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illustratietechnieken 

Een tekst of gedicht is tegenwoordig snel in grotere oplagen geprint. Bij het 

bekijken van een proefprint wordt ook aandacht besteed aan een mooie lay-out.  

Je kan rekening houden met de plek waar een illustratie komt. Die voegt nog iets 

aan de tekst toe. Het kan een gescande tekening zijn, een digitale foto of een 

druktechniek, waarmee je vlot grotere oplagen kunt maken. (rubberdruk, lino, 

sjabloneren, lijmdruk, stempelen, zeefdruk … ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Bij het illustreren zijn volop mogelijkheden om te          experimenteren met 

vlakverdeling,  kleuren, verschillende materialen, soorten inkt …         Door het 

uitproberen ontstaat een persoonlijke werkwijze en persoonlijk resultaat. Bij       

veel druktechnieken is het handig om samen te werken. Kinderen brengen elkaar 

op ideeën en leren met en van elkaar. Op de plank (in de drukhoek) staan boeken 

en mappen met inspirerende voorbeelden.  

 

Als een bepaalde techniek al een tijd niet gedaan is, kan de leerkracht daar samen 

met een leerling zelf mee aan de slag (bijvoorbeeld als de groep een illustratie 

nodig heeft). Ze gaat samen met de kinderen aan het experimenteren. Goed 

voorbeeld doet goed volgen. Daarnaast doet ze voorstellen en draagt materialen 

en ideeën aan. 

 

En telkens is daar het gevoel van trots bij iedere nieuwe gelukte print of  

afdruk. Vormgeving is regelmatig onderwerp van reflectie in de kring.  

Het zijn essentiële middelen om de aandacht van de lezer te trekken.  

Inhoud en vormgeving ondersteunen elkaar. Een mooie bladzijde pak je in  

je handen, daar blijf je naar kijken. Het maakt lezers nieuwsgierig naar de  

tekst en leerlingen schrijven ook om veel gelezen te worden.  
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