
PLP-IF 2 

Leerdoelen 

1. Als promotor wil ik een vernieuwend concept voor een bestaand 
product realiseren zodat de klant of gebruiker hier met andere 
ogen naar zal kijken, er over na gaat denken en het product zal 
kopen/lezen.  
 Dit leerdoel valt binnen de tegel: Promotion 
 
2. Als  wil ik content designer wil ik 1 of 2 recepten vertalen naar te 
verfilmen scripts en storyboards zodat de klant een helder beeld 
krijgt van het product dat ik wil gaan maken.  
 Dit leerdoel valt binnen de tegel: Content design 

 
3. Als content creator wil ik 1 of 2 ‘kookvideo’s’ die 
geinspireerd zijn door het kookboek realiseren, door deze te filmen 
en monteren, zodat de klant deze in kan zetten op social media om 
haar product te promoten. 
 Dit leerdoel valt binnen de tegel: Content creation 

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

1. Binnen deze stap wil ik graag de mogelijkheden bekijken om de 
recepten te verfilmen, door bijvoorbeeld bestaande video’s te 
veranderen of schetsen te maken. Dit doel is voor mij bereikt als ik 
een goed beeld heb van hoe ik het beste een video kan gaan 
maken. 
2. Om aan deze stap te beginnen, moet stap 1 zo goed als 
afgerond zijn. Dan kan ik gaan schrijven aan de scripts en 
storyboards om zo in een zo vlot mogelijke tijd een goed product te 
kunnen filmen. Deze stap is voor mij voltooid als ik een duidelijk 
script heb waarmee ik kan beginnen met filmen.  
3. Binnen deze stap wordt de daadwerkelijke film gefilmd en 
gemonteerd. Ook aan deze stap kan ik pas beginnen als de vorige 
is afgerond. Dit doel is voor mij behaald als ik ten minste 1 recept 
goed heb verfilmd.  



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

Opdracht uit The Pool: vertaal de recepten uit een speciaal 
kookboek naar video’s of animaties.  
 
Aanpak: Op social media, denk Facebook, zijn kookvideo’s van 
ongeveer een minuut, met versnelde videobeelden en tekst in 
beeld booming. Deze videotrend wordt niet alleen voor het tonen 
van recepten gebruikt, maar ook voor bijvoorbeeld doe-het-zelf 
projecten. Hier, Hier en Hier zijn een aantal voorbeelden van dit 
soort video’s.  
 
Voor deze opdracht wil ik één of twee recepten metaforisch 
vertalen naar soortgelijke DIY/kookvideo’s voor gebruik op social 
media. Via deze weg kan de opdrachtgever jongeren op een 
‘vrolijke’ en vlotte manier overhalen na te denken over vrede en 
het hele kookboek te gaan lezen.  

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

Binnen deze IF wil ik minimaal 1 film van ±1,30 min. maken die de 
klant kan gebruiken op haar social media kanalen.  
Dit doel wil ik bereiken door tussentijds een duidelijk concept en 
een verfilmbaar script op te leveren.  

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

Week 1: Opstarten jaar 4       - 
Week 2: Workshops, Projecten kiezen, Briefings  10 uur 
Week 3: PLP        15 uur 
Week 4: Onderzoek  filmmogelijkheden, script    20 uur 
Week 5: Script afronden, storyboard maken   20 uur 
Week 6: Filmprops verzamelen, gear bepalen/reserveren 15 uur  



Week 7: 1/2 recepten filmen, beginnen edit   20 uur 
Week 8: Afronden edit       30 uur 
Week 9/10: Afronden IF, presenteren    10 uur 

Welke bronnen (literatuur/hulpmiddelen) ga je raadplegen 
en waarom? 
Welke soft- en/of hardware ga je gebruiken? 

Deze informatie wil ik halen van vakdocenten, vakbladen/-
literatuur en informatie te vinden op het internet (facebook, 
websites, blogs, films).  
Voor de film weet ik nog niet welke gear ik wil gebruiken. De edit wil 
ik vooral gaan maken in Adobe premiere en after effects. Deze 
programma’s beheers ik goed genoeg om er dit project mee te 
kunnen doen.  

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

Naam begeleiders: 
Hester van der Ent 
Remco Mikkers 
Rob Maas 
Wijze van begeleiden:  
Hester is de contactpersoon voor de opdrachten uit The Pool. Zij 
zal zorgen dat ik in contact kom/blijf met de echte opdrachtgevers. 
Remco begeleidt mijn IF. Hij zal me ongeveer eens per week 
helpen de juiste keuzes te maken binnen de projecten en waar 
nodig nieuwe vaardigheden leren, denk bijvoorbeeld aan 
cameracolleges.  
Rob in mijn studiecoach en zal me helpen met alles wat met mijn 
studie en studievoortgang te maken heeft.  

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

Alle voortgang zal ik bijhouden in mijn online blog, die te vinden is 
op: https://ikfocus.wordpress.com  



Wat wordt je online portfolio item? 

De film(s) wil ik gaan gebruiken al online portfolioitem. 

 
 
 
 
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 X   

Experience Design X    

Promotion X    

Content Design  X   

Content Creation  X   

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. 
 
 

 


