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Het project “Druk met Kunst” 

Het doel van dit project is om oude drukkunsttechnieken onder de aandacht te brengen van 

kinderen. Hoe werken de verschillende druktechnieken en hoe kunnen kinderen hier zelf mee aan  

de slag? Ook de verbinding tussen oude en nieuwe technieken wordt belicht door bewustmaking 

van de ontwikkeling in de geschiedenis. 

Voor de docent 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Museum in de klas 
Er komt een medewerker van KUVO bij jullie op bezoek. Voordat de les kan beginnen, zullen er een 
aantal voorbereidingen getroffen worden:  

 Er wordt bekeken of de klas een geschikte ruimte is (Hier gaan we zoveel mogelijk vanuit.  
In enkele gevallen zal er worden uitgeweken naar een andere ruimte, bijvoorbeeld wanneer 
er meerdere klassen van één school meedoen).  

 Er worden schilderijen in de klas geplaatst. Hier hoeft de leerkracht geen voorbereidingen 
voor te treffen.  

 Er zullen (demonstratie)materialen meegenomen worden. Het is fijn als hier een tafel(tje) 
voor beschikbaar is, voorin de klas. Dit kan ter plekke bekeken worden.  

 Er zullen filmpjes op het digibord getoond worden.  
 
Tijdens de les zal er kort uitleg gegeven worden over het project. Vervolgens wordt er veel tijd 
besteed aan het uitleggen van verschillende soorten druktechnieken, aan de hand van 
meegebrachte schilderijen en kunstenaarsbenodigdheden. Daarbij zien de leerlingen, ter 
ondersteuning, korte fragmenten via YouTube, waardoor de technieken  nog beter verduidelijkt 
worden.  
 
Er zijn geen hulpouders nodig bij het Museum in de Klas. 
 
 

2. Bezoek aan de drukwerkplaats van KUVO 
Na het ‘Museum in de Klas’ ga je met de klas naar de drukwerkplaats van KUVO. De drukwerkplaats 
bevindt zich op de zolder van muziekschool Het Klooster. De leerlingen krijgen hier een korte uitleg 
over de geschiedenis van de boekdrukkunst aan de hand van o.a. een oude letterbak met letters, 
typemachine en zeefdruk.  
 
De leerlingen gaan vervolgens zelf aan de slag met oude druktechnieken: zij gaan schoonschrijven 
zoals Monniken dat deden (met pen en inkt), letters drukken zoals dat in oude drukkerijen gebeurde, 
en typen op een typemachine, zoals in de Tweede Wereldoorlog.  
 
Hulpouders zijn welkom bij de drukwerkplaats, maar het is niet noodzakelijk dat er extra begeleiding is.  
Locatie van de drukwerkplaats: muziekschool Het Klooster, Wilhelminaweg 77, Woerden. 
 
 

3. De leskist, linoleum snijden 
In de leskist (ter afsluiting van het project) zitten materialen voor het maken van een linoleumdruk. 
Een linoleumdruk is een grafische techniek, waarbij een drukplaat van linoleum ontstaat:  
 
Een tekening wordt met een guts uit zacht linoleum gegutst (uitgestoken). Hierna wordt met een 
inktroller de drukplaat ingerold met drukinkt. Dit wordt op papier gedrukt.  
 
De afbeelding ontstaat in spiegelbeeld door het linoleum dat is blijven staan.   
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Verschillende soorten drukwerk 

De belangrijkste soorten drukwerk zijn: 

- Hoogdruk 

De inkt wordt op de drukvorm gerold en alleen de hoge delen (de overgebleven delen)  

worden afgedrukt, zoals bij stempels, boekdrukletters, linosneden en houtsneden.  

- Vlakdruk 

Alles op hetzelfde vlak wordt afgedrukt, zoals zeefdruk en litho (steendruk). 

- Diepdruk 

Alleen de diepe gedeelten worden afgedrukt, zoals bij etsen: hier wordt in een plaatje 

“gekrast”, waarna alleen in de krassen inkt komt. Deze lijnen (krassen) worden afgedrukt.  

 

Voorbereiding met de klas 
In een groepsgesprek kunnen de volgende onderwerpen worden besproken:  
 

- Wat is een museum? Wat is er in museum te zien? Wat is drukken? (Denk aan bijv.  een 
krant, maar ook letterlijk ‘ergens tegenaan drukken’). Wat is een druktechniek? Wat kunnen 
een museum en druktechnieken met elkaar te maken hebben?  

- Uitleggen wat de kinderen gaan zien en doen tijdens dit project. 
- Bespreken wat de gedragsregels zijn als er een gastdocent in de klas komt, als je met de 

groep naar de drukwerkplaats toe gaat en wat je van de kinderen verwacht. 
 

 
Ter voorbereiding op het project vind je in bijlage 1 
twee lessuggesties, om voorafgaand aan het project 
met de kinderen te doen. Dit kan bijvoorbeeld in 
plaats van de reguliere handvaardigheid les.  

