
 

Over de 2-daagse Taktila® training 
 
De intentie van de 2-daagse Taktila® training is om meer onbevangen te gaan kijken vanuit 
de persoonlijke beleving van de ander en je eigen bewustwording. Daarbij leer je hoe je de 
toepassing van kleur bedrijfsmatig kunt communiceren met (kleuren)blinde mensen d.m.v. 
Taktila®. Je nieuwe inzichten en de aangereikte tools bieden ruimte voor verdere 
ontwikkeling van je bedrijfsactiviteiten. De training wordt gegeven door beeldend 
kunstenaar Jofke®. Zij houdt zich bezig met multi-zintuiglijke kunstbeleving, schreef o.a. het 
boek Je zintuigen als inspiratie en ontwikkelde de Taktila methode®. 
 
Het eerste dagdeel van de training bestaat uit een aantal creatieve 
communicatieopdrachten. Jofke zal vertellen over haar motto van je doel je uitgangspunt 
maken en hoe we semiotiek (de leer van de tekens) kunnen benutten om bewuster te 
communiceren. Door ervaringen te delen en te reflecteren op de opdrachten komen er 
ideeën over toepassing in de praktijk. Jofke neemt de tijd om iedereen persoonlijk te 
ondersteunen. 
 
De tweede dag leer je in theorie en praktijk hoe je Taktila® kunt toepassen. 
Want: stel je eens voor dat je geen visueel geheugen hebt: geen herinneringen van beelden, 
kleuren en licht-donker contrast. Dat valt niet mee hé?! Ik denk zelfs dat het je niet lukt, 
want als zienden ergens aan denken zien zij direct plaatjes in hun hoofd. 
 

- Wat betekent diepte als er geen diepte is, omdat je je maar op één plaats tegelijk 
begeeft? 

- Wat betekent kleur als je dit nooit hebt kunnen waarnemen? 
- Wat betekent licht of schaduw als je altijd in het donker leeft? 
- Wat stelt een ruimtelijke voorstelling in perspectief op het platte vlak voor, zoals 

deze visueel wordt waargenomen, wanneer de horizon ontoereikend is? 
Jofke is dit al jaren aan het onderzoeken met haar blinde en slechtziende leerlingen. Om 
ieder te helpen zoeken naar persoonlijke antwoorden heeft zij de Taktila® methode 
ontwikkeld. Deze 2-daagse training richt zich met betrekking tot de Taktila methode® met 
name op het aspect kleur. Bij interesse in de hele methode gericht op álle beeldende 
middelen, is er de Taktila® jaaropleiding. 
 
Werkwijze Taktila® 
Al is onze maatschappij visueel ingesteld, we kijken niet alleen met onze ogen. Daar we 
verschillende zintuigen hebben is het mogelijk om de wereld om ons heen ook non-visueel 
waar te nemen, het is de kunst om bewust te worden van alternatieve mogelijkheden van 
zien. Taktila® is een van deze mogelijkheden, namelijk een tactiel tekensysteem dat een 
gevoel koppelt aan kleur en waarmee inzicht wordt gegeven in ons kleurensysteem.  
 
Na deze training ben je bevoegd om Taktila® bedrijfsmatig toe te passen. Mocht dit niet je 
intentie zijn, dan zal je toch nieuwe mogelijkheden zien waarmee je jezelf en anderen kunt 
helpen hun belevingswereld te delen. 
 
 
 

http://www.studioxplo.nl/je-zintuigen-als-inspiratie-boek/
http://taktila.com/


 

Recensies trainees 
 
 

De training was erg indrukwekkend. Ik merkte dat ik vanaf het moment dat 
mijn zicht verdween middels het gebruik van een blinddoek, direct alles op 
het gehoor en vooral op de tast ging doen. Ik ging ‘zien’ via mijn handen, 
vingers en vooral ook vingertoppen. Zoals bij het glas thee dat ik langs de 
rand van de tafel plaatste. Als ik wilde drinken, hoefde ik dan alleen nog 
maar met mijn hand en vingers langs de rand te glijden en kon zo 
gemakkelijk naar mijn glas reiken. De eerder genoemde lichaamsdelen 
gingen nauwkeurig afstemmen met mijn hersenen. 

Tijdens de training werd er serieus gewerkt en er was ook lol en humor - mooie momenten. 
Het was een leuke en uiterst leerzame training. 
Als ik er nu op terugkijk, dan toon ik mezelf dankbaar dat ik kan zien. Ik besef nu dat zicht 
heel belangrijk is en dat leven zonder zicht ook mogelijk is – het gaat dan op een andere 
manier die ook gewoon goed is en vreugde kan geven. Ik heb nu meer respect voor mensen 
met een visuele beperking en hoe zij hun zaken in het dagelijkse leven aanpakken.’ 
Stephanie de Bonth - management assistant in het onderwijs en de zorg, augustus 2015 
 

‘Jofke is alert, ondernemend, praktisch, wilskrachtig, humoristisch en 
bewogen. Haar levensinstelling en attente opstelling naar derden is 
waardevol en inspirerend voor anderen.’  
Boudewijn Peters -Concerncontroller bij Open Universiteit,  september 2015 
  
 
 
 
 

‘Nadat mijn creatieve therapie eindigde en ik het advies kreeg dat schilderen 
goed voor me zou zijn i.v.m. mijn traumatisch verleden ben ik gaan zoeken. 
De poster en website van Studio Xplo sprak me meteen aan. Het straalde 
rust en veiligheid uit. Die veiligheid was voor mij heel belangrijk. Na kennis 
gemaakt te hebben met kunstenaar Jofke van Loon voelde ik me er vrij snel 
op mijn gemak, dus schreef ik me bij Studio Xplo in voor een schildercursus. 
Na de eerste schilderles ervoer ik al dat ik me kon ontspannen. Ik leerde vrij 

snel dat ik dingen los kon laten. Ook raakte ik beetje bij beetje uit mijn sociale isolement en 
werd ik steeds vrijer en sterker. Dat wilde ik ook graag delen met anderen/overdragen. 

Dus op de vraag of ik vrijwilligster wilde worden hoefde ik niet lang na te denken. Ik werd 
maatje van een blinde mevrouw. Ik zag haar groeien, genieten en blijer worden van hetgeen 
ze kan door middel van de Taktila® methode, haarzelf en mijn assistentie. Super is dat om te 
zien. Daar wordt een mens blijer en sterker van, en zo ook minder vaak ziek. Dit laatste geldt 
volgens mij voor iedereen. 
Ikzelf ben een blijer en sterker mens geworden, zie dit bij anderen gebeuren en dat wil ik 
verder mee mogelijk maken, want kunst en creativiteit is voor iedereen en daar hebben we 
de Taktila® methode en vrijwilligers voor nodig.’  
Margot van Berkel – Vrijwilliger, november 2015 


