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Een stripverhaal is een, meestal kort, verhaaltje dat bestaat uit tekeningen. Vaak staan in de 

tekeningen tekstballonnen met de tekst die de stripfiguur zegt, of tekens van de geluiden die je hoort. 

 

Dit kun je gebruiken: 

�  Computer met Word, Powerpoint of een tekenprogramma  

�  Internet  

�  Papier, potloden, stiften 

 

 

Kies een onderwerp waarvan je een stripverhaal wil maken. Bedenk de gebeurtenis die in het verhaal 

te lezen is. Meestal is dit iets grappigs. Schrijf het verhaal en de grap kort in steekwoorden op. 

 

Bedenk een hoofdpersoon, een karakter. Je kunt een bestaand stripfiguur gebruiken of er zelf een 

bedenken. Bedenk ook de omgeving, de achtergrond. 

 

Schets nu alle tekeningen van je stripverhaal. Dit heet een ‘storyboard’. Je kunt dit het beste doen op 

een vel papier dat in het juiste aantal vakjes verdeeld is. Begin met het tekenen van de beginsituatie en 

de eindsituatie. Schets daarna in stappen de tekeningen ertussen. Schrijf ook de tekstjes er in klad bij. 

 

Voeg symbolen toe van geluiden of geuren. Kijk in bestaande strips welke symbolen hiervoor gebruikt 

worden. 

 

Maak nu de definitieve versie van het stripverhaal. Je kunt dit op papier doen of op de computer. Je 

kunt ook een mix maken van zelf getekende tekeningen met tekstballonnen die je uitprint. Geef je 

stripverhaal een titel en zet je initialen (beginletters van je naam) of je naam eronder. 

 

Laat je stripverhaal lezen aan anderen of publiceer het in de schoolkrant. 
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Je stripverhaal digitaal: 

• Maakt gebruik van kant-en-klare tekeningen die je kunt bewerken:  

http://www.pixton.com/nl/for-fun#video 

• Maakt gebruik van kant-en-klare karakters en voorwerpen in zwart-wit: 

http://stripgenerator.com/strip/create/ 

• Engelstalig. Veel keus uit achtergronden en figuren uit vroegere tijden en legendes: 

http://myths.e2bn.org/story_creator/ 

• Engelstalig: http://www.bitstrips.com/create/comic 

 

Fotostrip: 

Een variant op een stripverhaal is een fotostrip. In een fotostrip bestaat de strip niet uit  tekeningen, 

maar uit foto’s. 

• Lesbrief over het maken van een fotostrip over Mediawijsheid: 

http://www.4pip.nl/images/lesbrieven/lesbrief%20Stripverhaal%20maken.pdf : 

 

Nuttige tips: 

• Uitzending van schooltv over striptekenen:  

http://www.schooltv.nl/weekjournaal/2205296/mr-right/item/2459936/maak-je-eigen-strip/ 

• Video van schooltv over striptekenaar Mark Retera van de strip Dirkjan: 

http://www.schooltv.nl/beeldbank/clip/20071120_strips01 

• Over striptekenaar Mark van Huystee die de stad Delft vastlegt in tekeningen: 

http://www.dwarsdoordelft.nl/nl/video.html: 

• Wikipedia ‘Stripverhaal’: http://nl.wikipedia.org/wiki/Striptekenen 


