
Radio Netherlands Worldwide 

Sam en zijn Wereldkidsjournalisten 

Transmedia Storytelling 

  

Team Sams Mirror 

11/11/2010 

 
Inleiding 
In opdracht van de Radio Nederland Wereldomroep (RNW) hebben we een transmediaal concept 
uitgewerkt. Dit concept is bedoeld voor de kinderen van expat families. Het RNW heeft onderzocht en 
ondervonden dat er in de voorbereiding van de emigratie er gelaakt wordt in de voorbereiding bij 
kinderen. De RNW heeft daar op ingespeeld door een concept te laten ontwikkelen dat moet gaan 
bijdragen aan die voorbereiding. 

Het concept is in het eerste semester van 2010 ontwikkeld door een groep internationale studenten in 
samenwerking met het Medialab in Amsterdam. 

Dat concept hebben wij uitgewerkt in een transmediaal product. Dit product ‘Sam en zijn 
wereldkidsjournalisten’ probeert op speelse wijze de kinderen bewust te laten worden van de dingen die 
veranderen gaan in de nabije toekomst. 

Met het project van Sam en zijn Wereldkidsjournalisten hebben wij een concept kunnen uitwerken in het 
innovatieve gebied van Transmedia. Deze mogelijkheid hebben wij aangegrepen om te ervaren eigen te 
maken in een project dat gemoeid is met Transmedia. Wij hebben de moeilijkheden ondervonden die 
samen gaat deze ingewikkelde tak van Storytelling en hebben geleerd voor de toekomst. 

 Opdrachtomschrijving 
Radio Nederland Wereldomroep biedt nieuws en informatie voor Nederlandse expats. De wereldomroep 
brengt niet alleen nieuws in hun nieuwe thuisland, maar geeft ook informatie die handig is voor hun 
vertrek. Voor kinderen van deze expats is er de website Wereldkids, daar kunnen ze hun verhalen kwijt 
als ze in het buitenland zijn. Maar deze website kan ze niet voorbereiden op de problemen waar ze 
voor, tijdens en na de verhuizing misschien tegenaan lopen. Vaak hebben kinderen geen idee wat ze te 
wachten staat en ouders hebben te weinig tijd om ze helpen, omdat ze het te druk hebben met hun 
eigen voorbereidingen.  RNW wil toekomstige expatkinderen specifieke informatie gaan aanbieden op 
een manier die kinderen aanspreekt. Ze willen een transmediaal drama, dat er voor zorgt dat kinderen 
zich op hun eigen manier kunnen voorbereiden op de verhuizing. 

Sams Magische Spiegel 
Vorig semester heeft een team studenten van het MediaLab zich over deze probleemstelling gebogen. 
Ze hebben daarop het concept Sams Magische Spiegel ontwikkeld. Dit transmediale drama gaat over 

[Onderzoeksdocument van Sam en zijn wereldkidsjournalisten in opdracht van Radio Nederland 
Wereldwijd en in samenwerking met het Medialab Amsterdam.] 



Sam, een jongen van 15, die binnenkort als expatkind naar Sjanghai vertrekt. Van zijn oma krijgt hij een 
magische spiegel, die hem een kijkje kan geven in de toekomst en hem kan vertellen hoe hij bepaalde 
problemen kan oplossen. De spiegel wordt doorgegeven aan 6 andere toekomstige expatkinderen en 
elk kind heefteen specifiek probleem waarbij de spiegel hen kan helpen. De zeven problemen die het 
vorige team heeft onderzocht zijn: 

1. Bang zijn voor je nieuwe land 
2. Nieuwe taal 
3. Nieuwe school 
4. Nieuwe cultuur 
5. Vriendschap 
6. Heimwee 
7. Bang dat je het contact met Nederland verliest 

Er zijn drie verschillende scenario’s ontwikkeld en uiteindelijk is er één scenario dat uitgewerkt zou 
worden door Maarten Almekinders en Hetty Kleinloog. 

Opdracht 
De opdracht die wij als team hebben gekregen is het daadwerkelijk produceren van het uitgewerkte 
script van Sams Magische Spiegel. Via de verschillende platforms wordt het verhaal van Sam verteld. 
Hij voert de kinderen als het ware mee door de wondere wereld van de journalistiek en de social media. 
Hij leert de expatkinderen bijvoorbeeld hoe ze moeten uploaden op youtube en Flickr. Ook laat hij zien 
hoe ze het best contact kunnen houden met hun vrienden via facebook en hyves. 

