
Intake Mediavormgeven Deltion College 2021/2022
THEMA: beweging

Kies 2(!) van de volgende 3 opdrachten 1, 2 of 3 om op te sturen voor een geslaagde intake.

1.	 opdracht:	stopmotionfilm	
 (animatiefilmtechniek)
Maak een stopmotionwerkstuk over het thema beweging. Je mag dit thema vrij interpreteren, letterlijk 
of figuurlijk. Maak geen stopmotion met lego - dat ligt teveel voor de hand. Gebruik klei of papier.
Geef je verbeelding de ruimte zodat een originele uitwerking zo goed mogelijk kan worden 
gerealiseerd. Maar je hebt alle vrijheid om er zelf iets aardigs van te maken en te laten zien dat je met 
aandacht en zorg opdrachten kan uitvoeren. 
Voor het maken van een stopmotion kan je 
de volgende site raadplegen: 
http://www.kidsweek.nl/filmpjes-nieuws/
maak-8-stappen-je-eigen-stop-motionfilmp-
je. 

2. opdracht: een getekend werkstuk 
 (tekenopdracht)
Maak een getekend werkstuk van een onderwerp naar eigen keuze 
waarin “beweging” als thema op een of andere manier terugkomt. 
Je mag tekenen naar de waarneming: dus iets realistisch natekenen 
maar je mag het ook anders invullen. 
Het bruggetje naar het thema beweging mag je ruim opvatten, dus voel 
je vrij om een werkstuk te maken dat geheel naar je hand is gezet. 
Denk ook aan zaken als: licht-donker, verschillende grijs- of kleurtonen, 
perspectief, etc. zodat er een goed uitgewerkt eindresultaat komt te 
liggen. Je mag dit onderwerp ook figuurlijk opvatten. Laat zien wat je 
tekentechnisch in huis hebt. Nóg belangrijker is, 
mocht je onzeker zijn over je technische kwaliteiten, 
dat je de opdracht met aandacht en zorg uitvoert. 
We kunnen namelijk hieraan goed zien of je 
werkhouding past bij de opleiding. 

3. site: ontwerp van een homepage (A4, kleur, 
 digitaal gemaakt in bijvoorbeeld Adobe 
 Illustrator of Photoshop) of als je de 
 techniek beheerst: een werkende site 
 (computeropdracht)
Maak dus een digitaal gemaakt werkstuk met als onderwerp jezelf als 
groeiend ontwerper of aanstormend mediagebruiker: je begon 
onervaren, wist nog van niets en nu heb je je bewogen naar een 
situatie waarin je een vakman bent. Zet je middels deze site neer als 
een ontwikkeld vormgever. Je bent gegroeid in de loop der jaren! (doe 
alsof). Je kan met deze site laten zien wat je allemaal in huis hebt. 
Etaleer jezelf. 
Verwerk de volgende punten erin:
1. maak visueel in één oogopslag duidelijk waar je site over gaat: 
 dus over jou en wat je goed kunt, wie/wat je bent
2. welke onderwerpen zijn terug te vinden op deze homepage om verder op door te klikken
3. een logo / 4. is er een slogan? - een zin dat jouw werk typeert en samenvat / 5. heb je voorbeelden
  van creatieve dingen die je ooit hebt gemaakt? - laat ze zien op je site


