
 

 

 

 

 

 

Online workshop 
Modeltekenen 
 
 

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. Er is een naaktmodel te zien in  
deze video en we gaan ervan uit dat je discreet omgaat met deze 
beelden. 
 
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.  
Met deze workshop deel ik 4 oefeningen die je helpen bij het oefenen van het tekenen of schilderen 
naar een (naakt)model. Er zijn tal van oefeningen denkbaar en er is nooit één manier ‘zoals het hoort’. 
Deze workshop is vooral bedoeld als een laagdrempelige manier om spelenderwijs te oefenen met 
deze materie en uit te vinden wat voor jou werkt.  
Veel mensen denken dat ze niet goed genoeg zijn om te modeltekenen of -schilderen. Laat je vooral 
niet afschrikken door deze gedachte! Doe vooral waar je zin in hebt, zie alles wat je doet als een 
oefening en zoals het spreekwoord luidt: oefening baart kunst ;-) 
 
 
Deze brief bevat verder een lijstje met benodigdheden voor deze workshop en een korte beschrijving 
van de oefeningen die in de video worden uitgelegd. Veel plezier! 
In de video word je uitgebreid meegenomen in de les.  
 
Veel plezier met je creatieve onderzoek! 
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Benodigdheden 

- Een pauzeknop, zodat je de video kunt pauzeren om een opdracht te doen. 
- Een staande schildersezel, een tafelezeltje of een plank die je schuin kunt zetten op tafel, 

door er iets onder te zetten aan de bovenkant. 
- Tekenpapier (het liefst een beetje groot). 
- Potlood, (kneed)gum en eventueel houtskool. 
- Krijt en/of acrylverf. 
- Als je gaat schilderen, dan ook kwasten, een emmertje met water, een palletje en een 

poetsdoekje. 
 
 
Korte beschrijving van de oefeningen die in de video worden uitgelegd 

• Oefening 1 gaat over het bepalen van plaats en formaat binnen het kader door het tekenen 
van stokpoppetjes. 
 
Tip: je kunt het beeld op pauze zetten om een pose te oefenen.  
 

• Oefening 2 gaat over leren kijken naar de restruimte. 
Kleur de restruimte, zodat de figuur uitgespaard blijft. Al tekenend kun je corrigeren waar 
nodig. Eigenlijk teken je stiekem ook de figuur, maar je focust op de ruimte eromheen.  
 
Durf contrast te maken, zodat je je fouten goed ziet! 
Als je je fouten ziet – of beter gezegd ‘ziet wat je anders wil’, dan kun je dat ook corrigeren.  
Als je voorzichtig bent, zie je niet goed wat je doet en wordt het een slappe hap.  
Het zijn maar oefeningen, dus heb lef!  
 
Tips:  
Als je schildert, kun je met wit het te veel aan gekleurde restruimte weer weg schilderen. 
Als je werkt met potlood of houtskool, kun je gummen. 
Als je met krijt werkt, kun je er met een andere kleur krijt overheen gaan om te corrigeren. 
 

• Oefening 3 gaat over uitbouwen van de figuur met behulp van schaduwen.  
Als je begint met een globaal stokpoppetje om te kijken waar en hoe groot je de figuur op 
het vlak wilt hebben, ga je het daarna met behulp van schaduwen uitbouwen/ vormgeven.  
Mijn tip daarbij is, werk van binnen naar buiten. Want wanneer je eerst de buitenkant 
vastlegt en die is te breed, te lang of juist te kort of te smal… dan ga je alles daarbinnen 
afstemmen op een verkeerd uitgangspunt. Als je van binnen naar buiten werkt, dan kun je 
de buitenvorm afstemmen op wat je al hebt.  
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• Oefening 4 is het spelletje ‘Zoek de verschillen’. 
Je vergelijkt je tekening of schildering met het origineel en door te letten op de 
verhoudingen, de tussenruimten (tussen de armen en het lichaam, tussen de benen) en 
toepassing van horizontale en verticale denkbeeldige hulplijnen.  
Kijk  -  doe  -  benoem wat niet klopt  -  corrigeer  
 

• Je kunt er nu voor kiezen of je de tekening tot in detail wilt uitwerken of dat je stopt. 
Je werkt dus van grof naar fijn  
1. Eerst maak je een algehele compositie binnen het kader;  
2. Dan kijk je naar de onderlinge verhoudingen van het hele lichaam  
    (d.m.v. schaduw, restvorm en denkbeeldige hulplijnen); 
3. Daarna ga je corrigeren en automatisch steeds meer in detail werken.  
4. De details zijn dus het toetje ☺ 

 
 
Wil je graag onder mijn begeleiding door oefenen met modeltekenen of -schilderen? 
Kijk dan op www.StudioXplo.nl onder de knop ‘cursussen’ voor meer informatie over de cursus 
modeltekenen en via de ‘agendaknop’ zie je wanneer er dagworkshops modeltekenen plaatsvinden in 
ons atelier. 
 
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 doorgaan op dit onderwerp tijdens een 
reguliere cursus, dan kan dat aan de hand van 
foto’s. 
 
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®  

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

