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THEMA: jouw promotie van scholier naar mediavormgever

Maak twee(!) van de volgende drie opdrachten 1, 2 en 3

1. opdracht stopmotionfilm
 (animatiefilmtechniek)
Maak een stopmotionwerkstuk over het volgende: je bént een scholier maar je wórdt mediavormgever.
Je mag dit proberen te verbeelden op geheel eigen manier. Je mag zelf de hoofdrol spelen in je film of je 
gebruikt bijvoorbeeld een voorwerp. Gebruik je fantasie en verbeelding om dit op een originele manier te 
laten zien. 
Voor het maken van een stopmotion 
kan je de volgende site raadplegen: 
http://www.kidsweek.nl/filmpjes-
nieuws/maak-8-stappen-je-eigen-
stop-motionfilmpje. 

2. opdracht tekening van een communicatiemiddel
 (tekenopdracht)
Maak een getekend werkstuk van een communicatiemiddel. 
Dit is een opdracht naar de waarneming: je bekijkt het onderwerp zo 
goed en zo vaak mogelijk om op deze manier een zo realistisch 
mogelijke weergave te laten zien van het gekozen voorwerp (een 
telefoon, een computer, twee blikken met een touw ertussen, etc.,
maak een keuze uit nieuwe of misschien wel ouderwetse media).
Probeer het zo goed mogelijk na te tekenen: licht-donker, verschillende 
grijs- of kleurtonen, perspectief, etc.

3. site: ontwerp van een homepage (A4, kleur, digitaal gemaakt 
 in bijvoorbeeld Adobe Illustrator of Photoshop) of - als je de 
 techniek beheerst: een werkende site 
 (computeropdracht)
Maak dus een digitaal gemaakt werkstuk met als onderwerp jezelf als ontwerper of als mediagebruiker. 
Verplaats jezelf in het feit dat jij als ontwerper of gebruiker van een bepaald medium aan de weg timmert 
met een eigen specialiteit. Maak een keuze waarin je denkt goed te zijn en etaleer dat op je homepage.
Verwerk de volgende punten erin:
  1. maak visueel in één oogopslag duidelijk waar je site   
   over gaat: dus over jou en wat je goed kunt
  2. welke onderwerpen zijn terug te vinden op deze 
   homepage om verder op door te klikken
  3. is er een slogan? - een zin dat jouw werk typeert en 
   samenvat
  4. een logo
  5. als je die hebt (in het ideale geval): voorbeelden van 
   creatieve dingen die je ooit hebt gemaakt
  
  Het eindwerkstuk mag je als print meenemen (netjes 
  verzorgd) of kan je op je laptop tonen.


