure geef ik je een aantal tips om 
zelf mooie foto’s te maken van je kindje. Lukt 
het nou niet? Geen zorgen, ik ga graag voor je 
aan de slag! Lees hierover gelijk meer in het 
informatiegedeelte.

6 TIPS OM ZELF JE KINDJE 
   TE FOTOGRAFEREN!

1. Leg alles klaar
Bewaar je aandacht voor je kindje totdat je je camera 

gereed hebt, des te enthousiaster is je kindje als het 

eindelijk wel je aandacht krijgt. Zorg dat alles eromheen 

ook klaar ligt. Is de setting zoals je hem wilt hebben? 

Haal rommel weg uit de achtergrond, misschien staat 

er nog wel een verdwaalde brandweerauto achter in 

de kamer, die dan toch per ongeluk nog heel prominent 

aanwezig is op de foto. Je wilt dat alle aandacht naar 

je kindje getrokken wordt. 

2. Maak het 
comfortabel

Zorg dat je kindje in een houding zit/

ligt/staat die het al beheerst. Dit zorgt 

voor vertrouwen bij het kindje en er kan 

meer gefocust worden op grapjes maken 

en lachen. Maak eventueel gebruik van 

zachte ondergronden. Wanneer je buiten 

fotografeert, neem een kleedje mee of 

zoek het gras/zand op.



3. Technische tip
 

Zet je camera op de ‘burst’ modus, zodat je in een klik veel foto’s achter elkaar kan maken. Zo 

voorkom je dat je net dat allerleukste lachje mist. 

4. Geduld
 

Als je zelf degene bent die foto’s gaat maken van je kindje zal hij/zij niet zo snel bang voor je zijn. Is 

het een onbekend kindje waar je foto’s van gaat maken, dan kan het zijn dat het kindje wat verlegen 

is. Probeer door een kletspraatje en afleiding met een speeltje het kindje op zijn gemak te stellen. 

Forceer niks. Het werkt averechts als je een kindje probeert te dwingen ergens te gaan zitten en 

zegt dat het moet lachen. Heb daarin veel geduld. Hoe kleiner en jonger de kindjes, hoe korter de 

spanningsboog. Zorg er dus voor dat je klaar bent voor het moment dat het kindje eenmaal begint 

te ontspannen en lachen. Meestal duurt dit moment maar 15 tot 20 minuten.



6. Lachen of serieus?
 
Een foto met een serieuze/typische blik kan ook heel mooi zijn. Een lach hoeft niet per se! Het kan 
heel mooi zijn om je kindje helemaal in zijn element met zijn favoriete speelgoed of bezigheid vast te 
leggen. Wil je wel een lach? Afhankelijk van hoe oud het kindje is kun je de volgende tips toepassen:

Is je kindje nog een baby? Dan is met een knuffeltje contact maken en geluidjes maken een goede 
manier om je baby in de camera te laten kijken en eventueel een lach te vangen.

Is je kindje al wat ouder, kan het al praten? Vraag niet aan een kind om te lachen want dan krijgen je 
vaak de meest onaantrekkelijke ‘ik geef-mijn-tanden-bloot-lach’. Maak contact, klets met ze en vraag 
of ze ‘patatjes’ kunnen roepen. Zodra ze, welk woord dan ook in opdracht van jou hebben gezegd, 
komt er meestal een oprechte lach achteraan en dat is het moment om te klikken. Of je begint vanaf 
het begin al met schieten in de burst modus.

5. Houd het beeld rustig
 

Zorg voor niet al te veel poespas en speeltjes op je 

foto, dit zorgt voor rust in het plaatje en dan is je 

kindje het middelpunt. Kijk ook goed of er niks vies 

is op het gezichtje van je kindje, geen snottebellen of 

etensresten. Is ook de kleding nog schoon? Tenzij je 

kindje lekker in de modder aan het spelen is, dan is het 

natuurlijk alleen maar leuker als hun snoetje helemaal 

onder zit.

Qua kleding raad ik aan het 

rustig te houden. Beperk het 

kleurgebruik. Gaan de kindjes 

met meerderen tegelijk op de 

foto? Stem dan de kleding op 

elkaar af. Bijvoorbeeld allemaal 

een wit shirtje en spijkerbroekje, 

of allemaal herfstkleuren, of 

allemaal frisse kleuren.
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Heb je vragen of laat je de fotosessie liever aan mij over?
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