Gedurende het verhaal komen ze de, al eerder genoemde, zeven issues tegen. Hoe ze met deze 
problemen kunnen omgaan laten we ze zien via filmpjes en lezen via verschillende blogs. Bovendien 
kunnen ze andere expatkids volgen via wereldkids.nl. Er vormt zich een kleine ‘ wereldkidscommunity’. 
Het transmediale drama bestaat uit een aantal onderdelen: 

1. Een magazine, dit tijdschrift wordt opgestuurd naar toekomstige expatkinderen en staat vol met 
verhalen van WereldKids. In het blad wordt Sam voorgesteld aan de kinderen. Ze worden nieuwsgierig 
gemaakt naar het avontuur en gaan naar de website. 

2. Een weblog met een aantal filmpjes. Op het weblog staan verhalen die de kinderen zelf hebben 
geschreven.Het verhaal kent zeven kinderen en elk kind heeft een issue. In het eerste filmpje wordt 
duidelijk wat het probleem is en in het tweede filmpje helpt de magische spiegel ze om dit probleem op 
te lossen. In totaal zijn er dus veertien filmpjes nodig van elk tussen de 2 en 5 minuten. 

3. Een aantal social media pagina’s, waarschijnlijk Facebook, Hyves, YouTube en Flickr. De zeven 
kinderen uit het verhaal hebben elk een social media pagina die bij ze past. 

4. Een augmented reality experience met de webcam. Door een marker voor de webcam te houden komen 
de gebruikers in een magische wereld terecht. Zo kunnen de kinderen ook geholpen worden door de 
magische spiegel. 
Het is de bedoeling dat dit alles aan het einde van het semester gelanceerd kan worden. 

Het verhaal staat echter nog niet vast en er verandert nog veel voordat we met het productieproces 
kunnen beginnen. Het zijn niet alleen de details die nog aangepast worden, maar het hele script wordt 



eigenlijk veranderd en verbeterd. Het is ook nog niet vastgesteld welke mediavormen we in het 
uiteindelijke verhaal wel of niet gaan gebruiken. 

Wanneer de Wereldkids alle opdrachten goed hebben uitgevoerd ontvangen zij in real-life een 
Wereldperskaart. Hiermee krijgen zij toegang tot allerlei extra informatie die hen kan helpen bij hun 
toekomst als (expat)journalist. 

Achtergrond 
We werken in dit project met meerdere partijen samen. Om inzicht te geven in deze samenwerking 
zullen we alle partijen toelichten. 

Wereldomroep 
Radio Nederland Wereldomroep (RNW) brengt nieuws en informatie vanuit Nederlands-Europees 
perspectief aan miljoenen mensen over de hele wereld. Dit doen ze via radio, televisie en internet en in 
tien talen: Nederlands, Engels, Spaans, Portugees, Arabisch, Frans, Chinees, Indonesisch, Papiaments 
en Sarnami. 
De RNW hoort bij de top vijf van international zenders, naast “the BBC World”, “Voice of America”, 
“Radio France Internationale” en “Deutsche Welle”. 
De missie van de Wereldomroep is: “Het, mede namens en ten behoeve van Nederland, leveren van 
een bijdrage aan een beter geïnformeerde wereld door een combinatie van onafhankelijke journalistiek 
en dienstverlening.” 

De doelstellingen van de Wereldomroep zijn: 

 Het informeren van Nederlandstaligen in het buitenland. 
 Het voorzien in onafhankelijke informatie in landen met een informatieachterstand. 
 Het verspreiden van een realistisch beeld van Nederland in het buitenland. 

De Wereldomroep houdt rekening met de verschillende informatiebehoeften van de diverse doelgroepen 
en past het aanbod aan op de mediasituatie in diverse regio’s. 

WereldKids 
WereldKids (www.wereldkids.nl) is een website van de Wereldomroep. Het is een blog voor en door 
Nederlandstalige kinderen die in het buitenland wonen. Op de site staan honderden verhalen van expat-
kinderen over verhuizen, school, hobby’s, sport, muziek en nog heel veel andere onderwerpen. Als een 
kind vijf verhalen heeft geschreven voor de site krijgt hij of zij de officiële WereldKids perskaart. De 
Wereldkids, expats die naar het buitenland vertrekken, zijn onze doelgroep, 
  
Contactpersonen RNW 
Suzanne van der Wateren 
Onze opdrachtgever en  contactpersoon bij RNW is Suzanne van der Wateren van de afdeling 
Strategie. Suzanne verdiept zich al langere tijd in transmedia storytelling en is benieuwd naar alle 
mogelijkheden op dit gebied. 

