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Duik in het avontuur 

van de 
Grafische Kunst!

  DRUKKER



Grafische 
technieken 
voor het 
basisonderwijs
Drukker vormt het podium voor de mooie resultaten van 
het educatieprogramma van Kunstmakkers. 

Kunstmakkers is het educatieteam van het Grafisch Atelier 
Hilversum. Kunstmakkers heeft als doel te 
enthousiasmeren en middels de grafische technieken de 
belevingswereld van kinderen te stimuleren. 
Experimenteren met vorm speelt de hoofdrol in onze 
lessen. 
We bieden een creatieve speeltuin. In het atelier kunnen 
kinderen zich verwonderen over de mogelijkheden van oude 
grafische technieken en we hebben de ruimte en spullen om 
er zelf mee aan de slag te gaan.

Drukker laat de resultaten van het afgelopen schooljaar 
zien. In opdracht van het atelier zijn lessen ontwikkeld voor 
het project Cultuureducatie met Kwaliteit. 
De lessen van Kunstmakkers sluiten aan bij de lange leerlijn 
om implementatie binnen het schoolcurriculum zo praktisch 
mogelijk te maken. Kunstmakkers heeft in dit pilotproject 
samengewerkt met drie Hilversumse basisscholen. 
De werken in deze krant zijn gemaakt tijdens dit project. 
Een aantal lessen is opgenomen in de digitale lesmethode  
‘Laat maar zien’. 

Laat je inspireren en stap in de wereld van de grafiek!





De jongste groepen ontdekken spelenderwijs hoe je 
inkt op papier kunt aanbrengen. Met eenvoudige 
technieken als stempelen en reliëfprint komt ieder 

kind snel tot een resultaat. De aandacht ligt op het spelen 
met vorm, kleur, ritme en herhaling. Iedereen kan het! 
Deze workshop wordt op school in de klas gegeven.



technieken

Hoogdruk:
- Stempelen 
- Reliëfdruk

“Het was heel leuk, ik heb een kasteel met 
een vlag erop gemaakt.”
    Siem, 5 jaar



Legosteentjes kun je ook gebruiken als stempels. Je 
hebt een grote legoplaat nodig waar je de steentjes 
op vast kan zetten. In de grafiek noem je dit een 

‘zetsel’. Langzaam maar zeker kun je de mogelijkheden 
van deze ‘hoogdruk-techniek’ uitbreiden: meer steentjes, 
verschillende kleuren over elkaar. De steentjes heben hun 
eigen karakter. Met zwaar gereedschap erbij, zoals een 
proefdrukpers of een etspers, wordt het nog interessanter. 
De kleine drukkers uit groep 3 en 4 drukken hun eigen 
zetsel met een echt drukkersschort om! Met technieken 
als Legodruk, boekdruk en kartondruk breidt het palet aan 
grafische mogelijkheden zich uit. 



technieken

Hoogdruk:
- Stempelen
- Reliëfdruk
- Legodruk
- Kartondruk 
- Boekdruk
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Bepaal je thema
... een zelfgekozen onderwerp, een onderwerp uit de 
lange leerlijn, een thema uit de kunstprojectweek of 
een onderwerp uit de geschiedeniscanon, het kan 
allemaal. Kunstmakkers heeft een mooi archief 
opgebouwd dat je als bron voor nieuwe ideeën kan 
gebruiken.

Kies een technieK
Drukker laat een breed scala aan technieken zien. De 
technieken zijn op de verschillende leeftijdsgroepen 
afgestemd. In overleg bepalen we welke toepassing het 
meest geschikt is voor de groep.
 
neem contact op
Laat ons weten wat je ideeën zijn en wij helpen je deze 
vorm te geven. Heb je vragen of wil je advies? Stuur 
een mail naar kunstmakkers@gmail.com en we nemen 
direct contact met je op. Een vrijblijvend overleg met 
één van onze docenten of kunstenaars is altijd 
mogelijk.

