
Het SchilderLaB 
oude meesters op eigen wijze 

 
 
 

{Cursus model schilderen}  
lessen & materialen 

 
 

Onderwerpen per les 
 

 
 
De eerste twee (online) lessen gaan over anatomie en krijg je tekenoefeningen 
waarmee je inzicht krijgt in de verhoudingen van het menselijk lichaam. Vanaf les 
drie ga je schilderen. 
Bij een live-les krijg je uitleg en voorbeelden. Daarna maak je oefeningen of ga je 
met je eigen werk verder. We bekijken en bespreken ook wat iedereen maakt; je ziet 
de verschillen en leert van wat de anderen doen. 
 
 

Je hebt nodig: 
 
Afbeeldingen 
Thuis gebruik je afbeeldingen uit kranten, tijdschriften, boeken en/of zelfgemaakte 
foto’s. En misschien is er een huisgenoot die bij les 3 voor je wil poseren ;) 
Bij de live-lessen kun je werken n.a.v. grote afbeeldingen die wij aanbieden, maar je 
mag ook altijd eigen foto’s meenemen. 
 
Les 1 & 2 
Schetsboek voor anatomie (aan)tekeningen, potlood, houtskool of krijt, gum en een 
aantal vellen overtrekpapier.  
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 Les 1 Les 2 Les 3 Les 4 

Onderwerp 

Skelet: 
proporties en 
verhoudingen 

Spieren: welke 
zijn van belang. 

Lange stand: 
meten & 

overnemen 

Korte stand: 
snelle lijnen en 
korte toetsen 



Les 3 & 4 
Ondergrond Doek, paneel of olie/acrylverf papier. Voor les 3 liefst een groot 
formaat (bijv. 50 x 70 cm). Bij les 4 maak je meerdere korte schetsen, dat kan op 
kleiner formaat en wil je misschien het liefst op papier doen.  
 
Olie- of acrylverf 
Kies 4 à 6 kleuren uit waar je mee wil werken en die mooi bij elkaar passen, zodat je 
tijdens het schilderen niet te veel afgeleid wordt door het mengen. Je kunt in een 
later stadium meer kleuren gebruiken.. 
 
Penselen 
Je hebt minimaal drie maten nodig, varkenshaar is prima. Een bredere kwast voor 
achtergrond, een middelmaat voor grotere vlakken in het lijf en de kleine om lijnen 
en details neer te zetten. Gebruik een platte penseel voor een hoekige toets en 
kattentong voor een ronde streek. 
 
En verder 
Voor olie: paletdop of klein bakje voor medium   
Voor acryl ; pot water 
Palet, afscheurpalet of van hout 
Oude doek of keukenpapier 
 
Eventueel extra 
Paletmes 
Dunne breinaald of lange satéprikker om te meten 
Lood touwtje; een klein gewichtje aan een draadje (ca. 50cm) voor verticale zichtlijnen  
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