Michiel Haijtink 



Michiel Haijtink is de hoofdredacteur van Wereldkids.nl. Al bijna 10 jaar lang redigeert hij alle 
binnengekomen stukken tekst van de kinderen. Tevens probeert hij zoveel mogelijk expatkids over te 
halen tot schrijven. Aangezien het 10jarig jubileum er aan komt, vond hij dit een erg leuk initiatief 
mensen en kinderen er op te attenderen. 

  
Medialab 
Het MediaLAB is een organisatie van de Hogeschool van Amsterdam, Universiteit van Amsterdam en 
Erasmusuniversiteit. In het MediaLAB kunnen studenten met verschillende studieachtergronden samen 
werken aan verschillende afstudeerprojecten. Het MediaLAB werkt nauw samen met het bedrijfsleven, 
de creatieve sector en het onderwijs om zo interessante onderzoeksprojecten te kunnen starten. Op 
basis van onderzoek worden innovatieve demo’s, prototypes en concepten ontwikkeld. Onderzoekers, 
projectmanagers en professionals uit het bedrijfsleven en het onderwijs begeleiden de studententeams. 

  
Team 
Het team bestaat uit een aantal mensen met verschillende studieachtergronden. Er is een duidelijke 
scheiding tussen productie en marketing. Didi Koller, Babbe Noya en Eline Nederstigt vormen het 
productieteam. Inge Brinkman, Martin Oostenbrink en William Koornstra (ook wel de sectie 
Leeuwarden) houden zich vooral bezig met de marketing. 

Gijs Gootjes 
Onze projectmanager vanuit het MediaLAB is Gijs Gootjes. Hij komt uit de communicatieve sector. Hij is 
nu 2,5 jaar werkzaam als manager in het MediaLAB en heeft al veel verschillende projecten gedaan. 

Didi Koller 
Didi Koller zit in het afstudeerjaar van de opleiding Interactieve Media (Communications and 
Multimediadesign Amsterdam) aan de Hogeschool van Amsterdam. Zij werkt 40 uur per week aan dit 
project en zal de rol van teammanager vervullen en daarnaast zal ze zich richten op mediaproductie. 
Dat wil zeggen het produceren van de audiovisuele producten. Ook zal ze een aandeel hebben in de 
online media. 

Babbe Noya 
Babbe Noya is vierdejaars Redactie en Mediaproductie aan de Hogeschool van Amsterdam. Ook zij 
werkt 40 uur per week aan dit project, waar zij op wil afstuderen. Ze zal vooral de productie op zich 
nemen. 

Eline Nederstigt 
Eline Nederstigt is afgestudeerd aan de Hogeschool van Amsterdam, daar heeft ze Redactie en 
Mediaproductie gedaan. Ze zal ongeveer één dag in de week meewerken aan dit project en het 
productieteam versterken. 

Inge Brinkman 



Inge Brinkman is vierdejaars European Studies aan de NHL Hogeschool. Ze werkt twee dagen in de 
week aan dit project, waarvan één dag in Hilversum. Zij zal zich richten op de sociale media en de 
externe relaties. 

Martin Oostenbrink 
Martin Oostenbrink zit ook in het afstudeerjaar van de opleiding European Studies. En ook hij zal twee 
dagen in de week aan dit project werken. Martin richt zich samen met Inge op de sociale media. 
Daarnaast is hij degene die de continuïteit in de gaten houdt. 

William Koornstra 
William Koornstra doet eveneens het vierde jaar European Studies. Hij is verantwoordelijk voor de 
marketing en zal zich er voor gaan zorgen dat mensen weten dat dit project bestaat. 

Joost Schellevis 
Joost Schellevis is ook al afgestudeerd. Hij heeft Media, Informatie en Communicatie gedaan aan de 
Hogeschool van Amsterdam. Hij kan er ongeveer één dag in de week bij zijn. Joost zal veel kunnen 
betekenen op online gebied. Hij heeft onder andere ervaring met WordPress en wil graag de layout voor 
de nieuwe website maken. 

  
Scriptwriters 
De scriptschrijvers waar we mee samen werken zijn uitgekozen, omdat ze ervaring hebben met 
crossmediale scripts en ze erg goed zijn met de jonge doelgroep. 

Maarten Almekinders 
Maarten Almekinders is scenarioschrijver. Hij is al sinds 1991 actief in het dramacircuit. En werkte tot 
2000 aan GTST, ONM en Goudkust. In 2001 maakt hij de overstap naar speelfilm. In de jaren dat hij bij 
de NCRV en de Media Academie werkte werd zijn interesse in crossmediale vertelvormen gewekt. 
Sinds 2007 werkt  hij samen met Evelien Verwoerd onder de naam ScriptDesk, allround bureau voor 
scriptontwikkeling. Hij wil zijn schrijvers graag kunnen voorbereiden op transmedia. 

