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Een loopcyclus van een persoon of dier (personage). 

In een animatie wordt een walking cycle verbeeld door een 
reeks illustraties (frames) die achter elkaar zijn getekend. 
Deze reeks komt in een loop zodat het personage 
blijft lopen.

We lopen  iedere dag, zonder hierbij na te denken. 
En grote kans dat je nog nooit uitgebreid hebt gekeken hoe 
lopen er uit ziet.

Wanneer je een walking cycle gaat animeren is het 
belangrijk dat je goed leert kijken. Zodat een lopend 
personage ook echt lijkt te lopen.

Bekijk deze filmpjes, ter inspiratie.

Walking cycle

Onderzoek
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WALKING CYCLE

The horse in motion Ministry of silly walks
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Fotografeer een walking cycle.
Verdeel de taken, wie is de fotograaf en wie het personage.

De fotograaf maakt 5 foto’s, terwijl het personage één stap 
zet. Lukt het niet in één keer, herhaal dit tot dat het lukt.

Bewaar de beste 5 foto’s op de server (home map).

Open de InDesign template (mvi plein) 

Bewaar deze als: namen_klas_onderzoek.indd in je home 
map.

Plaats de foto’s in de afbeeldingskaders (op juiste volgorde)
Klik op een beeldkader.
Ga naar bestand - plaatsen
Ga naar object - aanpassen - inhoud proportioneel   
aanpassen

Typ, onder iedere afbeelding, wat je ziet gebeuren.

Bewaar het document (cmd s)

Maak een pakket.
Ga naar bestand - pakket
Klik op pakket - opslaan - doorgaan 
Kies de juiste map op jouw home map - ok

Open deze map en lever de PDF in bij je docent.

Opdracht 1
stap 1

stap 2

stap 3

stap 4

stap 5

stap 6

stap 7

stap 8

stap 9

stap 10

WALKING CYCLE



Illustrator

Animate

Programma van Adobe CC.
Met dit programma ontwerp je illustraties en logo’s.
Dit programma is opgebouwd uit vectoren.
Vectoren verliezen geen kwaliteit wanneer je de afbeelding 
vergroot. 
Illustrator werkt o.a. goed samen met Animate.

Programma van Adobe CC.
Met dit programma maak je animaties. 
Deze kunnen geplaatst worden op websites, als film, in een 
videogame en in apps.
Dit programma is, net als Illustrator, opgebouwd 
uit vectoren.
In Animate werk je met een tijdlijn.
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ILLUSTRATOR EN ANIMATE



StappenplanOverzicht

4  

Zet de laag ‘lijf’ op slot. En haal de andere lagen van het 

slot. Pas ieder onderdeel van het been aan zodat deze qua 

ontwerp past bij jouw personage. Haal alle lagen van het 

slot. En sluit de laag ‘stap 1’. 

Bewaar dit document goed op je home map.

3  

Ontwerp jouw personage. 

Maak er een fantasie karakter van. In deze laag zet je het 

lijf, hoofd, gezicht, haar, hoofddeksel en eventueel armen 

(deze gaan niet bewegen).

Gebruik vaste vormen, pathfinder, kleur en lijn.

Op mvi plein vind je tutorials van leerjaar 1!

2  

Klik de laag ‘stap 1’ open.

Bekijk de namen van de lagen goed. 

Zet de lagen van de benen op slot.

Selecteer de laag ‘lijf’.

1  

Ga naar mvi plein en open het bestand 

‘template_walking cycle.ai’. 

Bewaar deze als: naam_klas_walking cycle.ai in jouw 

home map. Open deze in Illustrator.

Bekijk de tutorial op mvi plein!

PERSONAGE ONTWERPEN IN ILLUSTRATOR
Opdracht 2



Wanneer je loopt veranderd 
steeds de stand van je lijf en 
je ledematen. 
Op verschillende punten zie 
je beweging. Dit noemen we 
beweegpunten.

In Illustrator maak je illustraties. Deze Illustraties bestaan 
uit vlakken en lijnen. En deze zijn opgebouwd uit anker-
punten. Deze ankerpunten kun je steeds veranderen en 
verplaatsen.

Teken de beweegpunten op de print van jullie 
gefotografeerde walking cycle (opdracht 1).

Ga naar mvi plein voor de 
volgende tutorial.
Open jouw bestand ‘naam_klas_walking 
cycle’ in Illustrator.
Bereid jouw walking cycle voor in 
5 stappen (lagen).

Beweegpunten

Ankerpunten

Opdracht 3a

Opdracht 3b
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VAN LOSSE BEELDEN NAAR BEWEGING



Opdracht 4

Tweenen

Opdracht 5

Tijdens de vorige opdrachten heb je jouw personage 
ontworpen en voorbereid. Je hebt 5 afbeeldingen (lagen) 
gemaakt waarbij jouw personage steeds op een andere 
plek staat en waarbij de benen een andere stand hebben.
Dit zijn losse beelden, bewegen doet jouw personage 
nog niet.

