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De Magie van Kleur 

 
Workshop 3: Nabeeld 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Velen van ons zijn momenteel samen met onze kinderen thuis. De 

Albers Foundation en Le Korsa bieden graag een workshop aan, 

waarmee jouw kind de magie van kleur kan ontdekken. Tot eind 

april zullen wij iedere week een nieuwe kleur-opdracht lanceren, die 

kan worden uitgevoerd met materiaal dat je waarschijnlijk gewoon 

in huis hebt.
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Workshop 3: Nabeeld 
 

MATERIAAL 

° Felgekleurd papier — dit kan gekleurd knutselpapier zijn, maar oude 

tijdschriften, reclamefolders of inpakpapier volstaat ook — zolang er maar 

vlakken met effen kleuren zijn. 

° Wit paper 

° Schaar 

° Lijm 

° Pen of stift 

 
STAPPEN 

1. Laat je kind bovenstaande rood, zwart en witte afbeelding zien. Vraag hem/haar 

om gedurende 10 tellen naar het zwarte stipje in het midden van de rode cirkel te 

staren. Vraag je kind dan om snel naar het zwarte stipje in het midden van het 

witte vierkant te kijken. Er zou nu een nabeeld van een vage blauwgroene cirkel 

moeten verschijnen in het witte vierkant waarnaar ze kijken. Dit kan het beste bij 

daglicht gebeuren. 

2. Vraag je kind wat hij/zij ziet en waarom het denkt dat de blauwgroene cirkel er 

is. 

3. Vraag je kind om tenminste 3 verschillende, helder gekleurde kleurvlakken uit te 

knippen. Dat mag iedere gewenste vorm zijn. 

4. Laat je kind een klein zwart puntje zetten in het midden van elke gekleurde vorm. 

5. Laat je kind de gekleurde vorm aan de linkerkant van het witte papier plaatsen, 

zodoende dat er voldoende witte ruimte vrij is aan de rechterkant. 

6. In het midden van het witte vlak kan je kind dan een klein zwart stipje zetten, op 

dezelfde hoogte als het zwarte stipje links. 
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7. Volg nu dezelfde procedure als in stap 1. Laat je kind zich gedurende 10 tellen 

concentreren op de stip in de gekleurde vorm. Laat hem/haar dan snel naar de stip 

in het witte vlak kijken. 

8. Experimenteer met andere kleuren en 

vormen. Kun je meer dan één kleur nabeeld 

waarnemen? Heeft iedere kleur een 

nabeeld? (Het antwoord is: Ja. 

9. Iedere kleur heeft een nabeeld en wel de 

kleur die complementair is.) 

10. Wanneer je kind een ontwerp heeft gemaakt 

waar hij/zij blij mee is, laat het dan 

opplakken. 

11. Als je het leuk vindt, dan kun je je eigen gemaakte ontwerp met andere kinderen 

delen op sociale media #AlbersForKids Of stuur een email naar 

albersforkids@gmail.com  
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