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Bedenk een handige avatar
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Avatars ken je misschien wel van spelletjes en social media. Handig, want zo hoef
je niet een foto van jezelf te gebruiken. Een avatar is een representatie van de
persoon van vlees en bloed in de virtuele wereld of fantasiewereld. Maar avatars
worden tegenwoordig ook ingezet in bijvoorbeeld de zorg.
Met avatars en virtual reality worden mensen in de zorg opgeleid en getraind. Maar er zijn ook virtuele
verpleegkundigen die patiënten op afstand kan controleren en helpt met vragen. Andere serieuze avatars
helpen je bijvoorbeeld met het kiezen van de juiste hypotheek of beantwoorden vragen over een
product. Waarom denk jij dat mensen het fijn vinden om op een website met een avatar te 'praten'?

kies je gezicht

Je gaat een eigen avatar maken. en
bedenken waar deze avatar mensen
bij helpt. Ook bedenk je welke
eigenschappen jouw avatar heeft. Leuk!
Dat ga je doen op internet. Het meest
eenvoudige programma om dat te doen is:
www.avatarmaker.com

Opdracht

• M
 aak op de website je eigen avatar
• Download de avatar (of maak er een
schermafbeelding van).
• Print je avatar op A4-papier, doe het
zo dat er nog ruimte omheen is om te
schrijven
• Bedenk wat jouw avatar doet. Waar helpt hij of zij mensen mee? Schrijf dat bij je avatar op het papier
• Waarom werkt jouw avatar zo goed?
• Welke eigenschappen heeft hij of zij? Schrijf dat er ook bij.
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Handig stappenplan
Doe het als volgt:
1. Klik op de jongen of het meisje
2. O
 p de bovenste balk staat een keuzemenu met 'face, eyes, hair' etc.
Klik op 'face'
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3. O
 nder de eerste balk staat nu een nieuwe balk met keuzes voor het
gezicht. Je kunt de oren, mond en neus hier aanpassen
4. Onder de afbeelding van je avatar kun je de juiste kleur uitzoeken
5. Na alle opties voor het gezicht kun je doorgaan naar de andere opties van de bovenste balk
6. Als laatste kun je de achtergrond van ja avatar kiezen
7. Klaar? Helemaal tevreden? Klik rechts onderin op download
8. Kies dan het formaat van de afbeelding. Het handigst is png 400x400
9. Download het bestand en sla het op.
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