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Logo ontwerpen

Inleiding
Voor deze opdracht is het belangrijk dat je na gaat denken over je passies en 
talenten. Waar ben je goed in? Wat vind je leuk om te doen? 

De opdracht
Je gaat een logo ontwerpen waarin je jouw passie en talent laat zien. Je vertelt 
hierover tijdens de intake.

Werkwijze:
Deze opdracht bestaat uit verschillende stappen die je allemaal maakt en ook 
meeneemt tijdens de intake. Zo laat je zien hoe je tot je idee bent gekomen. 

Stap 1 Brainstorm
Schrijf verschillende woorden op over jezelf en over dingen waar je goed in bent. 
Denk aan hobby’s, klusjes, sterke eigenschappen, schoolvakken, waar help je anderen 
mee, enz. Dit zijn jouw talenten. Je ouder(s)/verzorger(s), vrienden, juf of meester 
kunnen je hierbij helpen.
Omcirkel daarna de talenten waar je zelf het meest trots op bent.

Stap 2 Inspiratie
Je weet nu wat jouw talent is. Zoek 4 voorbeelden van logo’s die jij tof vindt en die 
kunnen passen bij jouw talent. Noteer bij elk logo wat opvalt. Denk hierbij aan kleur, 
vorm en lettertype. 

Stap 3 Schetsen
Met de verzamelde logo’s in je achterhoofd ga je een eigen logo ontwerpen. Schets 
drie verschillende logo’s op papier en kleur ze in.  

Stap 4 Logo kiezen en beschrijving
Geef aan welke van de 3 schetsen jij het best bij jouw talent vindt passen en 
geef aan waarom je dat vindt. Schrijf of typ dit bij je schetsen.

Stap 5 Logo uitwerken
Werk je gekozen logo netjes uit op papier of digitaal.

 Neem je brainstorm, je inspiratie, je schetsen en de beschrijving van je  
 keuze en je uitgewerkte logo mee naar de intake.

Tips:
- Kies kleuren, vormen en lettertypes die passen bij jou en jouw talent.
- Je kunt vertellen waarom je gekozen hebt voor dit ontwerp.
- Werk netjes.