Kunstmakkers helpt je in drie 
stappen naar een leuke en 
leerzame workshop op maat 



comBineer De KernDoelen 

“Maar 1 uur per week voor beeldende vorm-
ing? Creëer meer tijd voor een kunstproject 
door te koppelen met andere vakken.” 

Kunstmakkers biedt de mogelijkheid om je kerndoelen 
op verantwoorde en creatieve manier te behalen in 
combinatie met een bezoek aan het Grafisch Atelier. 
In onze lessen kunnen taal en beeld gekoppeld worden. 
Maak met kinderen een poëzieposter. Een 
stadsplattegrond of een zelfgedrukte wereldkaart 
vormt de koppeling met wereldoriëntatie. 
Een bezoek aan het atelier is een leerzame 
kennismaking met een belangrijk stuk cultureel 
erfgoed. Je maakt kennis met historische machines en 
ervaart de werking van ambachtelijke grafische 
technieken.

We denken graag met je mee!



Vormen, zoals een vierkant of een cirkel, kun je 
betekenis geven. Deze beeldbetekenis bereik 
je door goed te kijken en vooral door veel te 

doen. Met snelle technieken als monoprint en karton-
druk wordt de bewustwording van deze beeldbetekenis                    
gestimuleerd en ontstaan verrassende resultaten.           
Bestaande of zelfgemaakte vormen veranderen namelijk 
als ze worden afgedrukt: in spiegelbeeld, in een andere 
kleur of met een andere structuur. Welke vorm herken jij?



technieken

Hoogdruk: 
- Stempelen
- Monoprint/
       sjabloondruk
- Legodruk
- Kartondruk
- Boekdruk

“Ik heb met letters een insect gemaakt! De 
‘O’ was zijn hoofd en een grote ‘B’ en een 
omgekeerde grote ‘B’ waren de vleugels.”
     Teuntje, 8 jaar



We leggen de lat iets hoger. Op deze leeftijd 
hebben kinderen meer inzicht en kunnen beter 
procesmatig werken. Het oude ambacht van 

etsen en zeefdrukken zijn leuke ervaringen. In de leer-
lijn maken kinderen kennis met zeefdruk. Kleurcontrast 
en stileren van vorm spelen een belangrijke rol bij deze 
doordruktechniek. Etsen is het tegenovergestelde. Bij deze 
diepdruktechniek speelt de werking van licht en donker de 
hoofdrol.



technieken
Hoogdruk:
- Stempelen
- Boekdruk 
- Monoprint/
       sjabloondruk
Diepdruk:
- Etsen
Doordruk:
- Zeefdruk
Fotografie
Vlakdruk:
- Lithografie (basis) 

“We gingen kleuren mengen door ze over 
elkaar heen te drukken… Ik wist niet dat 
dat kon!”
                   Menthe, 11 jaar
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Colofon

Drukker verschijnt twee keer 
per jaar met nieuw werk van 
kinderen die ons atelier 
bezocht hebben. 

Met dank aan:
Gemeente Hilversum
De Lorentzschool
CBS Groen van
Prinstererschool
Avonturijn

Redactie:
Martijn van der Blom
Marieke de Wit
Mels de Gooijer
Roy Scholten
Esmee Hickendorff

Adres: 
Grafisch Atelier Hilversum 
Noorderweg 96b 
1221 AB Hilversum 
T: 035-6216262

Contact:
kunstmakkers@gmail.com 
info@gahilversum.nl
www.kunstmakkers.com
www.gahilversum.nl

Druk:
www.newspaperclub.com

Ook via het Cultuurloket 
kunnen basisscholen snel en 
gemakkelijk cultuureducatie 
activiteiten afnemen.

Kijk voor de mogelijkheden in 
doorgaande leerlijnen én de 
financiële bijdrage per leerling 
op www.hetcultuurloket.nl.


