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Opdrachtomschrijving
Probleemstelling
*Hoe kan door middel van multimedia en belevenissen het slechte imago rondom
immigranten worden verbeterd?
*Hoe kan door middel van RFiD en een sociaal netwerk een nieuwe imago rondom
immigranten ontwikkeld worden?
*Hoe kan door middel van RFiD en Multimedia de beeldvorming rondom de culturele
identiteit van migranten in Nederland uit eigen perspectief weergeven worden?
Deelvragen
 Hoe staat media, multimedia in verband met het creëren van een imago al dan
wel goed of slecht?
 Waarom hebben de immigranten een slechte imago in de media?
 Met welke middelen is er al getracht het slechte imago van de immigranten te
verbeteren?
 Welke vernieuwd beeld moet er worden neergezet?
 Welke vormen van multimedia maken het moegelijk een nieuw imago te
creëren rondom immigranten? Welke is hieruit de meest geschikte vorm of
combinatie?
Case Study
*Ontwikkel een multimediale beleving ter ondersteuning van het archiefproject van
Mediamatic die met behulp van een User Generated Content website de accurate
beeldvorming rondom immigranten in Nederland te weergeven.
*Culturele achtergrond van immigranten weergeven met behulp van RFID en Sociale
netwerken.
Vaardigheden & werkzaamheden
Tijdens mijn afstuderen zal ik mij voornamelijk bezighouden met het voltooien van de
Casestudy.. Ik zal verder tijdens mijn onderzoeken diverse theorieën vanuit Experience
branding in praktijk brengen en toetsen aan het concept. Te denken aan identifying the
opportunity, experience framework en experience matrix. Maar ook nieuwe
technieken, theorieën en methodes zoals context mapping.
De doelgroep
2de Generatie Afro-Surinamers; geboren in Nederland; 1975-1995
Op te leveren product
- Documentatie; Onderzoeken, Beeldmateriaal, Gehele Scriptie.
- Casestudy; Een prototype van multimediale belevenis die aansluit op het project
Immigranten Archief van Mediamatic.
Kennisgebied
Belevenismarketing; Geschiedenis van Niet-westerse Samenleving; Sociologie; Nieuwe
Media;

Inperking | Oude versie
Onder identiteit verstaan we dat wat eigen is aan een persoon. Culturele identiteit is
een van de verschillende soorten identiteit die te onderscheiden zijn. Bij culturele
identiteit gaat men ervan uit dat een samenleving kiest voor groepsverbondenheid dat
gedefinieerd is op grond van gemeenschappelijke waarden en normen, op grond van
een gemeenschappelijk verleden. Binnen de culturele identiteit van de Afrikaanse
Diaspora met Surinaamse afkomst is het gemeenschappelijk verleden de transatlantische
slavenhandel door de Nederlanders in 16e eeuw. Veel informatie over het verleden van
de Afrikaanse Diaspora met Surinaamse afkomst houdt op bij de aankomst van de
Afrikaanse voorouders in Suriname. Hierdoor is een persoonlijke aanpak van het
onderwerp geschikt. Door gebruik te maken van de belevenissen en de verhalen die
van ouder op kind zijn verteld kan er een ander beeld gecreëerd worden rondom de
culturele identiteit van de Nederlandse Afrikaanse Diaspora met Surinaamse afkomst.
Immigranten in Nederland
Onder de westerse allochtonen vormen Duitsers en personen uit het voormalig
Nederlands-Indië of Indonesië de grootste herkomstgroepen. Onder de niet-westerse
allochtonen zijn het de ‘klassieke’ herkomstgroeperingen: Turken, Surinamers,
Marokkanen en Antillianen/Arubanen.
Naast deze groepen zijn de afgelopen jaren enkele andere groepen sterk toegenomen:
Irakezen, Afghanen, Iraniërs, Chinezen en Somaliërs.
Bronnen
Websites
Culturele Achtergrond

Beeldvorming
Jongeren
Media & Informatie
Storytelling

| http://www.geheugenvannederland.nl/
http://www.ninsee..nl
http://www.mijnroots.nl/
http://www.migrationinpractice.eu/
http://www.sporenvanmigratie.nl/
| http://www.koerswijziging.nl/
http://www.maroc.nl
| http://www.hetjongerenonderzoek.nl
| http://www.ivmi.nl
| http://www.verhalenvanger.nl/
http://www.imagineic.nl
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