
EN DAARNA?
Het is voor jou van belang dat je een passende opleiding 

kiest. Je moet immers met plezier op school werken en je 

studie met voldoende resultaat af kunnen sluiten. We 

proberen je, na jouw presentatie, een goed beeld van de 

opleiding te geven; de manier waarop wij werken, de 

begeleiding en wat er van jou wordt verwacht. Ook willen wij 

je beter leren kennen. Wij vragen je ons uit te leggen waarom 

je voor één van onze opleidingen hebt gekozen. We willen 

graag meer weten over jouw persoonlijkheid, motivatie, 

creativiteit en manier van werken.

EN DAN?
Na het intakegesprek zullen wij direct beoordelen of de 

opleiding voor jou kans van slagen heeft. Bij een positief 

advies kun je, na het inleveren van alle benodigdheden, het 

komende jaar starten met de opleiding. Bij een negatief 

advies verwijzen wij je door naar STIP, waar je onderzoek kunt 

doen naar een opleiding die beter bij je past.

CREATIEF
     PORTFOLIO

WAT IS DAT? 

Een creatief portfolio is een persoonlijke presentatiemap 

waarin je een overzicht toont van jouw werkstukken en 

inspiratiebronnen. Het werk moet redelijk recent zijn en je 

mag het zowel op je huidige school als daarbuiten hebben 

gemaakt. De inhoud van de map kan bestaan uit: 

Werkstukken met schilder- teken of gemengde technieken, 

collages, foto’s, prints van digitale ontwerpen, afbeeldingen 

van producten en/of  interieurs, flyers en posters, 

afbeeldingen van ruimtelijk werk of gebouwen, etc.  Met het 

portfolio geef je een overzicht van het beste werk van jezelf, 

presenteer dit dan ook in een mooie map. Naast het 

verplichte creatief portfolio kun je digitaal werk laten zien op 

je eigen laptop, tablet of telefoon: websites, animaties, apps, 

filmpjes, we zijn benieuwd naar al jouw creatieve uitingen.

WAAROM?
Tijdens de intake vragen wij jou je portfolio te presenteren. Je 

krijgt 10 minuten de tijd om toelichting te geven op de inhoud 

van je map. Wij zijn vooral benieuwd naar jouw motivatie om 

met kleur, vorm, materiaal en tekst te willen werken. Heb je al 

een voorkeur voor een bepaalde stijl of houd je niet van paars, 

laat het ons dan weten. Is er een reclamecampagne die jou is 

opgevallen, heb je bewondering voor een gebouw, een 

bepaald station, een letterontwerp, een winkelinterieur of een 

putdeksel, probeer dat dan eens onder woorden te brengen. 

Ondernemerschap ligt aan de basis van onze opleidingen. De 

producten die door jou worden vervaardigd dienen meestal 

een commercieel doel; het is belangrijk dat je beseft dat jouw 

creativiteit, voor de opdrachtgever een middel is om winst te 

maken. Natuurlijk weten wij dat het praten over beeld en 

tekst voor jou nog geen dagelijks werk is maar we willen zien 

dat je het probeert.

Een creatief portfolio is een persoonlijke presentatiemap waarin je een overzicht toont van 
jouw werkstukken en inspiratiebronnen. Het werk moet redelijk recent zijn en je mag het 
zowel op je huidige school als daarbuiten hebben gemaakt. 