Hetty Kleinloog 
Hetty Kleinloog is (toneel)schrijfster, tekstdichter en regisseuse. Sinds 2000 schrrijft zij televisiedrama. 
Zij werkte als dialoogschrijfster, storyliner en eindredactrice mee aan tv-series als ONM en Lotte. Ook 
heeft ze ervaring met de jongere doelgroepen van TiTa Tovenaar en het crossmediale SpangaS. Deze 
serie heeft de Gouden Stuiver gewonnen in 2008. 

Transmedia 
Storytelling 
Om storytelling te kunnen begrijpen moet je uitgaan van narrativiteit. Met narratief bedoelen we in 
normaal taalgebruik gewoonlijk verhaal. Je kan narratief definiëren als een keten van gebeurtenissen in 
een oorzaak/ gevolg relatie dat plaats vindt in tijd en ruimte. 
Kenmerkend voor een narratief is dat het een begin, midden en einde heeft. Het karakter gaat zo een 
verandering door. Narratieve elementen zijn zo de formele bouwstenen van een verhaal of concept. Bij 



het begrijpen van een narratieve concept probeert een toeschouwer/gebruiker de samenhang van een 
set gebeurtenissen te begrijpen. Wij als toeschouwer/gebruiker snakken naar structuur en indien het 
concept deze niet presenteert, maken we deze zelf. 
Narratieve elementen in een verhaal zijn de ingrediënten als tijd, ruimte, conflict en personage. Conflict 
staat gelijk aan drama. Geen drama zonder conflict. De manier waarop een verhaal wordt opgebouwd 
verloopt meestal via wat men noemt ‘de opwinding van Aristoteles’, grafisch ziet dat eruit als een 
stijgende lijn die naar een climax toewerkt, waarna een sterk dalende lijn het einde van het verhaal 
aankondigt. In zo’n verhaal zitten meerder plotwendingen verwerkt, waardoor iedere keer weer het 
verhaal wordt voortgestuwd. Tijd, ruimte en personage kunnen ieder invloed hebben op het conflict. 
In tegenstelling tot de traditionele lineaire vertelling worden zowel binnen de beeldende kunst als in 
films, in televisieprogramma’s, in reclame, in videoclips en games verschillende verhaallijnen door 
elkaar gebruikt en tegelijkertijd verbeeld. 
Transmedia storytelling 
Een verhaal vertellen met een begin en een eind over verschillende platformen. Gebruikers kunnen op 
verschillende momenten in het verhaal instappen en door eigen inbreng de verhaallijn beïnvloeden. 
De grondlegger van het begrip ligt bij professor Henry Jenkins. In zijn werk ‘Convergence 
Culture’ (2006) gaat hij in op de culturele verandering die plaats heeft, waarbij de consument in controle 
wil zijn over verschillende mediakanalen. 
Voorbeelden 
Voorbeelden die vaak worden gebruikt om transmedia storytelling the illustreren, zijn “Blair Witch 
Project” en “Marika”. In het eerste geval verzonnen drie filmstudenten al voor het verschijnen van de film 
een verhaal over de vermissing van drie studenten. Hierdoor werd de hype rond de film ongekend. De 
makers van Marika, awardwinnend Zweeds drama over de verdwijning van Maria, deden het nog beter. 
Via YouTube, wiki’s en online discussieforums werkten deelnemers van over de hele wereld mee aan 
het oplossen van het raadsel. 
Het verschil met crossmedia 
Waar transmedia over de tijd via diverse media een verhaallijn beschrijft, is crossmedia slechts het 
inzetten van meerdere kanalen om hetzelfde verhaal over te brengen. 

Transmediale communicatie is dè vernieuwende manier van communiceren. Deze trend is ontstaan uit 
de participatiecultuur: de consument ontvangt niet meer passief een boodschap, maar gaat zelf actief op 
zoek naar de rest van het verhaal. Storytelling door transmedia is zeer effectief omdat deze vorm van 
communicatie de gebruiker activeert en dus raakt. Door het inzetten van transmedia wordt 
communicatie veel uitgebreider, de mogelijkheden lijken eindeloos. 

Research 
Een project kan pas werkelijk van start gaan als na gedegen onderzoek. Dit geldt ook voor het project 
van Sam, waarin er zoveel verschillende mogelijkheden en situaties zijn waar rekening mee gehouden 
moet worden. De onderzoeksfase kan afgerond worden als de opties 

Audio 
De mogelijkheden in het gebruik van audio voor het project zijn onderzocht. Aangezien het interactieve 
karakter van het project  duidelijk zichtbaar moet zijn in het eindproduct is er gekozen voor een 
onderzoek naar de verschillende mogelijkheden in het gebruik van audio in relatie met een van de 
opdrachten van Sam. 



