
 

 

 

 

 

 

Online workshop  
Portrettekenen 
  

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. Door meer dan 20 jaar teken- en schilderles gegeven 
te hebben, heb ik vanuit deze praktijk een eigen methode ontwikkeld om mensen te leren 
portrettekenen of -schilderen. Deze methode is vastgelegd bij het Benelux Bureau voor de 
Intellectuele Eigendom (BBIE). 
 
Portretteren, de methode van Jofke® gaat uit van het principe ‘van binnen naar buiten’. 
 
Deze brief bevat een lijstje met benodigdheden voor deze workshop en een korte beschrijving van de 
methode. Veel plezier! 
 
 
Benodigdheden 

- Een pauzeknop, zodat je de video kunt pauzeren om aantekeningen te maken of 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), minimaal A3 + A4 voor in de schoenendoos. 
- Potlood, (kneed)gum of houtskool. Wanneer je met houtskool werkt, gebruik je sowieso 

een kneedgum i.p.v. een gewone gum. 
- Als je gaat schilderen, dan heb je natuurlijk ook verf nodig en kwasten, een schilderkarton 

of canvas, een emmertje met water, een palletje en een poetsdoekje. 
- Schoenendoos, mes of schaar. 



 

 

 

 
 
De vier stappen van de methode van Jofke® in het kort beschreven: 

1. Via twee middellijnen wordt de stand van het hoofd bepaald.  
Een meestal gebogen lijn die een dwarsdoorsnede van het hoofd suggereert, door alle vier de 

ooghoeken te doorkruisen, richting bovenkant aanhechting oor. 

De tweede middellijn suggereert een verticale dwarsdoorsnede van het hoofd, door vanuit de 

kruin tussen de wenkbrauwen richting het filtrum tussen neus en mond te lopen richting de 

kin. 

2. Vanuit het kruispunt dat tussen de wenkbrauwen en boven de neusbrug ligt wordt het gezicht 
uitgebouwd door met donkere vlakken de plaats te bepalen van alle onderdelen in het gezicht. 
Hierbij wordt nauwkeurig gelet op de onderlinge verhoudingen van al het licht en donker in het 
gezicht. Er worden nagenoeg geen lijnen getekend, alleen donkere kleine en grotere vlakken. 
Vanuit het kruispunt wordt naar rechts, links, onder en boven alles geplaatst. 

3. Het resultaat wordt gecorrigeerd door middel van ‘zoek de verschillen’ met het origineel. 
Hiervoor worden denkbeeldige verticale en horizontale hulplijnen gebruikt. 
De nodige aanpassingen worden gedaan totdat er geen correcties meer gewenst of nodig zijn. 

4. Wanneer de gelijkenis of de gewenste emotie van het portret bereikt is, kan er worden 
gekozen om details al dan niet uit te werken. Dit gebeurt pas als laatste, wanneer de 
verhoudingen naar wens zijn. 
 

Het portret groeit organisch door het vanuit het midden van het kruispunt op te bouwen vanuit licht 
en donker. Er worden vooraf dus geen omtrekken neergezet van het silhouet, geen lijnen om de ogen, 
geen schattingen van onderlinge afstanden van de zintuigen door vooraf extra lijnen te plaatsen, geen 
vals houvast door vooraf vorm en plaats te bepalen. Dit voelt in het begin alsof je geen controle hebt 
over waar het heen gaat, maar je leert op den duur vertrouwen opdat je ogen zien of het klopt wat je 
gedaan hebt. Wanneer je ziet dat iets niet klopt en je kunt het benoemen, dan kun je het ook 
aanpassen. Deze manier van opbouwen van een portret zorgt voor het trainen van de ogen, voor een 
gedegen vaardigheid, voor een onafhankelijkheid van tekenen met hulpmiddelen en daardoor een 
dynamische eigen teken- of schilderstijl. 
 
Aan het einde van de theorie en de poses van de modellen, geef ik je in de video nog wat tips om los 
te komen en meer beweging in je werk te krijgen. Hoe je je eigen handschrift ontdekt en ontwikkelt, 
zodat je niet te veel statische plaatjes maakt. 
De belangrijkste boodschap daarbij is, dat je meer naar het model kijkt, dan naar het papier. Want dat 
is waar het om draait.  
Kijk maar wat er gebeurt als je je oog hand coördinatie het werk laat doen en niet te veel met het 
resultaat bezig bent. Waarschijnlijk komen er andere beelden uit, dan de plaatjes in je hoofd en dat is 
juist leuk. Je resultaat is dan niet naar verwachting en dat is creativiteit. Je bent nieuwe dingen aan het 
ontdekken. Omarm dit proces!  

 



 

 

 

 
Wil je graag verder oefenen onder mijn begeleiding? 
Een extra getraind oog erbij is nooit verkeerd… 
Dan bied ik een leuk Portret jaarprogramma aan; iedere maand een dagworkshop bij Studio Xplo in 
Tilburg en leuke opdrachten om tussen de atelierdagen thuis te doen. Iedere praktijkdag krijg je 
feedback op de oefeningen die je thuis hebt gedaan. Ook ben je welkom bij een reguliere cursus. 
Daarbij wordt iedereen in groepsverband begeleid op eigen tempo, op eigen niveau en in een 
onderwerp en techniek naar keuze. 
 
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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