
          Thuisopdracht Creatief Vakman 

Een intake is een kennismaking met jou. We willen je graag beter leren kennen door te zien wat je 
allemaal al maakt. Je stelt daarvoor een portfolio samen. 
 
Een portfolio, wat is dat eigenlijk? 
Een portfolio is een verzameling foto’s of filmpjes van creatieve producten die je je thuis, op school of 
tijdens een cursus hebt gemaakt. Je laat hiermee zien op welke gebied je creatief bent.  
 
Waar moet het portfolio aan voldoen? 

• Digitaal: je verzamelt je foto’s en filmpjes in een digitaal document of op een website. Tijdens de 
intakeprocedure word je gevraagd dit te uploaden, zodat de docent dit voorafgaand aan het 
intakegesprek kan bekijken Je kiest werkstukken uit die een goede indruk geven van jouw 
creativiteit en waar je zelf blij van wordt. 

• Stukje tekst. Je schrijft bij iedere foto het verhaal achter je werkstuk.  
o Waarom heb je het gemaakt? 
o Was het een schoolopdracht of heb je het voor jezelf gemaakt?  
o Waar ben je tegenaan gelopen en wat heb je van het maken geleerd? 
o Wat zou je nog meer willen leren?  

 

Waar let je op?  
• Variatie: Hoe gevarieerder je voorbeelden in je portfolio, hoe beter we je kunnen leren kennen. 

Misschien heb je iets gemaakt of ontworpen voor je kamer, maak je je eigen sieraden, heb je wel 
eens een boomhut gemaakt, ben je bezig met fotografie, het upcyclen van kleding of het 
ontwerpen van je longboard of surfplank. Kijk goed om je heen in je huis, vaak heb je meer 
gemaakt dan je op het eerste gezicht denkt. 

• Verzorging: Zorg dat je je portfolio er netjes uitziet. Daarmee laat je zien dat je afwerking 
belangrijk vindt. 

  
Intakegesprek 
Tijdens het intakegesprek bespreekt de docent het portfolio met je. Neem drie werkstukken mee waar je 
trots op bent of waar je graag iets over wilt vertellen. Je werkstukken hoeven niet perfect te zijn. 
Belangrijker is dat we kunnen zien dat je een maker bent en gemotiveerd bent om te leren 
  

  We wensen je veel plezier met de opdracht en we zijn benieuwd naar het resultaat.   

Veel succes! 

 

Portfolio 


