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Verrassing! : Materiaallijst en tips 
 
Je gaat een werkstuk maken door van een stapel kaartjes steeds opnieuw een schilder-, teken- of inspiratieopdracht 
te trekken en dit toe te passen. Je schildert of tekent dus steeds verder in hetzelfde werkstuk.  

 
Je gaat daardoor heel anders werken dan je misschien gewend bent, komt ‘losser’ van ‘hoe het hoort’, boort een 
andere (onbewuste)creatieve laag aan en maakt hopelijk veel plezier!’ 
 
Er zijn vier soorten opdrachten: 

• Beeld toevoegen 

• Materiaal toevoegen 

• Een bepaalde techniek toevoegen 

• Inspiratieopdrachten 
 
Tips: 

• Je kunt werken op stevig papier, karton, hout of schilderdoek van minimaal 40 bij 40 cm. 

• Je kunt eerst een ondergrond maken: een stuk uit een behangboek of met verf (met de handen) 

• Blijf steeds verbindingen maken. 

• Heb je bepaald materiaal niet, sla het kaartje dan over of bedenk iets om het te vervangen. 

• Het kaartje hoeft niet gelijk klaar, je kunt ook later weer verder gaan, of gewoon stoppen als je dat wilt. 

• Als je genoeg kaartjes hebt gehad, (minimaal 10!) ga je het schilderij afmaken naar eigen inzicht.  

• Voel je vrij, maak je eigen spelregels en: vooral veel plezier! 
 
Je werkstuk evalueren: 
Je kunt je werkstuk in vijf stukken verdelen: schrijf 5 woorden bij elk deel van het 
schilderij. Denk niet te lang na! 
Maak dan 5  zinnen maken waar in elk geval ook het woord in voorkomt: 

1. ………. staat centraal 
2. In het verleden/ vroeger…. 
3. ………..is een uitdaging voor mij 
4. ………. helpt mij 
5. In de toekomst….. 
 

 
 
Materiaal: 
Basis: Palet of bord, onderlegger, dienblaadje, bak warm water, washandje, kwast, schaar, lijm, ondergrond. 
En verder: 
 

• Kleurpotloden 

• Oliepastel 

• Bijenwas 

• Ecoline 

• Stiften 

• Softpastel 

• Acryl verf 

• Houtskool 

• Draad (katoen) 

• Spons 

• Paletmes 

• Plastic folie 

• Spatraampjes/tandenborstels 

• Jute 

• Tijdschriften 

• Papier voor proppen 
 

• Behangboek 

• Aardappels 

• Mesje 

• Kaartspellen 

• Gekleurde bril ( of 
folieblaadjes en paperclips) 

• Boeken: Gaudi, Mondriaan, 
van Gogh, Hundertwasser, 
Kandinsky 

• Verschillende soorten lekkers 

• Scrabbleletters 

• Witlof 

• Verfwaaierkaartjes  of stukjes 
gekleurd papier                                      

• Glitter 

• Vloeipapier (servetten) 

• Pen en inkt 

• Zand 

• Behanglijm 

• Kaarsjes, waxine 

• Lucifers 

• Oude boeken 

• Afplakband 

• Pigmentpoeder 

• Plattegronden 

• Houten vormen 

• Plaatjes van dieren 

• Plaatjes van planten 

• Diaraampjes  

• Rollers en bakjes 

• Telefoon en oortjsd 

• Penselen breed 

• Penselen smal 

• Carbonpapier 