 
Deze opdrachten gaan over spiegelbeeld:  
Een afdruk die gemaakt is met een hoogdruktechniek 
wordt altijd in spiegelbeeld afgedrukt. Bij een tekening 
hoeft het niet vervelend te zijn als het in spiegelbeeld 
wordt afgedrukt. Maar letters en cijfers zijn in 
spiegelbeeld bijna niet meer te lezen. Voor kinderen is 
het daarom leuk om al voor de start van het project te 
leren hoe je iets in spiegelbeeld maakt en afdrukt.   
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De volgende opdrachten zijn bedoeld om voorafgaand aan het project te doen met de hele klas. 

Hierdoor hebben zij enige kennis van drukwerk voordat zij aan het project beginnen. 

 

  
 
Bijlage 1 

 
 
 
 
 
Het is moeilijk om in spiegelbeeld te schrijven.  
Niet alleen moeten de letters andersom staan,  
je schrijft ook andersom: van rechts naar links.  
Kijk maar eens naar letterstempels: hoe ziet  
de letter op de stempel er uit? En als je het  
afdrukt, hoe ziet het er dan uit? 
 
De volgende opdrachten leren je hoe 
spiegelbeeld werkt. Je hebt natuurlijk niet altijd 
een spiegel bij je! 
 
 
 
Opdracht 1 
Basisopdracht: hoe werkt spiegelbeeld? 
 
Voor groep 6  

Tijdsduur: 20 minuten 

 

Benodigdheden: 
- Wit A4 papier 
- Kwasten 
- Verf in een aantal kleuren 

 
Stap 1 
Vouw een A4 blaadje doormidden (zodat het een halve A4 wordt) en vouw het weer open. 
 
Stap 2 
Schilder aan 1 kant van de vouw met verf een gezicht. 
 
Stap 3 
Vouw het blad weer dubbel, zodat de verf op de andere helft van het blad komt 
 
Stap 4 
Vouw het blad weer open: hoe is de afdruk geworden? 
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Doel: 

 Leren dupliceren met grafische technieken 

 Leren wat spiegelbeeld is 

 Leren hoe spiegelbeeld werkt. 
 

 
 
 
Opdracht 2 
Aan de waterkant 
Weerspiegeling en spiegelbeeld  
 
Voor groep 6 
Tijdsduur: 50 minuten 
 
 
 
 
 
 
 
Sjabloneren 
Benodigdheden: 

- Stevig papier voor sjabloon minimaal 120 grams 
- Papier om op te drukken naar eigen keuze 
- Schaar 
- Potlood 
- Zachte rollers of kwasten 
- Verf 
- Plakband (voor als het sjabloon iets kapot is geknipt) 
- Eventueel oude kranten om de tafels af te dekken 

 
Aan de waterkant zijn veel weerspiegelingen te zien. Het water werkt als een spiegel: als je erin kijkt, 
zie je jezelf. Bomen die langs de kant van het water staan, zie je ook in het water. Maar omdat het 
als een spiegel werkt, zie je het andersom!  
  
Maak een weerspiegeling met een sjabloon, van bomen aan de kant van het water. Maak met je 
sjabloon een rij bomen. Hoe maak je nu de weerspiegeling? (Je kan beide kanten van je sjabloon 
gebruiken!) 
 
Stap 1 
Maak een tekening van een boom (bijvoorbeeld een knotwilg) 
met een paar takken. Let erop dat de tekening straks uitgeknipt 
wordt. Alles wat je in de boom tekent, zal je niet meer zien. En 
maak niet teveel takken, want die moeten allemaal uitgeknipt 
worden! 
 
Stap 2 
Knip de tekening uit. Maar let op: knip het papier rond de 
tekening niet kapot! Maar knip juist de binnenkant van de boom 
eruit, zodat er een gat in het papier ontstaat. Eventueel kan het 
papier met plakband worden geplakt als het niet helemaal goed 
is gegaan. Je sjabloon is nu af. 
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Stap 3 
Pak een nieuw vel papier. Hier ga je de bomen op afdrukken. 
Bedenk waar je bomen gaat afdrukken. 
 
Stap 4 
Met een kwast (of roller) en verf ga je het sjabloon  “inkleuren”. Je 
kan dit meerdere keren naast elkaar doen, zodat het lijkt alsof er 
meerdere bomen naast elkaar staan. Ook leuk is om de bomen 
iets over elkaar te zetten, of juist de bomen verschillende kleuren 
te geven.  
 
Stap 5 
Nu heb je een rij bomen langs de waterkant. Maar hoe kan je nu 
de weerspiegeling in het water laten zien? Bekijk je sjabloon 
goed: je kan ook de achterkant gebruiken, waardoor de afdruk 
andersom te zien is. Hoe wordt het spiegelbeeld? 
Druk de sjabloon nogmaals af, bijv. met blauwe verf, zodat het op 
water lijkt. Doe dit in spiegelbeeld, recht onder de bomen die 
langs de kant van het water staan. 
 

 