Audioboo 
Het gebruik van audioboo is onderzocht en er is gekeken naar de mogelijkheden om deze audiovorm te 
exporteren naar een blog of een site en de mogelijkeden om het te embedden. De deelmogelijkheden bij 
audioboo zijn breed en de geluidsfragmenten die owrden aangemaakt met gebruik van het programma 
kunnen worden gedeeld via Twitter en Facebook en er is een mogelijkheid om het te embedden op een 
site of een blog. 

Skype 
Het gebruik van Skype is ook onderzocht, maar er is voornamelijk gekeken naar de mogelijkheden om 
geluidsfragmenten op te nemen en het te exporteren. Het gebruik van Skype met betrekking tot het 
rechtstreeks opnemen van audio en het exporteren daarvan, is niet echt optimaal. Wel heeft Skype een 
extra functie; ‘Pamela Call Recorder’, waarmee een gesprek kan opnemen en het kan omzetten naar 
een mp3 bestand. Pamela Call recorder heeft ook de functie om de geluidsfragmenten te mixen en te 
bewerken. 

De gebruiksvriendelijkheid van zowel het programma Pamela Call Recorder en Skype is voor kinderen 
niet optimaal. 

Na het testen van beide programma’s kan geconcludeerd worden dat Audioboo een goed programma 
zou zijn voor de opdrachten die te maken hebben met audio. Met Audioboo zijn de mogelijkheden van 
delen en het werkelijk opnemen en bewerken zeer geschikt voor kinderen in de doelgroep. 

Video 
De mogelijkheden in het gebruik van video en het bewerken daarvan zijn onderzocht. Voor een opdracht 
van Sam worden de kinderen geacht een eigen filmpje te maken waarin heimwee als centraal thema 
boven hangt. 

Er is ondezoek gedaan naar het gebruik van de programma’s; Zappmixer, Holy en openbeelden. 

Zappmixer 
De Zappmixer is een kindvriendelijk programma waarin een kind op speelse wijze een eigen filmpje kan 
maken met eigen foto’s, geluidsfragmenten en korte eigen filmpjes die allemaal geimporteerd kunnen 
worden naar de zappmixer. Op de Zappmixer zit een beveiliging die ervoor zorgt dat er geen 
ongehoorde filmpjes, foto’s of audiofragmenten gemaakt kunnen worden bij Zappmixer. Voordat het 
gemaakte filmpje te gebruiken is moet er toestemming gegeven worden door de ouders en wordt het 
filmpje zelf nogmaals goedgekeurd door de redactie van zappmixer. De beveiliging zorgt wel voor een 
extra 4 dagen voordat het filmpje werkelijk te gebruiken is. 

Dit gemaakte filmpje heeft na plaatsing alleen deelmogelijkheden naar de sociale media als Facebook, 
Hyves, Twitter, WordPress en MySpace. 

De afbeeldingen, filmpjes en geluiden die gebruikt kunnen worden in Zappmixer, kunnen bewerkt 
worden in de zappmixer. Op deze manier kan een kind op een makkelijke manier een eigen 
filmpje/animatie maken en dat delen via de sociale media. 



Holy.nl 
Holy is een programma waarin kinderen een clipje kunnen maken. Doordat de kinderen eigen 
afbeeldingen en geluiden kunnen importeren naar de site van Holy.nl, kan er een animatie gemaakt 
worden. De deelmogelijkheden zijn optimaal op holy.nl. De clipjes kunnen gedeeld worden via de 
sociale media of het filmpje kan geexporteerd worden naar een eigen blog of site. 

Openbeelden.nl 
Openbeelden is een site die niet een kindervriendelijke uitstraling heeft. De site lijkt bedoelt te zijn voor 
alleen volwassenen en de gebruiksvriendelijk heeft ook te wensen over. Bij openbeelden.nl is er geen 
mogelijkheid om een eigen inbreng te geven aan de clipjes. Er zijn geen mogelijkheden om eigen 
afbeeldingen, geluiden en filmpjes te importeren en daarmee een clip te maken. 

De Zappmixer is erge geschikt voor het makkelijk maken van een clip dat zou passen in de opdracht 
‘maak een eigen filmpje’. Het is een gebruiksvriendelijk en het spreekt kinderen aan om op speelse 
manier een eigen filmpje te maken. Het nadeel van zappmixer is dat er geen mogelijkheden zijn om 
eigen gemaakte filmpjes te exporteren naar een eigen blog of site. De deelmogelijkheden via de sociale 
media zijn beperkt. Ook de wachttijd voor de werkelijke plaatsing van het filmpje is 4 dagen, wat nadelig 
is in het snel behalen van de opdrachten van Sam. 

