Intakegesprek
Creatie & Mode
3de & 4de jaar

Het intakegesprek richt zich tot elke nieuwe leerling waarvoor Creatie & Mode een nieuwe
studiekeuze is. We ondervinden dat leerlingen zich vaak onvoldoende informeren of dat ze
de verkregen informatie te weinig toetsen aan hun persoonlijke mogelijkheden en
interesses. Om je te helpen de juiste keuze te maken en dus je slaagkansen te
vergroten, richten we een intakegesprek in op zaterdag 2 juli 2022 of op woensdag
17 augustus 2022. Gezien de huidige situatie zal dit gesprek hoogst waarschijnlijk
online plaatsvinden. Je kan je inschrijven via de website pikoh.be.
Wat willen we in dit gesprek te weten komen:
•

Heb je een juiste kijk op wat Creatie & Mode in grote lijnen inhoudt?

•

Liggen jouw en onze verwachtingen op eenzelfde lijn?

•

Is je persoonlijke motivatie voldoende groot?

•

Waar liggen je interesses en mogelijkheden?

•

Heb je de juiste studie- en werkhouding? Heb je het profiel van een
kunstschoolleerling?

•

Beschik je al over bepaalde modegerelateerde vaardigheden?

•

Wat weet je al over mode, accessoires, kostuum, kunst, cultuur, …?

•

Kan je theorievakken en praktijkopdrachten zo plannen dat je aan beide voldoende
tijd besteedt?

Krijg je na het gesprek een negatief advies, dan betekent dit dat wij, met de gegevens die
we nu hebben, twijfelen of Creatie & Mode een goede keuze voor jou is. Onze beslissing is
echter niet bindend dus je kan ons uiteraard het tegendeel bewijzen. We kunnen eventueel
ook samen naar een alternatief zoeken. Bijvoorbeeld kan blijken dat een andere
studierichting op deze school meer aansluit bij jouw verwachtingen en mogelijkheden.
We wensen je veel succes en hopelijk tot in een online gesprek!
Lore Langendries & Hanne Geerts,
Richtingsverantwoordelijke Creatie & Mode

Provinciale Kunsthumaniora Hasselt
Gouverneur Verwilghensingel 3 3500 Hasselt
Telefoon 011/26 72 72
e-mail: kunsthumaniora@limburg.be
www.pikoh.be

