
 

 

 

 

 

 

Online workshop  
Abstract leren schilderen 
  

Disclaimer 
Deze workshop is speciaal voor jou gemaakt.  
Wanneer je deelneemt, beloof je dat je deze workshop,  
inclusief video voor eigen studiedoeleinden, eventueel samen   
met gezinsleden of vrienden gebruikt, maar verder niet deelt   
met derden.  
Delen is schending van de privacy van degene die erop staan   
en schendig van het copyright.  

 

Hallo, ik ben Jofke®, beeldend kunstenaar. In mijn Studio Xplo in Tilburg verzorg ik teken- en  
schildercursussen, -workshops en dagbesteding. Teken- en schildercursussen verzorg ik al sinds het 
jaar 2000. Daaruit zijn een hoop oefeningen ontstaan die mensen onder anderen helpen om objecten, 
landschappen, (abstracte of andere) composities, portretten of volledige mensen te leren tekenen en 
schilderen.  
Het blijkt dat véél mensen moeite hebben om de ‘werkelijke wereld’ los te laten. Vaak willen we een 
‘mooi plaatje’ maken en als je dat na kunt maken van een ander bestaand plaatje, dan kun je zien of 
het goed gelukt is of niet. We streven er vaak naar om iets zo goed mogelijk na te maken en als dat 
niet lukt, is er vaak sprake van een oordeel; dat het niet goed genoeg is.  
Wanneer veel mensen dit doen, streven we allemaal hetzelfde na en hoe saai zou de wereld dan zijn?! 
Wanneer je op onderzoek gaat naar hoe jij de dingen beleefd en jouw authenticiteit legt in het 
verbeelden van jouw ervaring, dan kun je spelenderwijs een abstracte tekening of schilderij tot stand 
laten komen. Daar gaat deze workshop over.  
 
 
Durf/ kun jij het bekende los te laten en het onbekende te omarmen?  
 
 
Deze brief bevat een lijstje met benodigdheden voor deze workshop en een korte beschrijving van de 
opdrachten die in de video worden uitgelegd en voorgedaan. Veel plezier! 
 
 



 

 

 

 
 
Benodigdheden 

- Een pauzeknop, zodat je de video kunt pauzeren om een opdracht te doen. 
- Een voorwerp, souvenirtje, gadget. 
- Schrijfpapier en pen 
- Tekenpapier en potloden, krijtjes en/of stiften. 
- Schilderkarton, canvas of grote papieren, een verfpalletje (of bordje) en acrylverf. 
- Penselen, emmertje water, een schort of schilderkleren en een poetsdoekje.  

Je kunt ook met je vingers schilderen. Zorg dan voor een grote tod om zo nu en dan je 
vingers schoon te poetsen. 

- Eventueel een föhn om de verf tussentijds te drogen. 
- Muziek  
- Een schildersezel met een plank waarop je je schilderkarton vastklemt 

of een tafel waarop je grote schilderpapieren legt. 

- Zeil om de tafel en/of de vloer mee af te dekken. 
 
 
Uitleg over de workshop 
Figuratief betekent naar de waarneembare werkelijkheid. Abstract betekent niet naar de 
waarneembare werkelijkheid. Met deze workshop ga je leren loslaten van wat je kent of herkent en 
tot een eigen creatie komen. 
We kunnen dus een uitgangspunt nemen dat we kennen en dat stap voor stap loslaten en we kunnen 
intuïtief tot een beeld komen. Dat gaan we tijdens deze workshop allebei uitproberen. 

 
 
Oefening 1 
We beginnen met het loslaten van iets herkenbaars.  
Heb je al een voorwerp gekozen dat je als uitgangspunt wilt nemen?  
Een gadget, een beeldje of een souvenirtje? 
Je gaat het object analyseren en schrijft voor jezelf op wat je er opvallend aan vindt. 
Wanneer je het voorwerp niet kunt zien dan kun je het op de tast bestuderen. Dat kun je ook doen, 
wanneer je wel kunt zien. Doe je ogen eens dicht en ga op onderzoek uit. Laat je verrassen door wat je 
dan ontdekt en schrijf voor jezelf op: 
 

• Zit er een bepaalde opvallende vorm in of een ritmische structuur? 

• Een bepaald lijnenpatroon? 

Als je het moeilijk vindt om dit te zien of bedenken, dan kun je in contrasten denken. 

• Is er sprake van een groot of klein licht-/donkercontrast en waardoor zie je dat? 

• Vind je het mooi of lelijk? En waarom? 

• Is het groot of klein? 



 

 

 

• Is het een strakke en geometrische vorm of organisch? 

• Roept het voorwerp een herinnering bij je op?  

• Wat voor gevoel krijg je daarbij? Probeer dat in woorden op te schrijven. 