Holy.nl geeft daarentegen de mogelijkheden om te delen via de sociale media en het exporteren van het 
clipje naar een eigen site of blog. Holy.nl is in tegenstelling tot de zappmixer minder speels en minder 
gericht op alleen kinderen. 

Toch gaat de voorkeur uit naar Holy.nl. De deelmogelijkheden zijn hierin doorslaggevend. 

Sociale Media 
Om het eindproduct van Sam het transmediale karakter te geven, kan een onderzoek naar de Sociale 
Media niet ontbreken. De sociale media zal een belangrijke rol innemen in het verloop van het drama en 
verhaal van Sam. Op het wereldwijde web zijn verschillende soorten van Sociale Media. In deze lijst 
heeft een segmentatie plaatsgevonden die van belang zijn voor vertrekkende expatkinderen. Zowel de 
nationale als de internationale types van sociale media zijn betrokken bij het onderzoek. 

Facebook 
Facebook is een internationale sociale netwerksite, die haar focus heeft liggen op scholieren, studenten 
en werknemers. Het wordt wereldwijd gebruikt en is zeer populair onder studenten. Sinds mei 2008 
bestaat er een Nederlandse versie van de netwerksite en in december van datzelfde jaar was de 
internationale lidmaatschap al gestegen tot 600.000 nieuwe aanmeldingen per dag. In april 2009 had 
Facebook meer dan 200 miljoen gebruikers, dit is verder gestegen tot een kleine 500 miljoen gebruikers 
in 2010. Dat is ca. 7% van het aantal aardbewoners. 

Gebruikers maken een account aan, en vullen informatie in op hun profiel. Middels een vriendenzoeker 
die gekoppeld is aan hun e-mail account kunnen ze kijken welke van hun contacten al lid zijn van 
Facebook, en deze aanmelden als vriend. Ook beschikt Facebook over een zoekmachine waar mensen 
mee gevonden kunnen worden. 



Op een Facebook profiel kunnen berichten, links, en bijvoorbeeld YouTube filmpjes geplaatst worden. 
Ook kunnen gebruikers zich aansluiten bij groepspagina’s van bijvoorbeeld hun favoriete artiest of tv-
programma. 
Hyves 
Hyves is een Nederlandse sociaal netwerksite, waar gebruikers een profiel aanmaken en hierop hun 
informatie invullen. Vrienden kunnen aangemeld worden door middel van een vriendenzoeker die 
gekoppeld is aan een e-mail account, of via een zoekmachine. Hierop kunnen mensen gezocht worden 
op naam, stad, leeftijd, geslacht etc. 

Op een Hyves profiel kun je foto’s plaatsen en zogeheten ‘krabbels’ sturen naar vrienden. Ook kun je 
gadgets zoals spelletjes en YouTube filmpjes plaatsen. 
Het verschil tussen Facebook en Hyves is dat Hyves Nederlands is, en dat er binnen Hyves een 
secundair vriendennetwerk bestaat. Dit houdt in dat je kunt zien wie ‘vrienden van vrienden’ zijn; zo heb 
je dus een extra netwerk met secundaire relaties. 
Twitter 
Twitter: Op sociaalnetwerksite Twitter sturen gebruikers korte berichten van maximaal 140 tekens over 
wat hen bezig houdt en wat ze op dat moment aan het doen zijn. Deze berichten kunnen verstuurd 
worden via internet of de mobiele telefoon. Een Twitter bericht heet een ‘tweet’, wat afgeleid is van de 
Engelse betekenis: kwetteren. 
Op Twitter heeft de gebruiker een minimaal profiel met 1 foto en een naam. Er is geen vriendennetwerk 
zoals bij Facebook en Hyves, maar je kunt mensen volgen en anderen volgen jou. Door je aan te 
melden als ‘follower’ kun je dus berichten van jouw contacten volgen. 

