
VANUIT DE PRAKTIJK IN HET ONDERWIJS BELAND

Martin Porsius is onderwijsassistent en kan 

vanuit die rol docenten en leerlingen bijstaan in 

het creatieve proces. Hij heeft niet altijd in het 

onderwijs gewerkt. Hij startte op de LTS. Zijn 

toenmalige docent kwam van de academie en 

had bij Karel Appel gezeten. 

De docent zag dat Martin anders was dan de 

andere LTS-ers en besprak bij Martin thuis de 

mogelijkheid om naar de kunstacademie te gaan. 

Zoals zovelen in die tijd, vonden zijn ouders dat 

maar niets: Martin moest maar een vak leren. 

Hij startte bij Fokker waar hij eerst machine-

bankwerker/gereedschapmaker was en later 

technisch laborant en instrumentenmaker. 

Fokker ging failliet maar Martin zat niet stil. 

Hij bleef innovatief en creatief actief en maakte 

zelfs een kunstlever voor het AMC. Daarna is hij 

nog een tijdje stempelmaker geweest. Al met al 

kende zijn carrière aardig wat onderdelen, maar 

stiekem liep daar altijd al het ‘maken’ als een 

rode draad doorheen. 

Martin
Porsius
Onderwijsassistent 
op het Hermann 
Wesselink College 
in Amstelveen.
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WERKEN MET MATERIAALCOMBINATIES 

EN PRAKTISCHE OPLOSSINGEN

Door een auto-ongeluk kon Martin zijn toenmalige 

werk niet langer uitvoeren. Hij vond zo’n 17 jaar 

geleden een nieuwe plek bij het Hermann 

Wesselink College als onderwijsassistent. 

Een plek waar hij zijn kennis, ervaring en vak-

manschap heel goed kwijt kan. Hij draagt veel 

bij op school door de docenten bij te staan en 

door tijdens de lessen te laten zien en ervaren 

hoe bepaalde technieken werken. “Ik bestel al 

sinds jaar en dag bij Heutink en weet mijn weg 

dus goed te vinden in het assortiment. Ik maak 

graag gebruik van materiaalcombinaties en 

praktische oplossingen, en combineer daarbij 

veel producten en technieken.

Gedetailleerde, levensechte 
portretten van Martins hand.

“ Als kind schilderde ik al
de prenten uit

de Verkadeboekjes na
met waterverf ”
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MARTIN PORSIUS

VAKOVERSTIJGEND WERKEN IN HET ART LAB

In al die jaren op school zijn er veel ontwikke-

lingen geweest. Het onderwijs in het algemeen, 

ons vak in het bijzonder en de methodes die 

we gebruiken zijn continu in ontwikkeling. Een 

tastbaar voorbeeld daarvan is bijvoorbeeld het 

Art lab; hier komen scheikunde, natuurkunde, 

biologie, techniek en kunst samen.”

PORTRETKUNST

In zijn vrije tijd en op school maakt Martin 

realistische portretten. Voor de open dagen 

schildert hij leerlingen. Hij maakt gebruik van 

Talens acrylverf. Hier werkt hij het liefste mee. 

Om haren mooi te schilderen gebruikt hij de 

achterkant van zijn penseel. Dit is een oud 

trucje van Rembrandt. 

De buitenruimte
als canvas.

Trucje
v�n d� 
M�e�t�r

Gebruik de achterkant van je penseel voor het

gedetailleerd en realistisch schilderen van haren.

Gebruik de achterkant van je penseel voor het

Kijkje in de 
werkplaats van Martin

TALENS ACRYLVERF

Acrylverf Amsterdam is een universele 

acrylverf van Talens met een hoge licht-

echtheid. Zowel puur te gebruiken als ook 

met water te verdunnen. Met Amsterdam-

acryl kan op alle vetvrije ondergronden 

geschilderd worden, zoals op papier, 

karton, beton, spaanplaat en gips. 

Deze kwaliteitsverf is ook te krijgen 

in marker- en spuitbus-uitvoering.

Kijk voor 
alle beschikbare 
soorten, maten 
en kleuren op 

heutink.nl

    “Ik combineer graag 
materialen en technieken 

    met praktische 
             oplossingen.”
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