
INTAKEGESPREK 

3e jaar BAuV B Beeldende en Audiovisuele Vorming  

optie Beeld 

 

Beste leerling, 

Wat fijn dat je je inschreef voor de richting Beeldende en Audiovisuele Vorming optie Beeld (BAuV-
Beeld). Om je een goed beeld te kunnen geven van wat deze richting inhoudt organiseren we een 
intakegesprek op woensdag 18 augustus in de voormiddag. Gezien de huidige situatie zal dit gesprek 
hoogst waarschijnlijk online plaatsvinden. Je ontvangt op 16 augustus een digitale uitnodiging met 
het exacte uur.  

We ondervinden dat leerlingen zich soms onvoldoende informeren of deze richting echt past bij hun 
persoonlijke mogelijkheden en interesses. Dit gesprek is er om je te helpen de juiste keuze te maken 
en dus je slaagkansen te vergroten. Je kan alvast onderstaande vragenlijst doornemen als 
voorbereiding op het gesprek. Voorkennis of ervaring heb je niet persé nodig, wél enthousiasme om 
aan deze opleiding te starten.  

Wat willen we in dit gesprek te weten komen:  

Over jou: 

- Wie ben je, waar liggen je interesses en mogelijkheden? 

- Is je persoonlijke motivatie voldoende groot?   

- Heb je de juiste studie- en werkhouding?  

- Heb je het profiel van een kunstschoolleerling? 

- Welke ervaringen heb je al met kunst? Wat ken of kan je al?  
 

Over je beeld van deze richting en onze school: 

- Heb je een juiste kijk op wat BAuV-Beeld in grote lijnen inhoudt?   

- Liggen jouw en onze verwachtingen op eenzelfde lijn?  

- Wat heeft je voor deze school en richting doen kiezen?  

 

Hopelijk geeft dit gesprek nog meer goesting om in deze richting te starten. In zeldzame gevallen 
blijkt deze keuze toch niet de juiste. Krijg je na het gesprek een negatief advies, dan betekent dit dat 
wij, met de gegevens die we nu hebben, twijfelen of BAuV-Beeld 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 of elders meer aansluit bij jouw verwachtingen en mogelijkheden.  

We wensen je veel succes en hopelijk tot in een online gesprek! 

 

Sara Bomans, 

Richtingsverantwoordelijke BAuV-Beeld 


