
Plan van Aanpak Examen 
 

Concept: The Art of Hair  
 

Opdrachtgever: Jean Paul Myné Nederland 
 
Concept:  
 
De afgelopen jaren heb ik veel gewerkt met kappers o.a. voor de Coiffure 
Award. Met Jean Paul Myné heb ik eerder samengewerkt, zo hebben zij mij 
ingehuurd om in 2018 hun haar campagne te schieten in Italië. Hierdoor 
werd ik geïnspireerd om vaker met kappers te werken. Jean Paul Myné heeft 
mij toevertrouwd om nu hun collectie voor de Coiffure Award te schieten.  
 
In een team is het belangrijk dat we op één lijn zitten qua beeldvorming over 
haarfotografie. Ik wil graag werken met fris licht, dat aansluit op mijn huidige 
stijl van fotografie. Tijdens de fotografie wil ik graag de texturen in het haar 
en de kleuren mooi uit laten komen. De beelden moeten kunnen worden 
gebruikt voor de kapperswedstrijd van de Coiffure Award. Qua sfeer willen 
we graag gaan voor warme tinten in de beelden, en warme texturen zoals 
leer.  
 
In de kleding willen we de warme tinten die in het haar zitten terug laten 
komen zodat we een geheel krijgen. De kapper en de stylist stemmen dit 
samen af, zodra de stylist de kleding heeft gehaald kijken we als team naar 
het geheel om te kijken welke achtergrond het beste gaat werken.  
 
We gaan de beelden schieten in de studio aan de Nieuwe Markt 23 te 
Deventer, aangezien we hier alle studio faciliteiten hebben. Deze studio is in 
mijn bezit en we kunnen hier 24/7 naar binnen. 
 
Kleur/Structuren bord:  

 
 
 
 



 
Mijn stijl van Fotografie:  
 
Fris licht, magazine stijl met warme tinten.  
 

   
 
Materialenlijst: 
 
- Body: Nikon D610  
- Objectief: Tamron 24-70 2.8  
- Objectief: Sigma 105mm 2.8  
- Studio Flitser: 1 Jinbei Spark 2 400W 
- Studio Flitser: 1 Jinbei Spark 2 300W 
- Studio Flitser: 1 Jinbei Spark 2 300W  
- Modifier: Deep Octa, Diameter van 120cm 
- Modifier: Open kap met Barndoors 
- Modifier: Beautydish  
- V-Flat  
- Achtergrondrol in de kleur charcoal en eventueel olive green om meer 

variatie te krijgen tussen de beelden.  
- Macbook Pro 15’ 
- Extern Beeldscherm: BenQ SW2700PT 
- TetherPro USB 2.0 naar Mini-B 5-Pin  
- SD Kaart 64GB  
- 2 Accu’s voor Nikon D610  
- 3 Zandzakken 
- X-Rite Colorchecker Passpoort 
- LichtMeter 
- Gaffertape 

 
Computer Programma’s:  
 
  - SmartShooter 4 (Hierdoor schiet ik tegelijk tether en op de SD kaart) 
  - Capture One 20 
  - Adobe Photoshop  



 
Team:  
 
- Kapper:  
- 6 modellen (Via modellenbureau)  
- Visagist:  
- Stylist:  
 
Shotlist:  
 
1: Structuur van het haar, close-ups van het haar met een kam erdoor.  
2: Haar van achter  
3: Model kijkt een beetje zijwaarts, structuur van het haar goed zichtbaar.  
4: Model volledig zijwaarts, hand bij het gezicht 
5: Twee modellen samen, een model kijkt weg.  
6: Model van voren, kijkt recht naar de camera.  
Een schouder hoger dan de ander.  
7: Model kijkt zijwaarts en plaats hand bij het gezicht, kijkt arrogant  
8: Twee modellen samen, beide een andere kant opkijkend.  
9: Model arm vasthouden, gezicht recht naar de camera en wegkijken.  
10: Model schuin van achter zodat het haar goed zichtbaar is.  
11: Close-up met haren voor het gezicht  
12: Close-up haar los maar laten wapperen voor beweging in het shot.  
 