LinkedIn 
LinkedIn is een sociaalnetwerksite die gericht is op de professionele loopbaan van haar gebruikers. 
LinkedIn gebruikers vullen niet hun hobby’s en interesses in, maar hun opleiding en werkervaring. Zo 
ontstaat er via relaties een professioneel netwerk. 
Flickr 
Flickr is een sociaal netwerk waarop foto’s gedeeld kunnen worden. Gebruikers kunnen foto’s uploaden 
en op hun profiel plaatsen. Voor webloggers is Flickr een handige opslagplaats voor al hun foto’s. 
Youtube 
Youtube is een site waar gebruikers video’s kunnen bekijken, uploaden en uitwisselen. Je kunt een 
eigen account aanmaken om zelf je (eigen) video’s te uploaden en te delen met andere gebruikers. 
Weblogs 
Op een weblog kan een gebruiker een digitaal dagboek bijhouden. Dit digitale dagboek kan gevolgd 
worden door de vrienden en bekenden van deze gebruiker, ofwel ‘blogger’. 
Weblogs kunnen gebruikt worden door bijvoorbeeld professionals, reizigers, en mensen die het leuk 
vinden om te schrijven en hun leven met anderen te delen. Een specifiek voorbeeld van een Nederlands 
weblog voor reizigers is WaarbenJij. 
Social Media in het project Sam’s magic mirror 
Voor het project Sam’s magic mirror hebben wij de keuze uit diverse social media. Waar we rekening 
mee moeten houden bij het maken van een keuze, is onze doelgroep: Nederlandse kinderen die naar 
het buitenland verhuizen of verhuisd zijn, in de leeftijd van 8 tot 12 jaar. 
Kinderen houden zich in deze tijd veel bezig met social media. Veel kinderen zijn al jong bekend met 
bijvoorbeeld Hyves en Youtube. 



Om de personages van ons project in contact te brengen en te laten blijven met onze doelgroep, 
hebben wij de volgende opties: 

-          Een profiel op de internationale netwerksite Facebook. Via deze weg kan het personage het kind 
laten zien dat hij veel internationale contacten heeft gekregen sinds zijn verblijf in het buitenland. Dit kan 
het kind een positief beeld geven van zijn aankomende vertrek: “ik ga nieuwe vriendjes maken in mijn 
nieuwe land”. Ook kan het personage doormiddel van foto’s laten zien hoe zijn nieuwe omgeving eruit 
ziet, en wat de verschillen zijn tussen zijn nieuwe land en Nederland. Het kind kan op deze manier zien 
dat het weliswaar een ander land is, maar dat het personage toch wel heel snel gewend is geraakt aan 
zijn nieuwe omgeving. 
Het kind zou het personage via Facebook berichten kunnen sturen om hem om raad te vragen; “hoe 
ging dat bij jou?” “vond je dit eng?” “heb je het wel naar je zin in je nieuwe land?” “heb je wel nieuwe 
vriendjes gemaakt?” 

 Wall-to-wall posts 
 Personen taggen op foto’s 
 Comments geven op foto’s en berichten 
 Foto’s uploaden 
 Filmpjes uploaden 
 Vrienden worden 
 Lid worden van interest groepen 

-          Een weblog op WaarbenJij.nu. Het zou leuk zijn als de personages een weblog bijhouden over 
al hun belevenissen in hun nieuwe land, in verhaalvorm. De kinderen kunnen zich via de e-mail 
abonneren op de weblogs, en zo alle avonturen van de personages meemaken. 

 Een reisverhaal schrijven 
 Vrienden worden met andere reizigers 
 Een geschiedenis schrijven van de dagen voor en na de emigratie 
 Kinderen kunnen berichten achterlaten en commentaar geven of juist support leveren 
 Laten zien waar het karakter allemaal is geweest 

-          De karakters kunnen via de Nederlandse netwerksite Hyves laten zien dat zij ook in contact 
blijven met hun vriendjes thuis in Nederland. Dit laat de kinderen zien dat zij hun vertrouwde omgeving 
weliswaar verlaten, maar de contacten gewoon stand kunnen laten houden. Zij kunnen contact houden 
met hun Nederlandse vriendjes en vriendinnetjes door: 

 Krabbels plaatsen 
 Vrienden worden 
 Foto’s uploaden 
 Lid worden van verschillende groepen 

-          Via Twitter kunnen de kinderen verschillende korte berichten van de 
personages volgen. Wellicht is Twitter niet het meest relevante medium voor ons project, omdat het 
waarschijnlijk niet zo goed aansluit bij de leeftijd van onze doelgroep. 

-          Op Flickr kunnen onze personages foto’s uitwisselen met elkaar en de kinderen. Zo krijgen de 
kinderen een beeld van hoe het er allemaal uit ziet in het land waar het personage woont. De vraag is 
alleen hoe we dat kunnen realiseren; vragen we echte kinderen, reporters van Wereldkids bijvoorbeeld, 
om een personage te spelen? Anders is het lastig om werkelijk foto’s te plaatsen van fictieve locaties. 



