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Beeldfabriek010

Beeldfabriek010 is een coöperatie van zelfstandige docenten fotografie, video en digitale 
media met als doel het aanbieden van kwalitatieve laagdrempelige creatieve cursussen 
voor volwassenen. Het is de nieuwe aanbieder in Rotterdam van cursussen voor 
beginnende en gevorderde beeldmakers die in deze vakgebieden iets nieuws willen leren 
of verdieping willen. Voor zowel amateurs als mensen met professionele ambities.

Beeldfabriek010 is begin 2018 opgericht door docenten uit de behoefte om in Rotterdam 
— buiten het bestaande cursusaanbod — kwalitatieve, verdiepende en vooral 
vernieuwende creatieve cursussen voor volwassenen aan te bieden. Laagdrempelig en in 
een doorlopende leerlijn. Cursussen waarin niet alleen (basis)kennis en vaardigheden 
goed worden overgebracht, maar die ook goed inspelen op ontwikkelingen in media, 
techniek en vakgebied. In basiscursussen, vervolgcursussen en cursussen voor 
(ver)gevorderden.

Maar Beeldfabriek010 biedt meer dan alleen gangbare cursussen. De coöperatie biedt 
docenten namelijk ook ruimte voor experiment; voor het ontwikkelen van nieuwe 
cursussen die inspelen op trends en nieuwe technieken. En voor het ontwikkelen van 
(zakelijke) workshops op maat en creatieve uitjes. Buiten het vaste cursusaanbod om.

Flexibel en korte lijnen

Beeldfabriek010 maakt gebruik van professionele lesruimtes in Rotterdam, maar beschikt 
bewust niet over een eigen cursuspand. Ook organiseren de docenten binnen de 
coöperatie Beeldfabriek010 zelfstandig hun cursussen; zowel logistiek als administratief. 
Cursisten schrijven zich bijvoorbeeld direct in bij de betreffende docent. Dit alles maakt 
Beeldfabriek010 licht en flexibel, houdt kosten laag, en communicatielijnen tussen 
docenten en cursisten helder en kort.

Kwaliteit van docent en cursus

De docenten van Beeldfabriek010 leveren kwaliteit. Het zijn zelfstandige professionals met
zeer veel ervaring in het eigen vakgebied. Zowel in de uitvoerende beroepspraktijk als in 
het geven van cursussen aan volwassenen. Daarnaast voltooiden zij allen een 
vakopleiding aan een (kunst)academie.

Die vakkennis wordt weerspiegeld in hun cursussen. De cursussen zijn in de loop der 
jaren door de docenten zelf steeds verder ontwikkeld, verfijnd en toegesneden op de 
cursisten. Ze kenmerken zich door een combinatie van aandacht voor techniek en 
ambacht, en een kunstzinnige, beeldende invalshoek. 

Cursussen

Al cursussen van Beeldfabriek010 gaan uit van de creativiteit van de cursist en hebben 
een kunstzinnige, beeldende invalshoek. Zo leren cursisten niet alleen de technische 



aspecten van het fotograferen, vormgeven of het maken van een video, maar ontwikkelen 
ze ook kleur- en vormgevoel, ontdekken ze wat een foto tot een bijzondere foto maakt, en 
een ontwerp tot een goed ontwerp. En vooral hoe ze dit zelf kunnen bereiken.

Het actuele cursusaanbod is te zien op de website, www.beeldfabriek010.nl.

Locaties

Beeldfabriek010 maakt voor alle cursussen gebruik van professionele lesruimtes in 
Rotterdam. De locatie kan per cursus verschillen, omdat Beeldfabriek010 er bewust voor 
kiest geen eigen cursuspand te bezitten.
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