
Jouw persoonlijk visitekaartje 
 

In deze activiteit maak je een persoonlijk visitekaartje dat alleen voor jou bestemd is. 
Je hebt ze vast en zeker wel eens gezien. Een visitekaartje is een kaartje waarmee een 
persoon of bedrijf zich presenteert aan anderen. Op zo’n kaartje staan de gegevens van 
een bedrijf en vaak ook een logo (een teken of symbool). 
 
 

 
 

Op jouw kaartje verbeeld je jouw positieve eigenschappen en talenten. Niet gewoon 
natuurlijk, maar met een logo voor jouzelf! 
 
Opdracht 1 
Zoek op internet een afbeelding van 5 duidelijk verschillende logo’s, print ze uit en 

beantwoord voor elk logo deze vragen: 

a. Wat beeldt elk logo uit? Licht je antwoord kort toe. 

……………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………. 

b. Is van elk logo duidelijk wat ermee bedoeld wordt? Licht je antwoord kort toe. 

……………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………. 

c. Passen deze logo’s bij deze bedrijven, vind je? Licht kort toe. 

……………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………. 

d. Wat zou jij eventueel aan deze logo’s veranderen? 

……………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………. 

 

 
  



Opdracht 2 
Welke kwaliteiten en talenten zijn kenmerkend voor jou als persoon? Maak een zon en 
schrijf hierin jouw naam. Aan de stralen schrijf je jouw kwaliteiten en talenten, bijvoorbeeld: 
 

Goed in wiskunde       Vriendelijk 
 
                                              
 
  Behulpzaam          André         Sociaal 
                                
   
Nu jij:                                                            
                       
       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Opdracht 3 
Ontwerp op een apart vel papier 2 verschillende logo’s die jouw kwaliteiten en talenten 
verbeelden. Je mag je naam of foto hierin verwerken. Begin met een schets van elk logo.  

Beoordelingscriteria: 
- In het logo zijn jouw kwaliteiten/talenten duidelijk verbeeld. 
- Je hebt een origineel (niet nagemaakt) ontwerp gemaakt. 
- Je maakt gebruik van verschillende vormen. 
- Je hebt netjes en verzorgd gewerkt. 

Ben je tevreden over je ontwerp? Licht je antwoord kort toe. 

……………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………. 

 
Opdracht 4 
Knip een stuk wit karton op de grootte die voor jouw kaartje geschikt en teken je beste 
ontwerp op de voorkant. Je mag verschillende technieken door elkaar gebruiken, 
bijvoorbeeld: aquarelpotloden, verf, viltstift, oliepastel, kraaltjes, veertjes etc. Je mag ook 
delen van het kaartje ‘leeg’ laten. 

Beoordelingscriteria: 
- In het gekozen logo zijn jouw kwaliteiten/talenten duidelijk verbeeld. 
- Je hebt met verschillende technieken gewerkt. 
- Je keuze van technieken is origineel te noemen. 
- Je hebt netjes en verzorgd gewerkt. 

Ben je tevreden over het resultaat? Licht je antwoord kort toe. 

……………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………. 

  



Tot slot 
Elk kaartje heeft een achterkant. Bedenk daarvoor een affirmatie, een positieve 
bevestiging van een gevoel over jezelf. Noem je eigen naam en geef jezelf een pluim, 
bijvoorbeeld: 
 

‘’André… je bent geweldig!!!’ of: ‘André… je kunt het!!!’ 
 
Deze kant van het kaartje mag je ook mooi maken en versieren. 
 
Je kunt je kaartje een professioneel tintje geven door het te lamineren en te voorzien van 
een plastic hoesje. Let er dan wel op dat er geen dingen te ver uitsteken of te dik zijn om 
door het lamineerapparaat te halen. Kraaltjes en veertjes kunnen nog net maar een dopje 
of dikke kralen dus niet! 
 
 
 
 

Nou kanjer… zet ‘m op en maak er iets moois van!!! 


