Opdracht - Infographic

INTRODUCTIE

Met je groepje maak je een infographic over één van de onderwerpen uit de tentoonstelling

In 2 werelden | Molukkers in Nederland.
Met een infographic laat je op een duidelijke manier informatie zien. Daarbij gebruik je tekst
en beeld. Denk daarbij aan logisch gebruik van kleuren, heldere, korte tekstjes, tekeningen of
symbolen, diagrammen, tabellen en grafieken en een duidelijke titel.
De infographic gaat over één van de volgende onderwerpen:

◆ Strijd - Het goud van het Oosten

◆ Verwarring - Waar ligt mijn toekomst?

◆ Afzondering - Heimwee naar huis

◆ Actie - Geweld vanuit frustratie

◆ Verandering - Behouden van mijn identiteit

◆ Identiteit - Een blik op morgen

UITLEG

Hoe maak je een infographic?

◆ Kies een onderwerp.
◆	Bepaal het doel van de infographic. Wat is de inhoud die je wilt overbrengen? En wat wil je
bereiken met de boodschap: wil je informeren, een mening overbrengen of mensen aanzetten
tot bepaald gedrag? Houd rekening met diversiteit binnen de Molukse gemeenschap, dus hoe
was het voor mannen, vrouwen, jongeren, kinderen?

◆ Bezoek en bekijk de tentoonstelling In 2 werelden | Molukkers in Nederland.
◆	Maak tijdens het bezoek aan de tentoonstelling foto’s van bronnen en noteer gegevens die je
kunt gebruiken voor je infographic.

◆ Bedenk een krachtige, korte titel voor je infographic.
◆ Bedenk een vormgeving die past bij het onderwerp.
◆	Maak eerst een schets van de infographic. Bespreek deze schets met je docent. Werk hem
daarna uit tot een nette versie.

Tip!

Kijk op https://www.vernieuwenderwijs.nl/leerlingen-infographic-maken/
voor inspiratie over infographics.

UITWERKING
Onderwerp
Waarover gaat de infographic?

■ Strijd - Het goud van het Oosten – bekijk zeker zaal C1
■ Verwarring - Waar ligt mijn toekomst? – bekijk zeker zaal C2
■ Afzondering - Heimwee naar huis – bekijk zeker zaal C3
■ Actie - Geweld vanuit frustratie – bekijk zeker zaal C4
■ Verandering - Behouden van mijn identiteit – bekijk zeker zaal C5
■ Identiteit - Een blik op morgen – bekijk zeker zaal C6

Doel
We willen met deze infographic:

■ Informeren
■ Een mening overbrengen
■ Aanzetten tot bepaald gedrag, namelijk:
■ Anders, namelijk:

Boodschap
De boodschap van de infographic is

Titel

Vormgeving
Je gaat nu een vormgeving bedenken die past bij je onderwerp.
Dat doe je zo:
1. Schrijf het onderwerp in het midden van de mindmap.
2.	Waar denk je aan bij dit onderwerp? Welke kleuren, beelden en symbolen passen hierbij?
Schrijf het op bij een gekleurde lijn.
3.	Waar denk je aan bij de woorden die je net hebt opgeschreven? Schrijf deze nieuwe woorden
op bij de ‘takken’ die aan de lijn vastzitten.

Tip!

Kijk op https://www.vernieuwenderwijs.nl/laat-leerlingen-mindmap-maken/
voor meer informatie en inspiratie over mindmappen.

Bronnen
Bekijk nog eens goed alle informatie die je hebt verzameld op de tentoonstelling. Bedenk hoe je
deze informatie mooi kunt verwerken in de infographic.

Schets
Maak nu meerdere schetsen. Kies goede elementen uit de verschillende schetsen en maak daar
een eerste schets van. Laat deze schets aan je docent zien. Is je docent akkoord? Werk de schets
dan verder uit.

Disclaimer: Dit project is (mede) tot stand is gekomen op basis van persoonlijke en/of familiegeschiedenissen.