 
 
Veiligheidsrisico’s: 
 
Helaas kan het natuurlijk voorkomen dat een van de teamleden ziek wordt.  
We hebben afgesproken met het team dat iedereen iemand inlicht die ze 
als back-up kunnen sturen mochten zei ziek zijn.  
 
Tijdens het fotograferen in de studio zal ik ervoor zorgen dat alle kabels 
worden vast ge-taped zodat niemand hierover kan struikelen, ik maak 
gebruik van “zandzakken” om de statieven te verstevigen, mocht er iemand 
tegen aan lopen verkleint dit de kans dat de lampen vallen.  
 
De modellen vragen we van tevoren om polaroids te sturen en of ze foto’s 
willen maken van hoe hun haar eruit ziet en hoe hun huid op dit moment is 
zonder make-up, zo komen we op set niet voor onverwachte situaties te 
staan qua de huid van het model.  
 
 
 
 
 



 
 
Lichtsetup: 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Logboek:  
 

Datum Locatie Taak 
22 Februari School Bedenken concept & 

Beelden verzamelen van 
de coiffure website. 

26 Februari Thuis Kapper Contacteren 

27 Februari Thuis Overleggen met de 
kapper wat haalbaar 
zou zijn qua haar 

28 Februari Thuis Nieuwe nominaties 
Coiffure Award bekijken, 
verder uitwerken 
concept 

5 Maart Thuis Kapper heeft 
haarstukken ingekocht 
voor concept 

10 Maart School Voortgangsgesprek Niels, 
concept is op de goede 
weg.  

12 Maart Thuis Visagist en Stylist 
benaderd uit eigen kring, 
akkoord voor 
meewerken examen 

13 Maart Studio Licht uitproberen  

14 Maart Thuis Verder uitwerken 
concept, lichtsetup 
toevoegen 

19 Maart  Thuis Contact met Niels via 
Teams 

20 Maart Thuis Laatste aanpassingen 
concept  

 



 
Call sheet:  

 
Start uitwerking concept: Week 14 
 
Contact verloopt via WhatsApp om de lijntjes zo kort mogelijk te houden.  
Akkoord op het concept van het team op: 17-03-2020  
 
Photoshoot: Coiffure Awards  
Photoshoot Date : 31-03-2020  
 
Photoshoot Location: Studio Jasmijn Bult Adres: Nieuwe Markt 23 te Deventer 
Contact: Jasmijn Bult Phone: +31637445720 E-mail: info@jasmijnbult.nl  
Call time: 09:00 Wrap time: 18:00  
 
Shoot timeline:  
 
Photographer Arrives: 08:30  
Model Arrives: 9:00  
First shot: 10:30  
Lunch: 12:30  
Last shot: 17:30  
Wrap: 18:00  
 
Dichtstbijzijnde ziekenhuis/Nearest Hospital:  
 
Deventer Ziekenhuis,  
Nico Bolkesteinlaan 75, 7416 SE Deventer 



Draaiboek 

 
 

Datum Locatie Taak 
20 Maart Thuis Concept Nalopen 
24 Maart 9:15 Thuis Examen via Teams 

25 Maart Studio Indien Akkoord Concept: 
Team in een WhatsApp 
groep voegen om alles 
definitief te maken, 
overleggen over tweede 
datum i.v.m. overmacht 
corona.  

31 Maart  Studio Indien haalbaar 
fotograferen van examen 

31 Maart t/m 14 April Studio Beelden selecteren, 
bewerken en kijken wat er 
mist.  

14 April Studio Tweede fotoshoot, Kijken of 
we extra beelden kunnen 
creeren 

14 April t/m 28 April Studio Definitieve beelden kiezen 
en nabewerken 

28 April ? Proefdruk laten maken 

4 Mei School Overleggen over druk 
kwaliteit 

11 Mei ? Definitieve beelden laten 
drukken 

12 Mei Thuis Alles uiterlijk af. 

   
19 Mei School Examen Presenteren 



Moodboard:  
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