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Materiaal, tips en werkplekken 
- Misschien zijn er scholen die voor de gelegenheid een druklokaal willen inrichten? 
- Er moet in ieder geval gewerkt worden in een ruimte waar ook een wastafel aanwezig is. 
- Het is aan te bevelen een ruime droogvoorziening in te richten: een papier-droogrek of waslijn – zorg ook voor voldoende 

wasknijpers. 
- Snijd papier alvast in de gewenste maten en leg het klaar 
- Het is handig de leerlingen bij het afdrukken in groepjes te laten opereren: schone en vuile handen: papierleggers-en opruimers, 

rollers en drukkers. De meeste scholen hebben te weinig rollers om iedereen individueel te kunnen laten werken. 
 
Hoogdruk 
Hoogdruk is de overkoepelende naam van een aantal grafische technieken. Hoogdruk kenmerkt zich doordat de drukinkt zich voor 
het afdrukken op de verhoogde gedeelten van de drukvorm bevindt. Voorbeelden zijn de stempel, houtgravure, houtsnede, 
linosnede en de kartondruk. De afbeelding op de afdruk zal altijd spiegelbeeldig zijn ten aanzien van je drukvorm. 
Zelf een linoleum- of houtsnede maken 
Met een guts steek je alles weg wat je niet op je afdruk terug wilt zien. Het resterende oppervlak rol je door middel van een 
inktroller in met inkt. Alleen dat wat hoog ligt, wordt door de roller geraakt en van inkt voorzien. Het vel drukpapier leg je er 
boven op. Je kunt de afbeelding afwrijven met je vingers, een lepel of afdrukken onder een drukpers.  
Meerkleurendruk 
Je kunt heel eenvoudig in 1 tint drukken (zwart op wit) maar denk ook eens aan variaties waarin gekleurde inkten gebruikt worden 
op gekleurde ondergronden. 
Ook het gebruik van gedessineerd papier en de zogenaamde irisdruk maken een prent met 1 drukgang tot een complex beeld. 
Met groepen 7 en 8 gaan we de uitdaging aan meerdere kleuren te drukken. Het gutsen blijft vanwege de scherpte van gereedschap 
en de weerbarstigheid van de drukplaten toch een zorg. Uitleg en rust zijn essentieel. Een verbanddoos moeten we echter bij de 
hand houden. 
 
MULTI-druk 
Verschillende voorstellingen / motieven over elkaar drukken. 
Als je meerdere drukplaten nodig hebt met verschillende structuren, moet er wel gebruik worden gemaakt van elkaar gesneden 
platen. Da’s misschien wat rommelig en de resultaten zien er allemaal “hetzelfde” uit. 
Wat wel een prachtige methode is, dan elke leerling een eigen vorm snijdt die later in een gezamenlijk werk wordt herhaald; 
bijvoorbeeld: er worden wolkenstructuren gemaakt, bomen, bladstructuren en grasstructuren. Pas bij het drukken ontstaat een 
landschap. 
 
REDUCTIE-techniek 
Uitgaande van 1 plaat: reductietechniek. Tussen elke drukgang wordt het gedeelte weg gegutst wat de kleur van de vorige drukgang 
moet krijgen. Vaak werk je dan van lichte naar donkere kleuren en tinten. Dat vergt enorme planning en discipline. Eigenlijk alleen 
voor leerlingen die al eerder linoleumsnede of houtsnede maakten. 
 
PUZZEL-druk 
De drukplaat in stukken snijden of zagen en dan de stukken los van elkaar in verschillende tinten inrollen. De puzzel weer in elkaar 
zetten en dan drukken. Je kunt dan in 1 drukgang meer kleuren drukken. Hieronder een bloem gedrukt met triplex. 

 
 



Het voordeel van een puzzeldruk is dat er zeer zelfstandig gewerkt wordt aan een eigen druk. Pas bij het afdrukken wordt er 
samengewerkt. 
Bij een gelijk formaat kan er – zeker als je een tegelmotief kiest – gemakkelijk een gezamenlijk werk / presentatie gemaakt worden. 
De drukvorm-restanten kunnen worden gebruikt om sierraden of kerstdecoratie te maken. 

