
  

 

 

 

Portret Procreate 

Jezelf beter leren kennen  

door het schilderen van portretten    
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Module 1  

Proefles 

In de lesbrief staan de demo’s 

Hier kun je de theorie en de opdracht(en) vinden. 

 

Inleiding:  

 

Belangrijk is voor het vrij leren tekenen van portretten, dat je goed 

leert kijken, weet wat de valkuilen zijn door gezichtsbedrog en dat 

je jouw durf gaat ontwikkelen. 

 

Deze lesmodule behoort bij de cursus: portret procreate bestaande 

uit 10 basis lesmodule’s met veel demo’s, theorie en opdrachten. 

 

De opzet van de cursus:  

Als je deze cursus van 10 lesmodule’s hebt gevolgd, heb  je geleerd 

hoe je een ruimtelijk portret = ‘kop’ kunt tekenen.  

 

Je begint wel met het zgn ‘en face’ te tekenen, omdat je zo de 

basisverhoudingen goed leert kennen. 

De  meeste schilders tekenen hun portretten ‘en face’ frontaal. 

Dit is jammer, omdat bij ¾ tekenen veel meer diepte ontstaan en 

niet teveel een masker-werking ontstaat.  

Zet dat portret wat je ziet eens op een stok, en je begrijpt wat ik 

bedoel.  
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Nee, het is niet verkeerd,  

maar ga de uitdaging aan, om ruimtelijke koppen te leren 

schilderen, al was het alleen maar om wanneer je weer ‘maskers’ 

gaat maken, het toch anders is.  

 

Elke lesmodule zal bestaan uit:  

• Motivatie 

• Een stuk(je) theorie, soms gekoppeld aan een kunstenaar 

en/of kunstgeschiedenis is bij de twee lespakketten hetzelfde. 

• 1 demo over techniek app, kan met het onderwerp te maken 

hebben, hoeft niet. Per les-pakket kan dat verschillend zijn. 

• 1, maar meestal 3 opdracht(en).  

• Feedback per mail of in besloten facebookgroep. 

 

 

Les 1  

 

Na deze les begrijp je het belang van ‘ogen op de helft van een 

portret’ te zetten.  
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Deze les wil ik je het geheim van ‘waarom tekenen zoveel mensen 

de ogen te hoog in een ‘kop’ ? onthullen.  

 

Daarvoor heb ik de boeken van Betty Edwards bestudeerd, maar ik 

kan jou een iets gemakkelijker samenvatting hier van geven.  

De boeken staan vol moeilijke theorie en je moet je concentreren 

om die boeken te lezen.  

 

Theorie met opdracht 

HET GEHEIM 

 
Ik heb met cursisten ‘live’ jaren geleden, voordat we begonnen met 

portret leren tekenen, altijd een eerste oefening gegeven: doe dit 

wel liever met potlood of balpen op papier. (extra opdrachtje ☺ 

:Teken eens een zelfportret, mag ook op gewoon papier, zet de 

datum er bij en bewaar deze tekening een jaar. Na een jaar ga je 

weer hetzelfde doen en je zult echt veel verschil zien), 
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 Het mysterie van de afgeplatte schedel  

Het is heel moeilijk voor mensen te geloven dat de ogen ongeveer 

midden in de kop komen, in plaats van dat het gedeelte boven de 

ogen ong 1/3 e zal zijn. Het heeft er ws. mee te maken dat we als 

kind dit gedeelte als saai, niet belangrijk hebben ervaren. 
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Daarom zie je niet (volgende keer meer hier over) dat ogen van 

iemand ongeveer midden in een portret zitten.   

 

Zelfs Vincent van Gogh tekende in zijn beginperiode afgeplatte 

schedels, zoals bij the carpenter.  

 
uit boek Betty Edwards: 

 

Opdrachten 
Opdracht 1  

Doe eerst deze oefening: heb ik net ook zelf gedaan  

• Neem een cm mee naar boven en ga voor de spiegel staan.  

• Je legt je hand plat op spiegel en met gestrekte arm ga je 

dat stuk van de spiegel af staan.  
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• Wat je in de spiegel ziet, lijkt toch net zo groot als dat het is? 

Ik vond van wel.  

• Je gaat meten:  

• Wat je in de spiegel ziet, van kruin tot topje kin, ga je lang je 

gezicht in het echt meten. Ik kwam op 24 cm uit.  

• Dan kijk je weer in de spiegel en zet met een lippenstift een 

streepje bij datzelfde punt kruin, en ook een streepje bij 

onderste punt van je kin..  

• Dan pak je je centimeter weer en meet het stukje op de 

spiegel.  

• Ik wilde niet geloven dat dat maar de helft was bij mij: 12 

cm.  

Het lijkt toch even groot. Echt doen!  

Dat is het geheim van de ogen te hoog in een hoofd.  

Als je naar iemand kijkt, lijkt het echt dat het stuk boven de ogen 

minder groot is, het schijnt te maken te hebben, dat wij als baby 

helemaal gefixeerd op ogen zijn. Gaat nooit meer over ☺.  

Opdracht 2 

• Neem eens een paar foto’s van portretten uit een tijdschrift, 

kijk er eens naar en het lijkt echt of het gedeelte boven de 

ogen kleiner is.  

• Ga het nu eens meten met je vingers ruim meten. Echt heel 

raar.  
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• Maar, nu: het gekke is, als je de ruimte boven de ogen dus echt 

kleiner gaat tekenen, lijkt het toch heel kinderlijk of ergens 

niet goed.   

 

Bekijk demo 1 Procreate en evt  ArtsetPro 

 

 

Opdracht 3 

1. Maak een paar schematische portretten, mag leuk met van 

alles wat je wil op je iPad, maar zorg dat de ogen in het 

midden zitten.  

 

 

Zet jouw werk in de facebookgroep 

Vrij: laat je je door onderstaande  portretten van Pinterest nog 

inspireren zoveel als je wilt. Liefst dus nog vooraanzicht, als een 

masker.  

Je kunt al mijn portretten volgen in Pinterest en zelf ook in 

Pinterest portretten dmv zoekfunctie zoeken. 

https://nl.pinterest.com/ritakoolstra/nice-portraits-by-other-artists/
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Succes 
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Wat een verschil in een paar maanden tijd. Ook als je al verder bent, 

is het leuk om verschil te kunnen zien.  
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Heb je de opdrachten gedaan:   

1. Stuur het werk naar contact@ipadkunstacademie.com naar 

mij: Rita Koolstra..  

 

Succes   

 

 

mailto:contact@ipadkunstacademie.com

