
Handout#1#1 
Vragenlijst Creative Ranch 
 
Hallo! Dankjewel voor het aanmelden voor de Creative Ranch lessen van  
Wildflower Ranch! 
 
Misschien heb je al eens een workshop bij me gevolgd en weet je een beetje wie 
ik ben. Misschien is Wildflower Ranch net nieuw en op het juiste tijdstip op je 
pad gekomen en ken je me nog niet. Hoe dan ook : hier een kort tekstje over mij 
zelf. 
 
Ik ben Rachel, 32 jaar, getrouwd met mijn man Shannon en mama van Madison, 
Wildflower Ranch is mijn bedrijf waarin ik grafisch bezig ben: grafisch 
ontwerp, illustratie, hand lettering etc.  
 
Mijn unieke aanpak hierin is dat alles wat ik doe handwerk is. Want tijdens mijn 
grafische opleiding aan de Kunst Academie heb ik vooral geleerd hoe iets 
digitaal te ontwerpen en te maken en heb ik daar gelijk ook een kleine allergie 
voor opgelopen. Dus ben ik zelf alles met de hand gaan ontwerpen en maken en 
heb ik daar veel verschillende workshops en cursussen in gevolgd. En ik blijf 
leren! 
 
In 2016 kwam ik tijdens het begin van de handletter-hype erachter dat ik nog 
een passie heb, namelijk lesgeven; creatieve technieken leren aan anderen. Dus 
dat ene jaartje docentenopleiding was toch achteraf niet zo’n rare keuze 
geweest.  
 
De workshops die ik startte in 2016 smaken nu naar meer, naar meer 
verschillende onderwerpen, meer diepte en passen niet meer in een workshop 
van 3 uur. Die diepte en variatie in onderwerpen, is iets waar ik zelf echt 
behoefte aan heb. En ook meer tijd en ruimte hebben voor mooie (grotere) 
projecten, ontspanning en gezelligheid in een vertrouwde groep 
creatievelingen, dat is wat ik met Creative Ranch wil bouwen.  
 
Ik heb de kennis en de skills, een prachtige ruimte en ontzettend veel, goed 
materiaal voor je klaarliggen. Laten we er samen een mooi wekelijks me-
momentje van maken met prachtige projecten! 
 
Hieronder vind je de vragenlijst over wat algemene dingen waarmee we samen 
kunnen kijken wat je kunt gaan maken in je (eerste) project. Bewaar deze lijst bij 
je handouts zodat je vaker terug kunt kijken voor volgende projecten, hoe je 
vooruit gegaan bent in je skills en voor wat richting bij keuzestress. Bedenk, je 
kunt niet alles tegelijk en het is fijn om steeds een beetje beter te worden en meer 
te leren. Heb je meerdere ideeën die je wilt uitvoeren, bedenk je dan dat 
voortborduren op eerdere projecten altijd kan maar iets heel nieuws kiezen ook. 
 
Bespreek je keuzes en twijfels vooral met me als je dat wilt. 



TECHNIEK 
1. Hand lettering 
2. Brush lettering 
3. Chalk lettering 
4. Tekenen 
5. Schilderen 
6. Moderne Kalligrafie 

 

MATERIAAL 
A. Inkt 
B. Fineliner 
C. Potlood 
D. Aquarel 
E. Acryl 
F. Ecoline 
G. Gouache 
H. Houtbranden 

 
Er zullen regelmatig technieken en materialen bijkomen. Ook ik blijf zoeken en 
leren! Heb je suggesties, dan hoor ik ze graag. 
 

Vragenlijstje 
 

• Heb je al een bepaalde voorkeur voor een techniek en materiaal voor je 
(eerste) project? Noteer een cijfer en een letter.  

• Heb je al ervaring met een techniek en/of materiaal? Noteer daarvan een 
cijfer en/of een letter. 

• Iets genoteerd bij vraag 2, schrijf dan hier op hoeveel ervaring je daarmee 
hebt. Bijvoorbeeld aan de hand van cijfers, waarbij 1 weinig ervaring is en 
10 veel ervaring is. 

• Wat zou je willen doen met je (eerste) project? Bijvoorbeeld: ophangen 
binnen/buiten, cadeau geven. Wil je een serie van iets maken (bijv. 
illustraties voor een kalender)? 

• Heb je voorkeur voor een bepaald formaat? 
• Hou je van kleurrijk of liever meer zwart/wit? 
• Less is more of more is less? Dus hou je van simpel en strak of meer van 

illustraties en decoraties? 
• Geen inspiratie? Ik raad je sowieso altijd aan om op Pinterest een creatief 

board te maken en afbeeldingen te verzamelen van dingen die jij mooi 
vindt! 
Hiermee creëer je voor jezelf meer duidelijkheid en kan ik je makkelijker 
aan een leuk project helpen! 

 
Vragen? Je mag me altijd mailen! 

 
 



En nu? 
 
Ik wil je vragen om bovenstaande vragen te kopiëren en samen met je 
antwoorden naar me te mailen, zodat ik al een beetje voor je kan voorwerken. 
Dit kan naar rachel@wildflowerranch.nl  
 
De eerste keer dat we samen komen, zullen we uitgebreid gaan bespreken wat je 
wilt gaan maken en leren en welk project daarvoor het meest geschikt is. 
Tijdens de eerste les krijg je ook nog van mij een klapper waarin je alle handouts 
die je krijgt (sommige algemeen, sommige speciaal voor jou en je project 
gemaakt!) kunt bewaren, krijg je de eerste korte gezamelijke les en je tweede 
handout. Aan de hand van deze handout kun je al aan de slag met een aantal 
basistechnieken die onmisbaar zijn, ongeacht waarmee je gaat werken. 
Ondertussen bespreek ik dus individueel de projecten en gaan we er samen 
voor zorgen dat je de tweede les een goede start kunt maken aan je project. 
 
Je krijgt bij de eerste les ook een strippenkaart, daarop staat voor hoeveel lessen 
je hebt betaald en die stempel ik iedere les af. Zo weten we allebei wanneer het 
tijd is voor jou om te kijken naar een nieuw pakket lessen.  
 
 
Nogmaals, je kunt me altijd mailen als je vragen hebt! 
 
Ik zie je dan graag bij je eerste les! 
 
Groetjes, 
Rachel 
 
 