 
 
Voorbeeld 
Het ding fascineert je omdat het een afkeer oproept. Wat is het dat je tegenstaat? Vloekt het 
kleurcontrast? Zit er een leuke of vervelende herinnering aan gekoppeld? Aan wat voor vorm denk je 
daarbij? 
Of is het object juist fijn en zacht, en stem je daar de kleuren op af. Teken je je lijnen dan zachter, door 
minder hard op je potlood te drukken of meer gebogen? 
 

 

 

 
 
 
 



 

 

 

 
Oefening 2 
Maak minimaal 30 compositieschetsjes. Pas wanneer het moeilijk wordt, ga je pas echt out-of-the-box 
denken. Dan komen vaak de meest originele vindingen tevoorschijn. Of misschien blijkt achteraf je 
eerste schets degene waar je het meest blij van wordt. Maar dan moet je wel wat geprobeerd hebben 
om dat te kunnen concluderen.  
In de video zie je voorbeelden. Niet om het te kopiëren, maar om je te inspireren. 
De boodschap van de opdracht is namelijk om niet te doen wat er al is, maar om zelf op onderzoek te 
gaan naar wat jou fascineert. 
 
Wanneer je tot een leuke compositie bent gekomen, kun je deze gaan uitwerken tot een schilderij. 
 
 
Oefening 3 
Je hebt nu geabstraheerd; je bent van iets figuratief tot een abstract kunstwerk gekomen. Dit is niet de 
enige manier om abstract te werken. Er zijn eigenlijk honderden manieren en we gaan er nu nog een 
oefenen. 
 
Heb je je ezel met schilderpapier klaar staan?  
Of heb je een tafel afgedekt met zeil en daarop grote schilderpapieren gelegd? 
Zet dan je verfspullen klaar en zet je muziek op. 
 
Doe je ogen dicht en beweeg eventueel wat op de muziek.  
Dat kan subtiel of uitbundig.  
 

• Wat voor sfeer heeft de muziek? 

• Is het hard? 

• Is het zacht? 

• Is het ritmisch of chaotisch druk? 

• Is het melancholisch of bombastisch? 

 
Voel de muziek in je lijf en pak intuïtief een kleur verf met je kwast of vingers, doe je ogen dicht en 
schilder de bewegingen van de muziek. Misschien trippel je met je vingers op het papier. Misschien 
wrijf je met je hele hand over het vlak. Misschien dans je met vloeiende bewegingen ronde vormen of 
lange strepen of het papier. Pak tussendoor nieuwe verf, zonder na te denken. 

En na een paar minuten stop je, doe je een stap achteruit, bekijk je je werk en zeg je hardop wat je 
ervan vindt: 

 

 



 

 

 

• Wat zie je? 

• Wil je er nog iets bij of vind je het te druk? 

In het laatste geval föhn je de verf of wacht je 

totdat het droog is en schilder je delen 

bijvoorbeeld weer wit of egaal met een 

andere kleur. 

• Doe weer een stapje achteruit en bekijk of je 

nog wat wilt doen. 

• Misschien ergens nog een subtiele 

contrastlijn? 

• Een kleuraccent? 

• Misschien neigt alles veel een kant op en wil je 

meer balans in je compositie? 

Dan werkt het vaak om een optische driehoek 

in de compositie te verwerken.  

• Er zijn allerlei beeldende aspecten die je kunt toepassen om je werk interessanter te maken, 

zoals kleurcontrast, licht-donkercontrast, overlapping, afsnijding, herhaling, dieptesuggestie, … 

Tip: dit kun je ook doen op muziek die je niet leuk vindt. Gooi het er maar uit ;-) 
 
In verband met de rechten van de muziek, is de originele muziek in de video vervangen door muziek 
die stagiaire Luna Hop heeft ingespeeld. 

 
Wil je graag onder begeleiding verder oefenen? 
Tijdens de reguliere lessen bij Studio Xplo kun je leren tekenen of schilderen wat je wilt.  
In groepsverband werkt iedereen op eigen niveau, op eigen tempo, in techniek naar voorkeur aan een 
onderwerp naar wens en word je op maat begeleid.  
Wil je onder begeleiding verder oefenen met het maken van abstract werk? 
Wil je leren welke beeldende middelen je kunt inzetten om je schilderij bijvoorbeeld meer spanning, 
beweging of diepte te geven? 
Kijk dan op www.StudioXplo.nl voor meer informatie over het cursusaanbod bij Studio Xplo. 
 
 
Online feedback 
Als je de resultaten van je oefeningen wilt delen, dan kun je mij taggen op facebook @Studio Xplo en 
@Jofke van Loon of op Instagram. 
Doe je niet aan deze sociale media, dan kun je ook mailen naar Jofke@StudioXplo.nl.  
Mocht je vragen hebben, dan kun je die erbij stellen. 

Inspirerende groetjes, Jofke® 
www.Jofke.nl 

http://www.studioxplo.nl/
https://www.facebook.com/StudioXplo.nl
https://www.facebook.com/StudioXplo
https://www.instagram.com/jofke.nl/
mailto:Jofke@StudioXplo.nl

