
 
 
 

Wat is een boek of strip zonder plaatjes? Meestal toch een beetje 
saai. Zelf een boek schrijven lijkt je niets, maar plaatjes tekenen 
wel? 
 

Dan wil je misschien wel 
illustrator worden. Je 
kunt als illustrator voor 
boeken, kleding, televisie 
of bijvoorbeeld reclame 
illustreren. Een illustrator 

moet zich goed kunnen inleven in het werk, 
waarvoor hij of zij illustraties maakt. Wat je als 
idee in je hoofd hebt, moet je dus goed op 
papier kunnen laten zien. Verder heb je een 
eigen tekenstijl ontwikkeld.   
 

Beroep 
De meeste kinderen 
kunnen tekenen. Een 
aantal daarvan kan 
dat misschien heel 
goed. Uiteindelijk 
doen veel kinderen 
dat niet meer als ze 

wat ouder zijn. Houd je veel van 
tekenen, en wil je daar graag je beroep 
van maken? Vraag je ouders of een 
leerkracht om raad. Misschien ken je wel iemand die voor zijn beroep 
tekent of schildert. Die kan jou daarover vast wel advies geven. 
 
 
 

Jan Kruis bedacht ‘Jan, Jans  
en de kinderen’ 

Fiep Westendorp 
tekende ‘Jip en 

Janneke’ 



 
 
 
 
 
 

Het kan zijn dat je 
redelijk tekent, 
maar het kan zelfs 
zijn dat je echt 
tekentalent hebt. 
Daar kom je achter 

als je ermee door wilt gaan, en naar 
een kunstacademie wilt. Je moet 
daar precies vertellen waarom je 
verder wilt gaan met tekenen. Daar kun je nu al over nadenken.  Als 
je een boek schrijft, moet je wat te vertellen hebben. Dat is ook zo 
als je iets tekent of schildert. 
 
Tekenmaterialen 
Om te kunnen tekenen kan een illustrator verschillende materialen 
gebruiken. Bijvoorbeeld verf (zoals olieverf), kleurpotlood, inkt of of 
pastelkrijt. Wat je tegenwoordig ook meer ziet, is dat de illustrator 
tekeningen digitaal op een computer maakt. Er zijn programma’s 
waarmee je digitaal kunt tekenen en schilderen. Maar er zullen altijd 
illustratoren zijn die een voorkeur blijven houden voor echte verf en 
echte potloden. 
 
 
 

 

Dick Bruna bedacht ‘Nijntje’ 

Je kunt met veel verschillende materialen werken 

Digitaal illustreren op een tekentablet 


