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Workshop Maken, bouwen en 
monteren van gedecoreerde  
platen klei 
Lesstof  
 
Hoe maak je platen klei die niet kromtrekken en niet scheuren? Hoe zet je een werk goed in elkaar en 
vooral: hoe maak je mooie strakke naden en hoeken. Die vragen vormen het onderwerp van deze 
workshop. 
 
 Je gaat aan de slag met vochtige platen klei die meteen reliëf en kleur krijgen. Daarna monteer je de 
platen of gaat bouwen met stukken en repen. Ook het werken met mallen is zeer geschikt voor deze 
techniek. Je hebt enorm veel vrijheid en er is geen limiet aan de afmeting van je werk – wel aan de 
afmeting van je oven; maar ... stapelen kan ook. Als je werk droog is en in de oven gaat voor de 
(biscuit)stook is je werk al helemaal gedecoreerd en gekleurd. 
 
Werken met platen klei is bouwen en monteren, geschikt voor vrije vormen, beelden, 
gebruiksvoorwerpen, wandplaten, noem maar op! 
 
Door goede voorbereiding en geschikt gereedschap is het voor iedereen mogelijk met weinig moeite 
en kracht, prachtige platen te maken op iedere gewenste dikte. Tijdens de workshop zal de techniek 
daarvoor onder de loep worden genomen en wordt er direct gewerkt met verschillende technieken 
om de platen te decoreren in kleur en print. Ook reliëf zal niet ontbreken. We maken zelf stempels die 
verbluffende resultaten geven.  
 
Na een korte uitleg ben je tijdens de workshop vooral veel zelf aan het werk met platen klei, stempels 
en kleur, en met bouwen en monteren. Je leert een nieuwe manier van werken en maakt een 
vernieuwend werkstuk. Iedere deelnemer krijgt bij zijn of haar werk individuele begeleiding. 
 
De benodigde materialen en informatiebladen zijn bij de workshop inbegrepen. Al het gemaakte 
materiaal kun je mee naar huis nemen om verder in je atelier te gebruiken. Het gedecoreerde en 
gemonteerde werk kan gemakkelijk worden vervoerd: dankzij de constructie is het werk stevig en de 
decoratie geeft niet of nauwelijks af.  
 
Let op! Voor deze workshop moet je je voorbereiden en/of zelf bepaalde materialen meebrengen.  
Z.O.Z. voor meer informatie  
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Voorbereiding 
 

Meenemen 
 

• Je plaat of platen klei (verpak ze goed!) 
• Een werkplankje, om ook het werk weer mee naar huis te vervoeren en daarnaast een paar 

kleine plankjes (ongeveer 20 en 30 cm lang en 5 cm hoog).  
• Eigen gereedschappen en kwasten 
• Eventueel een fototoestel 
• Aantekenmap met pen  

 

Voorbereiden 
 
Maak thuis een of meerdere platen klei met een dikte van ongeveer een halve centimeter. Hou je 
platen vochtig, dus nog niet leerhard laten worden! Maak liefst ook een paar tegels om technieken uit 
te proberen. Iedere soort of kleikleur mag gebruikt worden. Neem vooral de klei die je gewoonlijk 
gebruikt.  
 
En vooral niet vergeten: veel goede zin en werklust! 
 
  



Docent 

Netty Janssens is een veelzijdig kunstenaar: keramist, auteur en uitgever van tenminste twee zeer 
deskundige instructieboeken over keramische technieken. Zij is o.a. opgeleid aan de Academie voor 
Beeldende Vorming Tilburg en aan de academie voor schone kunsten in Chongqing te China. 
Daaropvolgend deed zij talrijke “artist in residencies” en werkverblijven in o.a. Tokoname/Japan en in 
New Mexico/USA.  

Gegevens en kosten 

Wanneer Op zaterdagen * 
Tijdstip  10.00 – 16.00 uur  
Aantal deelnemers 12 
Inbegrepen Lunch en materiaal (tenzij anders aangegeven) 
Kosten  € 95,00 incl. 21% BTW 

* Zie voor data de KleiSpot website: www.kleispot.nl/workshops

Inschrijving en betaling 

Schrijf je in via www.kleispot.nl/workshops. Je kunt aan het eind van het inschrijfproces direct betalen 
met iDeal of Paypal. Let op: je inschrijving is pas definitief nadat de betaling is voldaan. 

Locatie en contact 

KleiSpot 
Oudeweg 147, 2031 CC Haarlem 
Ingang en parkeerplaats aan de rechter zijkant 

Vragen? Neem gerust contact met ons op! 
Stuur ons een mailtje via info@kleispot.nl 
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