
 

 

 

 

 

 

Online workshop  
Je zintuigen als inspiratie 
  

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. Ik ga je in deze brief en in de bijgevoegde video een 
paar opdrachten geven waardoor je kunt gaan tekenen wat je zintuigen je voor input geven. Deze keer 
je andere zintuigen als de vaak veelgebruikte ogen. Dankzij mijn werk met blinde en slechtziende 
mensen, ben ik namelijk bewust geworden van dat er nog zo veel meer te verkennen valt, dan waar 
we in eerste instantie bij stil staan. Daar wil ik je met deze workshop graag in meenemen.  
 
Benodigdheden 

• Een pauzeknop, zodat je de video kunt pauzeren om een opdracht te doen. 

• 10 ondoorschijnende tasjes, waarin je iemand een aantal voorwerpen laat doen. 
Jij mag niet weten of zien wat de voorwerpen zijn. 

• Schrijfpapier en een pen 

• Tekenpapier, potloden, stiften en/of krijtjes. Als je blind bent of om een andere reden niet 
makkelijk kunt tekenen, kun je je bevindingen ook inspreken, typen of samen met iemand 
aan de slag gaan die jou assisteert. 

• Blinddoek. 

• Iets eetbaars, bij voorkeur waarvan je niet weet wat het is. 

• Als je (een van je) studies om wilt zetten in een schilderij, dan heb je ook schildermaterialen 
nodig, zoals acrylverf, canvas, penselen (of je vingers), emmertje water, poetsdoekje. 

 
 
Op de volgende bladzijden heb ik de opdrachten globaal uitgeschreven voor de liefhebbers. 
In de video word je uitgebreid meegenomen in de les. Veel plezier met je creatieve onderzoek! 
 



 

 

 

Opdracht 1. 
In 2013 gaf ik mijn boekje Je zintuigen als inspiratie uit. Dat betstaat uit drie hoofdstukken. Het eerste 
gaat over het verloop van een creatief proces. Dat leg ik uit aan de hand van mijn model voor 
kunstzinnige vorming. Waarnaar je onderaan de homepagina op www.StudioXplo.nl een verwijzing 
met uitleg vindt. 
Het tweede hoofdstuk gaat over ‘Wat is mijn waarheid?’. Je wordt uitgedaagd op onderzoek te gaan, 
in hoeverre jouw mening, smaak en referentiekader gebaseerd is op jouw eigen ervaringen of op wat 
anderen je ooit verteld en geleerd hebben. 

In het derde hoofdstuk komen de zintuigen één voor één aan bod. Alles is aangevuld met oefeningen 
die je thuis alleen of met je klanten, leerlingen, cliënten, familie of vrienden kunt doen. Mocht je 
belangstelling hebben: op www.Jofke.nl vind je een rechtstreekse knop naar (bestel)informatie over 
het boek. 
Een opdracht uit het boek gaan we nu doen en zelfs wat uitgebreider, namelijk Tekenen wat je voelt. 
Deze staat op blz 126 en 127. 
 
Als het goed is, heeft iemand een aantal tasjes voor jou gevuld en weet jij niet wat daarin zit. Loop 
anders even naar de buren met een paar tasjes en vraag of ze er wat spulletjes indoen voor je.  
Pak een van de tasjes en ga zonder te kijken het voorwerp bestuderen wat erin zit. 
He tis niet de bedoeling dat je gaat raden wat het is. Dat is heel moeilijk, maar we gaan nu proberen 
om anders te kijken. Wat is het voorwerp allemaal nog meer dan het woord en de functie die we 
eraan gekoppeld hebben? Je gaat het dus beeldend analyseren en schrijft op wat je voelt. 
 
Wat kun je voelen? 
Als je dit moeilijk vindt, kun je in contrasten denken. 

• Is het een open of gesloten vorm? 

• Is het koud of warm? 

• Is het glad of ruw? 

• Voelt het fijn of vervelend? 

• Is het strak of organisch? 

• Is het hard of zacht? 

• Misschien zijn er verschillende eigenschappen gecombineerd in het object? 

• Je kunt ook anders voelen dan met je handen. Voel je iets in je lichaam? 

• Als je een schrikreactie hebt of het spannend vindt om blind te voelen, dan voel merk je dat 

waarschijnlijk in je lichaam.  

• Schrijf op wat je voelt. 

• Vind je het grappig of frustrerend? Dan schrijf je dat op.  

 

Je hebt als het goed is een lijstje opgeschreven met eigenschappen van het eerste voorwerp en 
misschien nog andere dingen. Dit zijn dingen die jij hebt ervaren en dus anders kunnen zijn dan 

http://www.studioxplo.nl/
http://www.jofke.nl/


 

 

 

wat iemand anders het zou voelen. Het is jouw persoonlijke beleving en de wat eruit komt is dus 
nooit fout. Snap je de opdracht? Tekenen wat je voelt betekent dus niet; een plaatje tekenen van 
wat je denkt dat je in je handen hebt. 
 