Tijdens deze opdracht ga 
je jouw personage laten 
lopen. 
Dit doe je met Animate.

Ga naar mvi plein en maak de tutorial.
Bewaar je Animate document op je home map.

Tweenen is een snelle manier van een beweging maken in 
Animate. In Animate noemen we dit een bewegingstween.

Oefenopdracht ‘Tweenen’
Jouw personage staat nu in Animate. En de volgende les ga 
je daar een achtergrond bij maken.
Voor je hiermee aan de slag gaat maak je eerst een 
oefening om Animate te leren kennen.

Ga naar mvi plein en ga aan de slag met Animate tutorial 1, 
2 en 3. Gebruik ook de bijbehorende content.
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AfbeeldingOverzicht

Kies een afbeelding met alleen een omgeving

Bedenk waar jouw personage loopt. Loopt hij buiten op 

straat? Is hij in een stad of dorp? Is dag of nacht?

Loopt hij in de natuur? Of in een gang onder de grond?

Zoek op het internet naar een afbeelding met ongeveer 

deze afmetingen: 750 x 400 pixels.

Importeer deze in jouw walking cycle document.

Maak, in Illustrator, een los object die je kunt tweenen

Bedenk een object welke past bij jouw personage en in 

jouw gekozen omgeving.

Maak dit object in Illustrator. Gebruik vaste vormen, 

pathfinder en eventueel de pen.

Importeer dit object in jouw document en maak hiervan 

een bewegingstween. 

Jouw personage loopt nu in een leeg vlak. Nog leuker wordt het als jouw 
personage loopt in een omgeving.

ACHTERGROND & EXTRA OBJECT
Opdracht 6



Een flipboekje is een boekje met minimaal 24 losse 
pagina’s. Op iedere pagina staat een afbeelding met steeds 
een kleine verandering. Wanneer je alle losse afbeelding-
en snel achter elkaar beweegt, lijkt het alsof de afbeelding 
beweegt.

Het principe van een flipboekje werkt volgens hetzelfde 
principe van film en animatie. Iedere afbeelding is een 
frame. In seconde film/animatie zitten 24 afbeeldingen/
frames.

Open in InDesign het document ‘opdracht 7_flipboekje 
printvel’. Bewaar deze als: naam_klas_flipboekje.indd.

Plaats alle jpeg afbeeldingen.

Maak een pakket. 
Lever de PDF in bij je docent.

Maak van jouw losse (geprinte) frames een flipboekje.

Volg de instructies van je docent!
Werk met een snijmat, liniaal en breekmes.
Zorg voor voldoende werk ruimte.
Werk geconcentreerd.

Flipboekje

Opdracht 7

Opdracht 8
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FLIPBOEKJE



Opdracht 2_personage bedenken

Opdracht 2_personage ontwerpen

Toets

Praktijk

Bedenken

1

3

5

Ontwerpen

1

3

5
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BEOORDELEN

Mijn personage is als 
een personage van 
bijvoorbeeld internet.

Mijn personage is 
niet af. Ik heb geen 
keuzes gemaakt in 
vorm, lijn en kleur.

Mijn personage is 
geinspireerd op een 
bestaand 
personage.

Mijn personage is af. 
Ik heb keuzes 
gemaakt in vorm, lijn 
en kleur. Er weinig 
samenhang.

Mijn personage is 
origineel. Ik heb deze 
zelf bedacht.

Mijn personage is af. 
De vormen, lijnen en 
kleuren passen 
perfect bij elkaar 
en alles vormt een 
geheel. 

Leer de begrippen van deze periode.
Maak de toets.
Je mag deze herkansen als je een onvoldoende hebt.

Je krijgt een apart cijfer voor je toets.

Voor je praktijk werk krijg 1 cijfer. Hierin zijn alle resultaten 
opgenomen van je praktijk opdrachten. We werken met rubrics. 
Voor iedere opdracht kun je maximaal 5 punten krijgen.

Je geeft jezelf een cijfer. 

En je krijgt van je docent een cijfer.
Is er veel verschil? Bespreek dit met je docent.

1

3

5

1

3

5



Uitvoeren

1

3

5

1

3

5

1

3

5

1

3

5

1

3

5

1

3

5

1

3

5

1

3

5
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Opdracht 1_onderzoek

De opdracht is niet 
af. De 5 stappen zijn 
niet logisch verdeeld.

De opdracht is niet 
af. De loop werkt 
niet.

De opdracht is niet 
af. 

De opdracht is niet 
af. De bladzijden zijn 
erg slordig gesneden.

