
  

PLP-IF 4 (1,2,3 of 4) 

Leerdoelen 
Wat wil je in deze IF leren? En binnen welke focusgebieden / tegels past jouw 
leervraag? 
Benoem hier je leerdoelen waaraan je wilt werken zo: 
“Als … (je rol/functie) …  wil ik … (product / resultaat)…  realiseren zodat de klant of 
gebruiker…  (beoogde effect )… ” 

  
Als Graphic Motion Designer wil ik het proces van het bedenken van een 
waardevol concept dat een passende oplossing is voor een aangereikt probleem 
volledig en goed doorlopen, zodat het eindproduct voldoet aan de wens en waarde 
van de klant. 

Dit leerdoel valt binnen de tegel(s): Concept design 
 

Omschrijf per leerdoel preciezer / gedetailleerder wat je minimaal wilt 
leren. 

Welke kennis, vaardigheden en/of werkhouding wil je minimaal geleerd hebben ? 

  
1. Theoretische onderbouwing 
2. Correct doorlopen van de preproductie 
3. Gemaakte keuzes kunnen verantwoorden 
 
  

Omschrijf de IF leeractiviteit die je in deze IF  gaat uitvoeren en die past 
bij jouw leerdoelen. 

Dat kan een bedrijfsopdracht uit ‘The Pool’ zijn. Een individuele of een teamopdracht. 
Wat ga je binnen die opdracht doen/maken waarmee je je leerdoelen wilt realiseren? 

Eigen opdracht: 
Mochadocs is een bedrijf die contract management software levert. Mochadocs wil een 
bedrijfs video/animatie zodat klanten meer inzicht hebben in het bedrijf, zijn 
werkzaamheden en karakter. 
 
UPDATE (24-11-16): 
Mochadocs wil een video waarin uitgelegd wordt wat contractmanagement is en wat 
hoe het verschilt van de huidige situatie van bedrijven. 



  
  

Welke producten (of resultaten) ga je realiseren waarmee je laat zien in 
hoeverre je je leerdoel behaald hebt? En benoem welke kenmerken elke 
product (of resultaat) moet hebben. Aan welke eisen moet het voldoen?  

Wat is (minimaal) nodig om het behalen van jouw leerdoelen aan te tonen? 

Volmaakte preproductie 
Animatievideo 

Geef je planning en een globale uren besteding (5 ects = 140 uur). 

  
  
  

Welke bronnen (literatuur/hulpmiddelen) ga je raadplegen en waarom? 

Welke soft- en/of hardware ga je gebruiken? 
Boeken, Blogs, vakbladen, video tutorials, keynotes, interviews. 
Ben je al bekend met deze software/hardware of moet je hier nog mee starten? 

https://leren.saxion.nl/webapps/blackboard/content/listContent.jsp?course_id=_231
12_1&content_id=_818903_1&mode=reset 
 

https://people.ucsc.edu/~ilusztig/172/handouts/preproduction.pdf 
 
Software: 
Illustrator 
After Effect 
Premiere 
Audition 
  

Wie gaat jou begeleiden? Welke begeleiding heb je van haar/hem nodig? 

  
Naam begeleider(s): Bob Jane ten Cate, Hester van der Ent 
Wijze van begeleiden: Studiecoaching 
  

https://leren.saxion.nl/webapps/blackboard/content/listContent.jsp?course_id=_23112_1&content_id=_818903_1&mode=reset
https://leren.saxion.nl/webapps/blackboard/content/listContent.jsp?course_id=_23112_1&content_id=_818903_1&mode=reset
https://people.ucsc.edu/~ilusztig/172/handouts/preproduction.pdf


Hoe ga je het proces / deelproducten / voortgang inzichtelijk maken voor 
je begeleiders en coach? 

Blog 

  
https://aaronvandijkhuizen.wordpress.com 

Wat wordt je online portfolio item? 

  
Bedrijfs- video/animatie 
  

  
  

Geef in onderstaand overzicht d.m.v. een X aan: 
- in welke focusgebieden je al hebt gewerkt in eerdere IF’s en 
- in welke je nu wilt gaan werken. 
- Voeg een T toe als je in teamverband werkt. 
  
focusgebied IF1 IF2 IF3 IF4 

Techn Design     

Techn 

Development     

Concept Design    X 

Experience Design     

Promotion     

Content Design     

Content Creation     

  
Na 4 IF’s heb je: 
- binnen minimaal drie focusgebieden én twee verschillende lijnen (kleuren) gewerkt 
- in minimaal 1 IF samengewerkt. Met andere studenten (K&T of anders) of met 
professionals uit de praktijk. 
  
  

 


