
 
 
 
 

Actualiteit via Pinterest 

 
INSTRUCTIEFICHE: HOE KIES IK AFBEELDINGEN VOOR MIJN PINTERESTBORD? 
 
JE KRIJGT DE OPDRACHT OM EEN ACTUELE GEBEURTENIS SAMEN TE VATTEN IN EEN REEKS BEELDEN. ALS JE DE 

GEBEURTENIS IN GOOGLE INGEEFT, VIND JE ENORM VEEL AFBEELDINGEN. WELKE AFBEELDINGEN KIES JE NU OM 

HET PROBLEEM DUIDELIJK SAMEN TE VATTEN? VOLGENDE TIPS KUNNEN JE HELPEN! 
 
 

TIP 1: START MET DE W – VRAGEN! 
DE  W - VRAGEN KUNNEN JE HELPEN IN JE ZOEKTOCHT NAAR BRUIKBARE BEELDEN. DEZE VRAGEN ZIJN SLECHTS 

EEN HULPMIDDEL. JE VINDT DUS NIET ALTIJD OP ELKE VRAAG EEN DUIDELIJK ANTWOORD, MAAR JE MOET HET WEL 

EVEN CONTROLEREN.  
 
 Wie? 

Zijn er belangrijke personen bij je gebeurtenis betrokken? Bijvoorbeeld: ministers, voorzitters, daders, 

slachtoffers, kampioenen, presidenten, popsterren, historische figuren, … . Pin dan zeker een foto van 
hen op je bord! 

Soms zijn niet zozeer personen, maar wel groepen belangrijk. Bijvoorbeeld een bevolkingsgroep, 
rebellen, voetbalploeg, regering, … . Ga dan op zoek naar een geschikte foto om die groep te illustreren. 

 Waar? 

Een actuele gebeurtenis vindt altijd ergens plaats. Voeg daarom steeds een kaart toe waarop je duidelijk 

kan zien waar de gebeurtenis plaatsvond. Dat kan een wereldkaart zijn, maar ook een kaart van Europa, 
België, Limburg of zelfs je gemeente. Het hangt er een beetje van af waarrond je werkt.  

Soms zijn ook beelden van de plaats zelf verhelderend. Denk bijvoorbeeld aan bekende pleinen, 
gebouwen, natuurparken, stadia, … waar iets zich kan afspelen. 

 Wat?  

Je moet altijd goed in beeld brengen wat er precies gebeurd is: een bomaanslag, een milieuramp, een 

verkiezingsoverwinning, een ongeval, oorlog, een onderhandeling, een feest, een evenement, een brand, 

… . Foto’s die bij nieuwsberichten staan zijn daarvoor vaak heel geschikt. Zoek dus zeker op de sites van 
kranten en nieuwsredacties naar interessante beelden die tonen wat er precies gebeurde. 

Soms heb je een meerdere beelden nodig om goed duidelijk te maken wat er gebeurde. 
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 Waarom? 

Wanneer er iets gebeurt heeft dat soms een duidelijke oorzaak. Bijvoorbeeld: armoede, een 

meningsverschil, wraak, … . Kan je de oorzaak van jouw gebeurtenis in beeld brengen? Graag een foto 
dan!  

 

Tip 2: Zoek cijfermateriaal 

Soms vind je interessant cijfermateriaal over actuele gebeurtenissen: grafieken, staafdiagrammen of 
tabellen. Als deze duidelijk zijn en iets vertellen over je gebeurtenis, kan je ze pinnen op je bord! 

 

Tip 3: Pin affiches 

Bij heel wat gebeurtenissen horen campagnes, posters en affiches. Ook deze kunnen je helpen om de 
gebeurtenis samen te vatten.  

 

Tip 4: Zoek cartoons  

Cartoonisten vinden vaak inspiratie in de actualiteit. Sommige cartoons vatten een probleem goed samen 
of geven een grappige blik op wat er gebeurde. Daarom zijn cartoons erg interessant om te pinnen. 

 
TIP 5: HOU JE OGEN OPEN! 
 
WANNEER JE OP ZOEK GAAT NAAR PINS, HOU DAN ALTIJD JE OGEN OPEN. VAAK VIND JE ONVERWACHT EXTRA 

INTERESSANTE PINS: EEN KWALITEITSVOLLE FOTOREPORTAGE, EEN KUNSTWERK, … . HET KAN DUS GEEN KWAAD 

OM OOK EVEN VRIJBLIJVEND TE SNUFFELEN VIA GOOGLE AFBEELDINGEN. WIE WEET WAT JE TEGENKOMT!  


