
De Neuland No One kun je goed gebruiken voor het
toepassen van schaduw. We raden hierbij de 101 en de
102 aan, zodat je zowel lichte als donkere schaduw
kunt inzetten in je visual

De Neuland Outliner met Wigpunt hebben we toegevoegd, zodat je
makkelijk je tekening kunt opzetten. Je kunt er hele strakke lijnen mee
zetten. Begin dus ook altijd met de zwarte lijnen van je visual. En vergeet
niet na te denken in welke volgorde je basis opzet. Eerst de symbolen die
op de voorgrond horen en daarna de achtergrond. 

De kleine Neuland Outliner is ideaal voor details en
voor het schrijven van je teksten. 
Je kunt trouwens alle Neuland markers bijvullen.
Meer info vind je op hun website, zie daarvoor de QR
code onderaan.

En dan nog.....
Nog 2 leuke aanvullingen voor je visualset:
- De Ecolinestiften van Talens zijn super om kleur in je visual aan te brengen. Deze kun je
bij bol.com bestellen
-De stiften van Posca zijn verfstiften. Prachtige kleuren en geeft een gaaf effect. Goed als
ondergrond te gebruiken. 
 
Voor meerdere markers en andere materialen van neuland kun je onderstaande QR code
scannen en dan kom je in hun webshop terecht. 
 
Heel veel tekenplezier!



www.tomonderwijs.com

Het boek ‘Visual Thinking’ is geschreven door
Willemien Brand. Er hoort ook een werkboek bij.
Willemien is de eigenaar van Buro Brand en een
enorme inspiratie voor het visueel werken

Het boek ‘Visual Doing’ is het vervolg op het boek
‘Visual Thinking’ en er staan heel veel voorbeelden in
over het toepassen van visual thinking in je werk. Erg
veel mooie visuals in het boek. Oja... beide boeken zijn
wel Engelstalig. Goed om te weten!

Het boek ‘Bla bla bla’ is een vertaling van het gelijknamige
boek van Dan Roam. Er staat veel theorie in over het gebruik
van woorden in combinatie met beelden en hoe dit je
boodschap kan versterken. De Blabla-meter vind ik zelf een
heel toepasbaar stuk uit het boek.

‘Tekenen tijdens de vergadering: DOEN!’ is het boek dat je
perfect kunt gebruiken als je meer wil tekenen tijdens
vergaderingen. Heel makkelijk te lezen en heel praktisch toe
te passen. Rachel Levi is eigenaresse van het Huis van
Verbeelding. Zij doen enorm toffe dingen. 

Kim Ravers schreef het boek ‘Maak je punt’. Het heeft veel
weg van het boek ‘visual thinking’, maar is Nederlandstalig.
Daarnaast bestaat het uit heel veel oefeningen en wat
minder toepassingen/voorbeelden in een zakelijke
omgeving. Er is ook een werkboek dat bij dit boek hoort. 

Ik denk 1 van de laatste boeken die is uitgebracht. Het
‘Betekenboek’. Heel veel praktische oefeningen. Je kunt het
zien als een werkboek. Het is niet echt een leesboek. Het boek
is geschreven door mensen van de Betekenaar. Een bekende
speler in de visuele wereld.


