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Voorwoord

Nadat ik ‘Hoe publiceer je een prentenboek’ geschreven had, merkte ik dat er nog veel  
vragen zijn over het maken van een prentenboek. Zowel over de vormgeving als over 
de illustraties. Daarom besloot ik een tweede ebook te schrijven over het maken van 
illustraties. Dit is geen officiële illustratie cursus want daar zijn er al genoeg van. Dit 
is een ebook met tips waarop je moet letten wanneer je zelf een boek wilt illustreren. 

Als je ‘Hoe publiceer je een prentenboek’ gelezen hebt, ben je waarschijnlijk nu klaar 
met het verhaal. Veel beginnende auteurs schrikken van de prijs van illustraties. 

Ik snap het. Maar vergeet niet dat het maken van een goede illustratie tijd kost. 
Beginnend met een karakter ontwerp, zodat het karakter in het boek er altijd 
hetzelfde uitziet. Daarna maakt de illustrator een grove mock-up om t e kijken of 
tekst en illustraties samenwerken en afgewisseld worden per pagina. De laatste stap 
is het uitwerken van elke illustratie per pagina.

Los van het feit dat hier heel veel uren in gaan zitten, heeft een illustrator ook de 
kennis en kunde om professionele illustraties te maken die klaar zijn voor druk.

Na het lezen van dit e-book ben je nog geen profesionele illustrator maar weet je 
wel waar je op moet letten wanneer je zelf je eigen boekt wilt gaan illustreren.



Analoog of digitaal

Nu het verhaal voor je kinderboek klaar is, sta je voor de keus om een illustrator 
in te huren of om zelf de illustraties te maken. Je hebt dit boek waarschijnlijk 
gedownload omdat je geen budget hebt voor het inhuren van een professionele 
illustrator en dat is ook okay.  Daarom heb ik dit boek voor jou geschreven met tips 
over het illustreren van een kinderboek. 

Nu je zeker weet, dat je zelf wilt gaan illustreren, kies je met welk medium je de 
illustraties gaat maken. Werk je liever analoog of digitaal? Wanneer je de illustraties 
digitaal wilt maken, heb je keus uit verschillende programma’s zoals Procreate, 
Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Adobe Fresco,  Art Studio Pro, Clip Studio 
Paint.  Misschien heb je zelf een programma ontdekt wat prima werkt voor jou. 
Zolang de illustraties maar in hoge resolutie (300DPI)  en op 100% gemaakt worden.

Ik ben zelf met mijn eerste boek analoog begonnen maar al snel zag ik in dat dit 
teveel tijd zou kosten dus ben ik na mijn tweede boek overgestapt op Procreate.

Kies je liever voor analoog werken, dan zijn er honderdduizend mogelijkheden. 
Potlood, inkt, gouache, olieverf, aquarel of een combinatie van verschillende soorten.

Let wel, dat wanneer de illustratie af is, je alsnog een manier moet vinden om de 
illustratie goed gedigitaliseerd te krijgen, door fotografie of scan. 
 



Karakterontwerp

Nu je de keuze hebt gemaakt hoe je de illustraties gaat maken, gaan we echt 
beginnen door het ontwerpen van de karakters. Je wilt natuurlijk dat de karakters 
op elke pagina hetzelfde er uit zien. De beste kinderboekkarakters blijven hangen. 
Of dat nu een superheld is of een bang muisje die zijn angst overwint. Het kind kan 
zich identificeren met het karakter. 

Wanneer ik een kinderboek illustreer, heb ik vaak een persoon uit mijn omgeving in 
gedachte die dezelfde kenmerken heeft qua uiterlijk of karakter. Dit helpt mij om 
mijn karakter makkelijker vorm te geven, zelfs als de hoofdpersoon een dier is. Het is 
een manier van visualiseren die helpt bij de ontwikkeling van jouw karakter. 
Je gaat nu beslissen hoe het karakter er uit, welke kleren draagt het, wat voor details 
in de kleding of haarstijl, wat voor gezichtsuitdrukkingen maakt je karakter. Is je 
karakter dun, slungelig en flexibel of juist groot en log, saai of kleurrijk, bangig of 
een held.

