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Lesvoorstellen  
 
vanaf september 2020 
Grafische Werkplaats 
Prinsegracht 16, Den Haag 
www.grafischewerkplaats.  
 

Voorstel A kunstenaar in de klas  
Duur:30-50 min. 
Groepsgrootte in overleg 
 
Een van onze docenten komt naar school en vertelt meer over de beroepspraktijk van een 
kunstenaar/ grafisch vormgever. Alle docenten die voor ons werkzaam zijn hebben naast hun 
docentschap ook een eigen werkpraktijk. Zij kunnen aan de hand van een PowerPointpresentatie en 
echte materialen meer vertellen over hun werk. Het is leuk om er vervolgens een grafische opdracht 
aan te koppelen die  door de eigen docenten of  door ons wordt begeleid.  
 
Een andere optie is een ontwerpwedstrijd te organiseren, bijvoorbeeld ontwerp een poster en 
vervolgens wordt het mooiste ontwerp door ons gezeefdrukt/ gerisoot en komt in de school te 
hangen. Je kan ook denken aan een challenge van tekst en beeld en vervolgens hiervan posters of 
een boekje maken.  

   
 
Voorbeeld: Portiekkunst, een initiatief van Cultuurvlinder in samenwerking met College St Paul: 
kunstenaars in de klas/ ontwerpwedstrijd/ stemmen met de hele school/ realisatie winnende 
ontwerpen die vervolgens in diverse portieken in Mariahoeve hangen. 
 
 

http://www.grafischewerkplaats/
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Voorbeeld: Burenpost een initiatief van de Grafische Werkplaats met Haagse dichters en kunstenaars, 
gedrukt op de risograaf, idee voor challenge?  

 
Voorstel B Kunstenaar in de klas met workshop 
Duur: 1,5 uur 
Groepsgrootte: afhankelijk van de ruimte 
 
We komen naar school en geven daar ter plekke een workshop in 1,5 uur, waarbij we ook werkelijk 
iets gaan drukken bijvoorbeeld: ontwerp een beeld in linoleum, zodat je het beeld kunt herhalen, 
waardoor er een patroon ontstaat. Zo kun je een eigen ontwerp maken, maar nog leuker is om 
gezamenlijk iets te bedrukken, een eigen behang of banier. Variatie hierop is guerillaprinting in en 
rond de school. Het is een onconventionele leuke workshop. (https://grafischewerkplaats.nl/wp-
content/uploads/2018/11/WORKSHOP-PATRONEN-IN-DE-BUURT.pdf ). We hebben hierover ook een 
aantal DIYfilmjes over gemaakt: zie onderaan de link 
 

   
Voorbeeld patronen workshop in linoleum tijdens Art Nouveau festijn en guerilla printing  
 

Voorstel C Voorbereiding op school/ drukken in de werkplaats 
Duur: 30 min-1,5 uur en daarna in overleg in de werkplaats 
 
Na een korte introductie over de werkplaats en grafische technieken introduceren we de opdracht. 
Afhankelijk van de wensen gaan de scholieren samen met de eigen docent of een van onze docenten 
aan de slag.  In overleg kunnen we alle benodigde materialen hiervoor leveren. 
Vervolgens komt al het materiaal naar de werkplaats en onze docent drukt met assistentie van 
enkele leerlingen alles voor jullie  af. Een andere mogelijkheid is het drukken in kleine groepjes in de 
werkplaats, afhankelijk van de techniek is dit max 6-8 mensen.  
 
 

https://grafischewerkplaats.nl/wp-content/uploads/2018/11/WORKSHOP-PATRONEN-IN-DE-BUURT.pdf
https://grafischewerkplaats.nl/wp-content/uploads/2018/11/WORKSHOP-PATRONEN-IN-DE-BUURT.pdf
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Deze opzet is geschikt voor:  
- Droge naald etsen, lijnen en arceringen krassen op perspexplaatje en afdrukken in de 

werkplaats 
- Zeefdrukken met sjablonen op een T-shirt waarbij je de sjablonen op school snijdt en afdrukt 

in de werkplaats.  
 

 
 
Voorbeeld: ontwerp op school, drukken in de werkplaats met aantal leerlingen van HML 
 

Voorstel D Drukken in de werkplaats in kleine groepjes 
Duur: 1,5 uur 
Groepsgrootte: max 6-8 personen per keer afhankelijke van de maatregelen tegen COVID19 
 
Natuurlijk kunnen we workshops blijven geven in de werkplaats, maar alleen met minder mensen.  
Bekijk onze reguliere lessen: https://grafischewerkplaats.nl/educatie/ 

 

Het is en blijft maatwerk, daarom kunnen we nu niet een vaste prijs hanteren. Natuurlijk blijven we 

werken met de Cultuurkaart.  

Nog wat inspiratie nodig? Bekijk onze online DIY filmpjes: https://grafischewerkplaats.nl/leuke-

filmpjes/ 

 

 

Grafische Werkplaats 
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