Er is een mogelijkheid om de verschillende sociale media aan elkaar te koppelen. Bijvoorbeeld dat de 
Tweets automatisch op de Facebook pagina’s komen te staan. 
Conclusie 
Er bestaat een breed scala aan social media die wij kunnen toepassen in het transmediale 
project Sam’s magic mirror. Een aantal mogelijkheden hiervan springen er wat ons betreft uit; 
-          Facebook 

-          Waarbenjij.nu 

-          Hyves 

Wij denken dat deze social media het best aansluiten bij onze doelgroep en het doel van ons project. 
Nu zal moeten blijken hoe het project exact uitgevoerd zal gaan worden, en welke van deze social 
media we ook werkelijk gaan gebruiken. 
Social Media Internationaal 
This is a list of the social media that is used internationally. 

Asian Ave, Asian American Community 

Badoo, 69,000,000, popular in Europe and Latin America 

Bebo, 117,000,000 

Bigadda, 3,000,000 Indian Social Networking Site 

Blackplanet, 

Cyworld, 24,000,000 popular in South Korea 

Facebook, 500,000,000 users, vanaf 13 jaar! 

Flickr, 32,000,000 users (Yahoo-login needed) 

Hi5, 80,000,000 (popular in India, Mongolia, Thailand, Romania, Jamaica, 

Central Africa and Latin  America. Not popular in USA 

Friendster, 90,000,000 users (very popular in southeast Asia) 

Hyves, 10,000,000 users (only popular in the Netherlands 

Linkexpats (linking expats all over the world), 



MySpace, 130,000,000 users, open to people 13 and older 

Netlog, 70,000,000 users, popular in Europe, turkey, the Arab World and the 

Quebec Province of Canada 

Orkut, 100,000,000. Owned by Google; popular in India and Brazil 

Playahead, popular onder Deense en Zweedse tieners, site is gesloten sinds 

1 maart 

Qzone, 200,000,000 gebruikers in China (vasteland). Site alleen in het Chinees 

Skyrock 

Sonico, 17,000,000 popular in Latin America and Spanish and Portuguese speaking regions 

Tuenti, 4,500,000 Spanish based university and High School social network. 

Very popular in Spain 

Twitter, 75,000,000 Micro-blogging 

Tumblr, 

Viadeo, 30,000,000, Global social networking and Campus Networking available 

in English, French, German, Spanish, Italian and Portuguese 

VKontakte, 81,000,000 Social Network for Russian-speaking world incl. former 

Soviet republics. Biggest site in Russia 

Windows Live Spaces (formerly MSN Spaces), 120,000,000 – Blogging 

Xanga, 27,000,000, blogs and ‘metro’areas 

QR-Code 
We hebben met Kasper Kamperman uitgezocht wat er allemaal mogelijk is met augmented reality en we 
zijn tot de conclusie gekomen dat QR-codes het beste te gebruiken zijn in ons project. Papervision 
markers werken ook wel, maar dat is veel ingewikkelder en bovendien moet je dan ook met papervision 



3D aan de slag. Als we dit ook onder de knie moeten krijgen gaat het te veel tijd kosten. Daarom kiezen 
we voor QR-markers. Het leuke is dat het mogelijk is om er een persoonlijk tintje aan te geven. Op de 
perskaart kan bijvoorbeeld een QR-marker staan waarin de gegevens van het kind staan. Als hij of zij 
de perskaart voor de webcam houdt kan er bijvoorbeeld in beeld komen te staan “Hoi Peter! Hoe gaat 
het in Dubai?” Zo voelen kinderen zich persoonlijk aangesproken. 
Wat we verder precies met deze functionaliteit gaan doen is nog niet helemaal duidelijk. Waarschijnlijk 
moeten de kinderen voor het eerste filmpje bewijzen dat ze echt zijn uitgenodigd door Sam door de QR-
code voor de webcam te houden. Zo krijgen ze toegang tot het avontuur. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Planning 

Weeknummer Onderdeel 
 41, 42 Research   

  Vooronderzoek   

  Social media   

  Augmented reality   

  Beeld en geluid   

  Externe samenwerking   

42-43 Concept   

42 Inventarisatie attendering   

43 PR-plan   

42 Factsheet landen   

42 Factsheet conflicten   

42 Algemene filmpjes   

42 Operationaliseren   

43 – 49 Productie   

43 Productieplan Begroting 

    Planning 

44 – 49 AV Casting 

    Locaties 

    Opnames 

    Editen 

44 – 49 Social media Opzetten 

    Foto’s 

    Video’s 

    Tekst 

    Conversation Managing 

44 – 49 Weblog Opzetten 

    Foto’s 

    Video’s 

    Tekst 

    Augmented reality 

50 Test   

  Gebruikerstest   

1 Implementatie   

3 Eindpresentatie   



	  