Wat wordt het kleurenpalet van je karakter. Heeft je karakter speciale items zoals 
een bal, een vlieger of een tas. Een goede oefening is om je karakter in verschillende 
poses te tekenen. Deze poses kun je later ook weer gebruiken in je boek.

Hoe beter je je karakter kent, hoe makkelijker je jouw karakter in de verschillende 
illustraties kunt plaatsen.



Mockup maken

Het maken van een mockup is een stap die veel beginnende illustratoren overslaan 
maar wel heel belangrijk is. Niets is zo irritant om achteraf te ontdekken dat de 
illustratie die je gemaakt hebt voor een bepaalde pagina totaal niet bij de tekst past.

In een mockup maak je per pagina een grove schets wat er op de pagina komt te 
staan en waar de tekst komt te staan. Hierdoor kun je direct al rekening houden met 
de hoeveelheid tekst en de grootte of gedetailleerdheid van de illustratie.
Zorg voor voldoende ruimte voor de tekst. Weet je al welk font je gaat gebruiken en 
hoe groot? Dan weet je precies hoeveel ruimte er overblijft voor een illustratie.

Doe dit op papier zodat je de mockup niet alleen daadwerkelijk voor je op tafel kunt 
leggen maar het ook in boekvorm kunt vouwen. Nu zie je of tekst en illustraties met 
elkaar samenwerken en het boek lekker leest.

Een grote fout die ik vaak zie als grafisch ontwerper, is dat de boekillustraties geen 
illustraties zijn maar tekeningen waar zoveel mogelijk is ingepropt en waar geen 
rekening is gehouden met de tekst. Hou genoeg ruimte voor de tekst.

Tip:  een goede illustratie herhaalt niet wat in de tekst geschreven staat, het is een 
aanvulling op de tekst.  
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Het uitwerken van de illustraties

Nu je de karakters ontworpen hebt en de grove opzet van het boek in de mockup 
hebt gemaakt, kun je de details gaan uitwerken. Sommige illustratoren kiezen er 
voor om tegelijkertijd aan verschillende pagina’s te werken. Bijvoorbeeld om het 
karakter alvast op elke pagina te tekenen. Hierdoor blijven ze het gevoel van het 
karakter vasthouden en is er weinig verschil per pagina. Andere illustratoren werken 
pagina per pagina af.

Maak eerst een duidelijke lijntekening van elke illustratie. Deze lijntekening kun je in 
de volgende stap als basis gaan gebruiken wanneer je kleur gaat aanbrengen.

Nu je toch de uiteindelijke lijntekeningen hebt, is het verstandig om ze nog een keer 
samen te voegen met de tekst. Is er genoeg ruimte voor de tekst. Werken tekst en 
illustratie samen en leest het makkelijk voor?

Correcties in de layout zijn nu nog makkelijk uit te voeren voordat je veel werk stopt 
in de definitieve illustratie.

Tip:  Vergeet niet om ook een illustratie voor de cover te maken!



Alles in de details

Nu je tevreden bent over de indeling van de pagina’s, kun je eindelijk beginnen met 
het maken van de definitieve illustratie. Hier gaat best wel wat tijd in zitten. Let bij 
elke illustratie ook op de details zoals in welk seizoen speelt het af, welke tijd, als het 
buiten afspeelt, wat voor weer en hoe laat. Kleine details die een illustratie net dat 
beetje extra geven. Speelt het verhaal zich af in de winter, zul je meer blauwachtige 
kleuren gebruiken die kou uitstralen, dan wanneer het zich in de zomer afspeelt en 
je meer warme kleuren verwacht. Deze details kun je ook terug zien in bijvoorbeeld 
de bloemen, planten, bomen en de lucht.