 

 
 
Begrippen 
Drukvorm, afdruk, ontwerp, spiegelbeeld 
 
Lesvorm 
Iedere leerling ontwerp een eigen pictogram / verkeersbord / waarschuwing. 
Het formaat van de drukplaat is gelijk, dus de drukken straks ook. Die uniformiteit maakt het presenteren makkelijk.  
Het gezamenlijke klassenwerk is een expositie in de vorm van een tegelplateau of mozaïekwand.  
Maar het is ook heel goed mogelijk om de drukken door de hele school te hangen, als confetti door het gebouw gestrooid. 
Ook mooi: alle drukken op een stof – als gordijn in de klas. 
 
Week 1 (alleen docent) 
De leerkracht kijk met de leerlingen naar logo’s, symbolen, monogrammen. 
Leerlingen maken hun eigen ontwerpen op papier of op de computer. 

 



Week 2 (docent en kunstenaar in de klas) 
Middels een carbonpapier of vrij tekenen worden de ontwerpen op de triplex gezet. De ene groep begint met zagen, de anderen 
gaan gutsen 
De les wordt besloten met een proefdruk. 
 

   
 
Week 3 (alleen docent) 
N.a.v. de proefdrukken wordt gekeken wat er moet gebeuren: opnieuw ontwerpen en verder gaan met zagen en/of gutsen 

 
 
Week 4 (docent en kunstenaar in de klas) 
De afdrukken worden geperfectioneerd, verschillende kleurstellingen uitgeprobeerd. Iedere leerling maakt zijn eigen druk, met 
typische kleurcombinatie. Voor het klassenwerk worden alle plaatjes nog eens gedrukt in een afwijkende kleurcombinatie – 
bijvoorbeeld zwart met rood. Presentatie individuele werken en gemeenschappelijk werk. 
 
Je hebt nodig: 
• Triplex of mdf (plaatje per leerling) 
• schetspapier, potlood eventueel carbonpapier 
• figuurzaag, zaag, boor en schuurpapier 
• drukverf (waterbasis) 
• rollers om in te inkten 
• glasplaat of perspex of sheet (om de verf uit te rollen) 
• drukpapier 
• passe-partout karton of kartonnen plaat om alles bij elkaar te monteren 



Leerdoelen 
• kennismaking met druktechniek 

o motorische ontwikkeling: zagen, gutsen en snijden, inrollen en drukken 
o kleurmenging op de uitrolplaat, kleurcombinaties in de druk 

• systematisch werken - plannen 
• samenwerken in de uitvoering en in de presentatiefase 
 
Themavariaties: 
Iconen, pictogrammen, naambordjes, logo’s / Cd-hoezen, T-shirt prints / Maskers 
 
Resultaten 
 

  
Op de Vliekotter fantaseerden de leerlingen hun eigen planeet en schreven er een verhaal bij. 

  
Op de Durperhonk lieten de leerlingen zich inspireren door een muziekvideo met industriele setting. Ze ontwierpen een imaginaire 

machine waarbij mens en machineonderdelen door elkaar gebruikt werden. Er werd een gezamenlijk werk gemaakt. 

 
Op De Bruinvis ontwierpen de leerlingen waarschuwingsborden en drukten die op verzamelvellen af. 

 
  



 

 

 

Op De Fontein werden boeken gemaakt van alle groepsopdrachten. 
Groepen 7 en 8 hielden zich bezig met weer en symbolen voor weertypes en weersverschijnselen. 

 
Op de meeste scholen werkten de leerlingen aan individuele werken waarbij logo’s en ontwerpen voor Apps centraal stonden. 
Ze maakten logo’s waarbij hun persoonlijkheid, wens of droom verbeeld werd. 
 

  
 

monogram customized App-symbool logo als samenvatting van alle hobbys 

   
droom: mode-ontwerper worden monogram App voor voetbalspel 
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