
 
 

Hoe teken ik een kind of een baby? 

 

 

Wat zien ze er schattig uit he, die babies. En sommige ‘babes’ weten dat ook 

nog lang vast te houden.. Al zijn jongens natuurlijk ook heel lief.. Affin, dat gaan 

we zien, in deze les! 

Het hoofd en daarmee het gezicht maakt zoals je ziet een aantal grote 

transformaties door bij de groei tot volwassen mens. 

Welke veranderingen zien we in het algemeen? Dat is eigenlijk het makkelijkst 

te onthouden als je bedenkt wat het snelste kan groeien. Maar ook wat er het 

eerst ontwikkeld wordt in de buik van de moeder. Weefsel dat hard is, zoals bot, 

groeit langzaam en is daarom het eerste wat in aanleg opgebouwd wordt. En je 

zou het niet denken, maar ook het oog is al vanaf de eerste weken volop in 



 
 

ontwikkeling. Het oog is zo complex dat het alle 9 maanden nodig heeft om uit 

te groeien tot zoiets belangrijks en prachtigs, waarmee wij alles kunnen zien. 

Vandaar de grote ogen van een baby. 

Wat bij een baby dus in verhouding het grootst is, is de schedel.  

 links: baby, rechts: volwassene 

De kaaklijn zal later meer vorm gaan krijgen, mede door de groei van het gebit.  

Waarom al deze theorie? Dat verklaart voor ons tekenaars de verschillende 

gezichtsfases van elke leeftijd. 

- de hals wordt langer en breder 

- de kaak wordt groter, lager 

- het voorhoofd van een baby is in 

verhouding groter 

- de ogen zijn relatief groot ten opzichte 

van het gezicht 

- de wangen zijn voller en zachter 

- het neusbeen is nog niet recht en ligt 

verzonken 

- de neusvleugels zijn daarbij ook minder 

hard gelijnd 

- de oren zijn relatief groter 

- de wenkbrauwen zijn lichter en minder zichtbaar 

- bij babies zijn de lippen beweeglijker omdat er geen tandjes zijn, en bij 

opgroeiende kinderen vormen de tanden de stand van de lippen. 



 
 

Maar ook zul je merken dat als je een portret van een volwassene tekent, dat 

het heel belangrijk is voor de herkenbaarheid van de persoon dat de tanden 

overeenkomen met de werkelijkheid! Daar gaan we later nog eens goed naar 

kijken.  

 

Hier is nog even een globaal overzicht van de verhoudingen bij een volwassen 

hoofd. 

Om goed te zien wat er anders is bij een kind heb ik de hulplijnen over de 

volgende foto gelegd. Met dank aan de lieve ouders van Joah, hier bijna  

1 jaar (!), voor hun toestemming om deze fantastische foto van hun prachtige 

zoontje te gebruiken in onze les.  

 

Het hoofdje leunt iets naar rechts, dus dit corrigeer ik even in de 

volgende bewerking. 



 
 

Ik draai de foto iets linksom zodat de middellijn verticaal loopt.  

De horizontale lijn van het midden komt nu dus uit op de lijn van de 

wenkbrauwtjes i.p.v. op de ooglijn zoals bij een volwassene.   

 

 

 

 

bovenkant hoofd 

(we kijken er ook 

wat bovenop, dus 

blijf nameten als je 

van een foto werkt) 

½  middenlijn 

 

neus 

onderkant mond 

onderkant kin 

 

 

 



 
 

 

We zetten weer eerst de twee cirkels op. Alleen is de onderste nu niet zoveel 

kleiner als de bovenste maar bijna gelijk.  

Is de breedte goed ten opzichte van de lengte? Als we uitgaan van de kleinste 

afmeting (de breedte) dan kijken we hoeveel keer die past in de lengte. Dat is 

1,5 keer hier. Dat meten doe je met een lang penseel of met je potlood 

bijvoorbeeld. 



 
 

 

Op deze manier: 

 

 

Je houdt met je duim                                                                                    1. 

of vinger de gemeten 

eerste afstand vast 

en kijkt dan hoeveel  

keer die maat past in  

een grotere lengte. 

 

 

 

                                                                     2. 
Nu kunnen we verder met de plaatsing van ogen (in de oogkassen), de 

wenkbrauwen (bovenlangs de oogkassen), de neus, mond en oren. 

Let er bij de neus vooral op dat je de neusvleugels niet te hard tekent. 

De hals zien we niet, en als je de schouders wilt tekenen, dan zijn die ongeveer 

net zo breed als de lengte van het hele hoofd.  

Natuurlijk is dit kindje net een jaartje oud aan het worden en zal dat snel 

veranderen.  



 
 

 

Hier is een illustratie die de groei van twee kinderen aangeeft: 

 

bron: entokey.com 

Maar we gaan verder met onze tekening. 

De ogen zijn ook iets kleiner dan 1/5 van de breedte. Dat maakt dat het 

(ondiepere) neusbeen bovenaan breder is. 

 In de opzet, blijven nameten! 

En eigenlijk, tussendoor ook.. 

 Bij kinderportretjes ga ik daarna eerst over op het zachtjes vullen van 

schaduwvlakken. De definitieve, hardere lijnen komen echt pas op het 

allerlaatst. 

 Als je eerst met een licht potlood werkt, kun je de diepere zwarten voor de 

accenten bewaren 

 Vergeet niet om af en toe te KIJKEN! neem afstand. 

 En stop niet waar het ding met een naam ophoudt. Wat bedoel ik 

daarmee? Teken hoe het licht valt op iets als “neus”, “wang”, “mond”..je 

tekening heeft heel veel tonen/grijstinten. En die houden niet op bij een 

woord uit het woordenboek.. 



 
 

 

Mijn eerste schets, ik heb de neus moeten verhogen.. misschien moet ie nog 

iets kleiner. Maar dat kan nog, als je niet direkt te donker bent gaan werken.  

Nu ga ik eerst eens de tijd nemen om er goed naar te kijken. Op afstand.  



 
 

Dan neem ik een aantal beslissingen over wat er goed of fout is en wat er 

geaccentueerd mag worden. Daar leg ik de nadruk op door het donkerder te 

maken of dit met een sterke lijn aan te zetten. 

Dus.. in de volgende les laat ik jullie het resultaat zien, want ik kan de ouders 

van Joah natuurlijk niet teleurstellen! 

Hier is nog een ander schetsje, dat ik van de week gefantaseerd heb op papier. 

Zo kun je met de kennis van nu, beginnen aan een kinderhoofdje en zie je 

vanzelf wat er ontstaat. 

Denk ook aan variaties met het haar en verzin een richting waar het licht 

vandaan moet komen. Dan plaats je de schaduwen aan de andere kant. 

 

Een aantal van jullie heeft mij 

al wat schetsen laten zien en 

dat vind ik ontzettend leuk!  

Dus stuur maar op als je iets 

klaar hebt! 

Dat kan via whatsapp: 

06-34562463 of via de 

bekende emailbox: 

info@artschoolhelmond.nl 

 

Veel succes allemaal! 

 