Wanneer je digitaal werkt moeten je bestanden minimaal 300 DPI zijn. Dit is 
belangrijk voor het drukproces. Maak de illustratie dan ook op 100% of groter maar 
nooit kleiner. Wanneer je een illustratie gaat vergroten, krijg je een wazig beeld, iets 
wat je zeker wilt vermijden. Digitaal werken heeft ook zo z’n voordelen, je kun je er 
voor kiezen om bepaalde elementen te kopiëren, zoals een achtergrond, bloemen, 
bomen of andere elementen in de achtergrond. Pas op met het kopiëren van het 
karakter, hierdoor kan het boek een saai worden, waardoor het kind al snel de 
interesse verliest ondanks het grappige of spannende verhaal.

Ga je analoog aan het werk, dan zul je elk element opnieuw in de illustratie moeten 
tekenen. Natuurlijk kun je met een programma zoals Adobe Photoshop knippen en 
plakken maar het is geen magisch programma. Ook dat kost tijd en hoeft niet altijd 
een mooier resultaat te geven.



De laatste stap

Eindelijk zijn de illustraties af. Wanneer je ze digitaal hebt gemaakt, hoef je de 
illustraties nu alleen nog maar om te zetten naar CMYK. Veel illustratieprogramma’s 
werken in RGB. CMYK kleuren zijn kleuren die gebruikt worden bij het drukken 
daarom is het belangrijk de bestanden altijd om te zetten. Nu is het tijd om de tekst 
en de illustraties samenvoegen tot één bestand.

Ik werk hiervoor altijd met Adobe InDesign maar er zijn tal van andere gratis of 
goedkopere opties. Ga je bij Amazon publiceren? Dan kun je een special programma 
downloaden wat je helpt bij de opmaak van het boek. (Kindle Create en Kindle Kids’ 
Book Creator)

Heb je alle illustraties analoog gemaakt, dan zul je die eerst moeten gaan 
digitaliseren door met een professionele camera foto’s te maken van de illustraties. 
Dit kan een lastige klus zijn want de lichtval moet perfect zijn. Scannen is een 
andere optie maar ook hier geldt weer dat niet elke huis-tuin- en keuken scanner 
jouw illustratie goed kan weergeven. Het is vooral een kwestie van trial and error, 
spelen met instellingen en juiste belichting.



Het eindproduct

Je mag trots zijn op jezelf. Je hebt niet alleen je eerste prentenboek geschreven maar 
nu ook zelf de illustraties erbij gemaakt én alles gepubliceerd.

Heb je er voor gekozen om bij Amazon te publiceren, dan kun je nu je KDP account 
aanmaken op https://kdp.amazon.com/.

In je KDP account upload je het bestand voor de cover en het bestand voor de 
content. Dit zijn twee verschillende bestanden.
Na het invullen van alle gegevens die daar voor nodig zijn, klik je op publiceer. 
Amazon gaat jouw boek controleren op content en errors. Zodra het boek na 72 
uur wordt goedgekeurd, bestel je de auteursexemplaren en heb je binnen een paar 
dagen jouw eigen boek in handen.

Leren illustreren is vooral een kwestie van heel veel oefenen. Lukt het je toch niet om 
alles zelf te doen of heb je na het lezen van dit boek alsnog vragen, dan kun je me 
altijd een berichtje sturen via mail of DM op één van mijn social media kanalen. Ik 
help je graag verder!

https://kdp.amazon.com/


Mireille van Yperen werkt sinds 1995 als grafisch ontwerper en webdesigner. In 2003 
startte ze met haar eigen bedrijf DTPH. Door haar jarenlange ervaring in de wereld van 
de grafisch industrie weet ze alles over vormgeving, kleur en drukwerk. In 2018 begon 
Mireille met het schrijven, illustreren en uitgeven van haar eigen kinderboeken die ze in 

haar Spinselshop en bij Amazon verkoopt.

Naast haar grafische werk bij DTP-hulp.nl, werkt ze nog steeds met veel plezier aan 
de boeken van andere auteurs en diverse klanten.

Kijk voor meer informatie op dtp-hulp.nl 
of neem een kijktje in de Spinselshop

Blijf je graag op de hoogte? Volg Mireille dan op Instagram!

https://www.dtp-hulp.nl/
https://www.spinselshop.nl/
https://www.instagram.com/mireille_graphicdesigner/

