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TOELATINGSPROCEDURE

VORMGEVING

Ruimtelijke vormgeving en
Mediavormgeving
Wat zijn de toelatingseisen?
Onze opleidingen hebben een beperkt aantal studieplaatsen. We adviseren je dus om je
tijdig aan te melden. De beschikbare plekken wijzen we toe op volgorde van binnenkomst.
Als er vóór 1 april al meer aanmeldingen zijn dan dat er plaatsen beschikbaar zijn, word je
op een wachtlijst geplaatst en bij een vroegtijdige afmelding uitgenodigd voor een
(online) intake.
Vooropleiding
Vmbo KB, GL of TL
Havo 3 met overgangsbewijs naar havo 4
Aanvullende eis
Creatief portfolio (zie voor de inhoud formulier ‘Creatief portfolio’)
Aanmelden

https://www.horizoncollege.nl/aanmelden/

Wat moet je doen?
Je hebt een keuze gemaakt voor de opleiding Ruimtelijke vormgeving of
Mediavormgeving.
§ je meldt je online aan op https://www.horizoncollege.nl/aanmelden/ en volgt de
stappen van de aanmelding voor de opleiding Vormgeving;
§ je ontvangt van ons, via je email een datum en tijdstip waarop we jou in Microsoft
Teams uitnodigen voor een intakegesprek, deze uitnodiging mag je accepteren, zodat
wij weten dat je op de afgesproken tijd aanwezig zult zijn;
§ wanneer je in jouw agenda, op de afgesproken tijd, op “Deelnemen aan vergadering”
klikt start de online-intake;
§ voor info over het gebruik van Teams klik je op onderstaande link:
https://sway.office.com/icWvn18Vafu0JkKT?ref=Link&loc=play ;
§ twee docenten zullen zich kort aan je voorstellen en vragen naar je motivatie om je bij
één van onze opleidingen aan te melden;
§ je presenteert in 10 minuten jouw “Creatief portfolio” (pdf van een PowerPoint);
§ lees voor de inhoud van je presentatie “CREATIEF PORTFOLIO”;
§ tijdens je presentatie kun je jouw scherm met de docenten delen en van commentaar
voorzien (we adviseren je dit vooraf te oefenen);
§ breng een logische volgorde aan in de presentatie van het beeldmateriaal;
§ na afloop hoor je van de docenten of je bent toegelaten tot de opleiding.
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Wat is dat?
Een creatief portfolio is een digitale 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: afbeeldingen van werkstukken met
schilder- teken- of gemengde technieken, collages, foto’s, digitale ontwerpen, afbeeldingen
van producten en/of interieurs, flyers en posters, websites, animaties, apps, filmpjes,
afbeeldingen van ruimtelijk werk of gebouwen, etc.
Met het digitale portfolio geef je een overzicht van het beste werk van jezelf en laat je in een
logische volgorde jouw interesse voor vormgeving zien.

Waarom?
Tijdens de intake vragen wij jou je portfolio te presenteren. Je krijgt 10 minuten de tijd
om je presentatie via Microsoft teams met ons te delen en van commentaar te voorzien.
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 toekomstige 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.

En daarna?
Het is voor jou van belang dat je een passende opleiding kiest. Je moet immers met
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plezier op school werken en je studie met voldoende resultaat af kunnen sluiten.
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We proberen je, na jouw online-presentatie, een goed beeld van de opleiding te geven; de
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manier waarop wij werken, de begeleiding en wat wij van jou verwachten.

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.
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