
Welkom bij het IVKO, dé kunstschool van 
Amsterdam. Omdat kunst en creativiteit zo 
belangrijk zijn voor jou en voor ons, willen we 
graag uitgebreid met je kennismaken. Dat doen 
we tijdens de Intakemiddag. In dit boekje staat 
alle informatie over deze middag en hoe je je 
daar op moet voorbereiden.  

De Intakemiddagen zijn op woensdag 30 
januari en 6, 13 en 27 februari 2019 van 13.00 
tot 17.00 uur. 

We kijken naar je uit! 

www.ivko.nl

Informatieboekje
Intakemiddag 2019-2020

http://www.ivko.nl
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1. Voorbereiding voor thuis 

2. Onderdelen Intakemiddag 
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We bekijken tijdens de Intakemiddag je portfolio en de thuisopdracht.  

Portfolio 
Verzameling van eigen creatief werk. Dit mag bestaan uit: 2D: 

(tekeningen, schilderingen) 3D: (ruimtelijke objecten) digitaal: (foto, 

video, web, animatie) 

Thuisopdracht: wie ben ik? 
Creatieve, originele uitwerking in 2d of 3d of digitaal

Motivatiegesprek  
Gesprek over je motivatie om op het IVKO te komen, samen met 

een docent. 

Portfolio en thuisopdracht bekijken 
Je presenteert je portfolio en thuisopdracht aan een docent.  

Open les beeldend  
Je maakt een beeldende les mee zoals die op het IVKO wordt 

gegeven. 

Open les podium 
Hetzelfde, maar dan dans/muziek/drama. 



3. Mijn portfolio

1 Maak een selectie van 

tenminste 5 werkstukken/

opnames waar je het 

meest trots op bent.

2
Verzamel alles, zodat je het goed kunt 

presenteren. Het mag ook digitaal materiaal 

zijn! Neem dan wel je eigen tablet (en 

eventueel geluidsboxjes mee) om het te laten 

zien.

3 Tijdens de Intakemiddag presenteer je je portfolio. 

Laat het zien en vertel erover. Waar ben je 

trots op? Hoe heb je het gemaakt? De 

school zorgt voor een plek waar je alles 

klaar kan leggen.

Het portfolio is een selectie van 

zelfgemaakte werkstukken, 

filmopnames of foto’s van 

dans-, toneel- of muzikale 

activiteiten. Dat mogen dingen 

zijn die je op school of buiten 

school doet of maakt.



4. Thuisopdracht: wie ben ik? 
Een intake is een kennismaking met jou. Maak daarom een 

creatieve, originele uitwerking van wie jij bent. Je bent helemaal 

vrij in de vorm. Het is belangrijk dat jij erover kunt vertellen: 

waarom heb jij juist dit werk meegenomen om jezelf te 

presenteren? 

Dit kan álles zijn: een tekening, een collage, 

een beeldhouwwerkje, een lego-bouwsel, een zelfgemaakt 

filmpje, een muziekstuk, een video van een dans of wat jij maar 

wilt. Het is de bedoeling dat je niet meer dan één werkstuk 

maakt.   
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5. Jij & het IVKO 
Wat bekijken we? 
We bekijken je portfolio en je thuisopdracht. Je voert een 

motivatiegesprek en je volgt twee open lessen. Tijdens die vier 

programma-onderdelen bekijken we aan de hand vn de volgende 

criteria of er een match is tussen jou en het IVKO. En wat ook 

belangrijk is: jij krijgt een beeld van het IVKO en voelt of deze school 

voor jou is! 

   
Criteria zijn: 

• MOTIVATIE: eigen plezier in leren & kunst; nieuwe dingen willen 

leren; interesse in de opdracht / open les. 

• EIGENHEID: origineel, zelfgemaakt werk, eigen doelen stellen, 

anders durven zijn.  

• ONDERZOEKENDE HOUDING: nieuwsgierigheid, kritisch zijn, 

bereid tot perspectiefwisseling (zaken van verschillende kanten 

willen bekijken; geïnteresseerd in anderen), actief 

medeverantwoordelijkheid nemen voor eigen leren, open staan 

voor onbekendheid, verwondering, willen weten. 
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