Portfolio
Voor de toelating vragen wij een portfolio. Maar wat is dat eigenlijk en waar moet het
aan voldoen?
Een portfolio is voor vormgevers, fotografen of bijvoorbeeld architecten een verzameling
van hun werk om aan anderen, mogelijke opdrachtgevers, te laten zien. Met dit werk
tonen ze wat ze al hebben gemaakt en waar ze goed in zijn. Meestal verzamelen ze dit
werk in een map of digitaal op een laptop.
Bij de toelating gaan wij op zoek naar jouw creativiteit. En op welk gebied je dan met
name creatief bent. Sluit dit aan bij de opleiding waar jouw voorkeur naar uitgaat? Dit
beoordelen we onder meer aan de hand van werk dat je al hebt gemaakt. Dus aan de
hand van jouw portfolio.
Jouw portfolio
Je hebt vast al werkstukken die je kunt laten zien. Bijvoorbeeld handmatige of digitale
tekeningen, een foto, een filmpje, een website, een game, een werkstuk van klei of
ander materiaal of een kamer of andere ruimte die je hebt ingericht.
Kies voor je portfolio verschillende werkstukken waar je trots op bent en die te maken
hebben met de opleiding waarvoor jij interesse hebt. Dit hoeven niet alleen maar
eindproducten te zijn. We zien ook graag hoe je er aan gewerkt hebt, dus breng
bijvoorbeeld ook schetsen mee of werk dat nog niet af is. Als het niet mogelijk is om het
werkstuk zelf mee te nemen maak je er foto’s van. Als je digitaal werk of filmpjes wilt
laten zien, dan zorg je zelf voor een laptop.
Het gesprek
In het gesprek vertel je waarom je deze werkstukken hebt gekozen, of het
schoolopdrachten waren of vrij werk en hoe je ze hebt gemaakt. Je vertelt wat je idee
was en hoe je het hebt uitgewerkt. Maar ook waar je tegenaan liep en wat je nog wilt
leren.
We zijn erg benieuwd naar jouw portfolio!

