MISSIEBRIEFING:

Een reis vol (ge)varen
code: e.o.2.A

LEERDOELEN VAN DEZE MISSIE
Deze missie heeft een aantal leerdoelen. Het is dan ook belangrijk dat je met je eindproduct en je
reflectievragen laat zien dat je deze geleerd hebt.
-

Dat je bij een onderzoek meerdere bronnen kan opzoeken en vergelijken
Dat je op een correcte manier kan aangeven welke bronnen je hebt gebruikt
Dat je met een kaart of infographic overzichtelijk veel informatie kan weergeven

MISSIEOPDRACHT
Je opdracht bestaat uit twee delen: onderzoek en verwerking.
In het onderzoeksdeel zoek je voor een recent jaar (1 tot hooguit 3 jaar geleden) uit waar de mensen
vandaan komen die in Nederland asiel hebben aangevraagd, inclusief de aantallen. Voor zover mogelijk
onderzoek je ook de routes die deze vluchtelingen hebben afgelegd om in Nederland te komen. Gebruik
bij je onderzoek minimaal drie bronnen en vergelijk hun gegevens. Geef aan wat deze bronnen zijn in je
eindproduct.
In het verwerkingsdeel moet je de gegevens die je eerder hebt opgezocht zo duidelijk mogelijk
weergeven. Dit doe je met een kaart of een infographic. Deze moet goede en voldoende gegevens
bevatten uit je onderzoek, overzichtelijk en duidelijk leesbaar zijn en prettig zijn om naar te kijken.
Je (scherpe foto van een) kaart of infographic is het eindproduct dat je upload naar je portfolio.

LINKS EN ACHTERGRONDINFORMATIE
De bronnen waaruit je je gegevens haalt moet je zelf opzoeken. Je moet deze wel vermelden op of bij je
eindproduct. Lees hier hoe je dat doet: http://www.bruuttaal.nl/leerling/schrijven/bronnenvermelden/.
Je moet je informatie uiteindelijk verwerken in een kaart of infographic. Zoek eerst online een aantal
voorbeelden zodat je weet hoe dit eruit ziet. Je kan op verschillende manieren deze opdracht doen:
-

Je kan met een app of op een online website een infographic of kaart maken. Hier zijn een
aantal handige tools voor, zoals één van deze apps: Piktochart, Canva, Easelly. Lees eventueel
deze blog voor een aantal tips: https://brandnewjourney.nl/infographic-maken/.

-

Je kan een A3 vel vragen aan de docent en hier met de hand een infographic op tekenen. Zoek
dan eerst online naar een aantal voorbeelden.
Je kan een A3 afdruk vragen aan de docent van de volgende kaart:
https://www.alternatehistory.com/forum/attachments/westeurasiafrica1000bbase-png.37490/
Hierop kan je de aantallen en routes met de hand weergeven.

REFLECTIEVRAGEN
Beantwoord deze vragen zorgvuldig en zet ze samen met je eindproduct in je portfolio.
1. Waarom is het denk je belangrijk om meerdere bronnen op te zoeken en te vergelijken bij het
onderzoeken van een onderwerp?
2. Wat vind je van de kaart of infographic als manier om veel gegevens te presenteren?
3. Wat valt je op aan de landen waar asielzoekers vandaan komen? Waarom zouden die mensen
hierheen komen?
4. Wat zijn denk je de gevaren of problemen waar mensen op stuiten bij hun reis naar Nederland?