De opdracht is af.
De 5 stappen zijn 
logisch verdeeld.

De opdracht is af.
De loop werkt.

De opdracht is af.
De tweens van de 
achtergrond en het 
object werken.

De opdracht is af.
De meeste bladzijden 
zijn netjes gesneden.

De opdracht is af.
De 5 stappen zijn 
verdeeld. Het docu-
ment ziet er netjes en 
verzorgd uit.

De opdracht is af.
De loop werkt en de 
stappen hebben een 
logische volgorde.

De opdracht is af.
De tweens werken en 
ik heb nog extra vaar-
digheden gebruikt.

De opdracht is af.
Alle bladzijden zijn 
netjes gesneden en 
hebben allemaal het-
zelfde eindformaat.

Opdracht 4_loop van personage

Opdracht 7_Flipboekje maken

Opdracht 6_achtergrond en object toevoegen



Je hebt 9 weken gewerkt aan verschillende opdrachten. Je 
hebt producten gemaakt en daar krijg je een cijfer voor.
Maar wat heb je eigenlijk geleerd? En op welke manier?

Tijdens deze opdracht ga je reflecteren op je werkhouding 
en leergedrag.

Beantwoord de volgende vragen.
Daarna bespreek je deze antwoorden met een klasgenoot. 
Laat je klasgenoot feedback geven op jouw reflectie.

Wat heb je geleerd? 

Waar zou je nog wel meer over willen leren?

Hoe heb je geleerd?

Reflecteren

Opdracht 9
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REFLECTEREN



Welk (leer) gedrag heb je laten zien?

Wat wil je anders doen volgende periode?

Wie heb je daar voor nodig?

Feedback van klasgenoot
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Programma van Adobe CC.
Met dit programma ontwerp je illustraties en logo’s.
Dit programma is opgebouwd uit vectoren.
Vectoren verliezen geen kwaliteit wanneer je de afbeelding 
vergroot. 
Illustrator werkt o.a. goed samen met Animate.

Wanneer je loopt veranderd 
steeds de stand van je lijf en je 
ledematen. 
Op verschillende punten zie je 
beweging. Dit noemen we 
beweegpunten.

In Illustrator maak je illustraties. 
Deze Illustraties bestaan uit vlakken en lijnen. En deze zijn 
opgebouwd uit ankerpunten. Deze ankerpunten kun je 
steeds veranderen en verplaatsen.

Illustrator

Beweegpunten

Ankerpunten

Weten voor de toets

BEGRIPPEN ILLUSTRATOR



Gereedschap in Illustrator.
Hiermee maak je 
verschillende geometrische 
vormen. Omdat ze gesloten 
zijn, kun je ze een binnen 
kleur geven.

Hiermee kun je op 
verschilldende manieren 
gesloten vormen aan elkaar 
verbinden.

Met dit gereedschap kun je 
iedere vorm tekenen die je 
wilt. Je kunt er een gesloten 
vorm van maken maar ook 
losse lijnen mee maken.

Met Illustrator maak je vector bestanden. Dit zijn bestanden 
die in kwaliteit altijd hetzelfde zijn. Je kunt iedere vorm 
vergroten zonder kwaliteitsverlies.

Vaste vormen

Pathfinder

Pen gereedschap

Vector

Weten voor de toets

BEGRIPPEN ILLUSTRATOR



Weten voor de toets

BEGRIPPEN ANIMATIE (AV)

Animate

Walking cycle

Animatie

Frames

Timeline

Tweenen

Pixels

Programma van Adobe CC.
Met dit programma maak je animaties. 
Deze kunnen geplaatst worden op websites, als film, in een 
videogame en in apps.
Dit programma is, net als Illustrator, opgebouwd 
uit vectoren.
In Animate werk je met een tijdlijn.

Een loopcyclus van een persoon of dier (personage). 

Reeks van beelden die samen een beweging laten zien.
Een animatie van één seconde bevat 24 losse beeldjes.

Losse beeldjes in Animate.

Het venster in Animate waarin je de verschillende frames 
bewerkt.

Tweenen is een snelle manier van een beweging maken in 
Animate. In Animate noemen we dit een bewegingstween.

Maateenheid om het formaat aan te geven van bewegend 
beeld.



Weten voor de toets

BEGRIPPEN ANIMATIE (AV)

Audiovisueel

Flipboekje

Audio : geluid
Visueel : Beeld

Een (kunst)product waar beeld en geluid samen komen.
Voorbeelden hiervan zijn animatie of film.

Een flipboekje is 
een boekje met 
minimaal 24 losse 
pagina’s. Op iedere 
pagina staat een 
afbeelding met 
steeds een kleine 
verandering. 
Wanneer je alle losse afbeeldingen snel achter elkaar 
beweegt, lijkt het alsof de afbeelding beweegt.