Nu pak je tekenpapier en ga je vormen tekenen die in je opkomen bij je lijstje. 
Als je merkt dat je vast gaat zitten, omdat je de neiging hebt om er een mooie tekening van te 
maken doe je de blinddoek op en ga je de vormen blind op papier tekenen. 
Misschien zet je ze voor je gevoel netjes naast elkaar of misschien kriskras door elkaar. Je hebt het 
voorwerp geanalyseerd en het vormenspel dat je tekent is daar een nieuwe uitwerking van. Het 
hoeft dus niet op dezelfde plaats te zitten zoals het volgens jou ‘in het echt is’.  
 
Om je te helpen 

• Voelde je een rondje? Teken een rondje.  

• Voelde je iets zachts? Dan teken je zachts. Hoe doe je dat? Denk daar maar eens over na! 

Misschien kies je daarvoor pastelkleuren? Druk je daarvoor zacht op je potlood? Aai je 

daarvoor met de vlakke kant van een krijtje zacht over je papier? 

• Voelde je hard? 

Druk dan hard, pak harde kleuren, misschien wil je met kracht je tekenmateriaal op papier 

krassen? Hoe geef jij uiting aan hard? 

• Voelde je een open vorm? 

Hoe teken jij open? 

• Voelde je een gesloten vorm? 

Hoe teken jij gesloten? 

Als het goed is heb je 10 gevulde tasjes en kun je dit steeds opnieuw doen. 
Wanneer je er klaar mee bent, kun je de volgende opdracht doen.  
 

      
 

 



 

 

 

Opdracht 2. Tekenen wat je hoort. 

Doe je ogen dicht en luister.  

Wat hoor je? 

• Een vogel? 

• Een zoomende koelkast? 

• Muziek? 

• Stemmen? 

• Geluiden op straat? 

• Stilte? 

• Niets? Kan dat?  

Misschien hoor je je eigen gedachten? 

Concentreer je maar op de geluiden. 

Wanneer je een keer wat creatiefs wilt gaan doen, maar geen inspiratie hebt, dan kun je deze 
opdracht doen. Er is namelijk altijd iets te horen.  
Zelfs stilte is een mooi thema om te onderzoeken en om te zetten in beeld.  
Als een mindfulness oefening richt je je aandacht op wat je hoort, waarna je opschrijft wat je hoorde 
en wat dat bij jou opriep. 

• Welke vormen komen er daarbij in je op? 

• Welke kleuren horen er voor jou bij deze associaties? 

• Zijn er andere beeldende aspecten die er bij je opkomen zoals ritme, overlapping, diepte, een 

bepaalde oppervlaktestructuur, afsnijding.  

• Kun je het geluid omzetten in beeld?  

• Had het geluid een bepaalde sfeer of komt er een verhaal in je op? 

Teken je ideeën als losse schetsen op papier.  

Wanneer je enthousiast wordt van een idee of een combinatie van ideeën, dan kun je dat uitwerken in 
een tekening of schilderij.  
 
Veel plezier! 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

Opdracht 3. 
 
Zintuigen, we hebben het gehad over voelen en horen.  
Weet jij er nog meer? 
 
Proeven, ruiken… en zien dus. 
Dus: zo kun je ook iets in je mond stoppen en het bestuderen met je tong. Je voelt dan de structuur 
met je tong, maar proeft ook smaken.  
Waar doen de structuur en de smaken jou aan denken?  
Schrijf maar op. Je weet wat je daarna kunt doen… je ervaringen en associaties tekenen. 
De kunst is om niet te veel stil te staan bij wat het is, maar te onderzoeken welke sensaties het bij je 
oproept. Sta stil bij de beleving in je mond. 
 
Loop ook eens naar een keukenkastje, trek het open, doe je ogen dicht en ruik.  
Waar denk je aan als je dit ruikt?  
Welke associaties, emoties, herinneringen komen er in je op?  
Hoe teken je vies of lekker?  
 
Zit er een schets tussen die de potentie heeft om verder uit te werken tot een schilderij? 
Trek dan je verfspullen uit de kast en maak er wat moois van! 
Maar je kunt ook gaan boetseren, een gedicht schrijven of een taart bakken… whatever comes in 
mind. 

 
Wil je deze manier van werken verder creatief uitdiepen?  
Dan bied ik een leuk jaarprogramma Je zintuigen als inspiratie aan; iedere maand een dagworkshop bij 
Studio Xplo en leuke opdrachten om tussen de atelierdagen thuis te doen. Je kunt deze opdrachten 
alleen doen of samen met je kinderen, klanten, leerlingen, bewoners of vrienden. Een creatieve 
zoektocht naar hoe jij de wereld om je heen waarneemt en hoe je die kunt vormgeven. Iedere 
praktijkdag bespreken we je bevindingen, leer en ontdek je over communiceren met je zintuigen en na 
afloop van het cursusjaar ontvang je een certificaat. 
Kijk op www.StudioXplo.nl voor meer informatie over het cursusaanbod.  
 
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. 
 
Creatieve groetjes, Jofke®  
www.Jofke.nl 
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