
DIGITAL 
STORY—
TELLING
Breng een verhaal tot leven.  
Maak aan de hand van foto’s en informatie 
een dynamisch filmpje. 
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— WAT?
Digital Storytelling is een procesmatige methode waarbij gebruik gemaakt wordt van software of 
applicaties om verhalen te vertellen. 

Digitale verhalen bestaan uit een combinatie van digitale beelden, tekst, opgenomen audio, 
video- en muziekfragmenten. 

De lengte van digitale verhalen kan variëren, maar duren in een educatieve context meestal 
tussen 2 à 4 minuten. 

De onderwerpen kunnen gaan van persoonlijke verhalen tot historische gebeurtenissen, van het 
leven in de eigen gemeenschap tot dat in een ander land, enz.

— COMPETENTIES
Elke mogelijke doelgroep kan, door het maken van een historisch digitaal verhaal, leren van 
documenten.

Onderzoekvaardigheden: het documenteren van een verhaal, het zoeken en analyseren 
informatie.

Schrijfvaardigheden: het formuleren van een standpunt en het uitwerken van een script.

Organisatievaardigheden: het beheren van een project, de materialen die worden gebruikt 
en de tijd om de taak af te maken.

Technologische vaardigheden: verschillende ICT-instrumenten leren gebruiken zoals digitale 
camera’s, scanner, microfoon en multimediasoftware.

Presentatievaardigheden: uitmaken wat de beste manier is om het verhaal aan een publiek 
te vertellen.

Interpersoonlijke vaardigheden: werken in een groep, samenwerken.

Oplossingsgerichte vaardigheden: leren om  beslissingen te nemen en om te gaan met 
tegenslagen op alle momenten van het project.

Evaluatievaardigheden: het verwerven van een kritische houding en kennis door het eigen 
werk en dat van anderen kritisch te bekijken.

Stapsgewijs worden allerlei competenties op het vlak van digitale geletterdheid en mediawijs-
heid bijgebracht.
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— STAPPENPLAN
1. Kies een onderwerp en schrijf een script

2. Verzamel het materiaal

3. Selecteer de beelden en maak een storyboard

4. Importeer, neem op en werk af

5. Toon, evalueer en deel

— UITGEWERKT STAPPENPLAN
1. Kies een onderwerp en schrijf een script 

 
In dit pakket is het onderwerp het leven Sint-Gummarus. Elke 25 jaar worden de relieken van 
Gummarus erkend. Naar aanleiding daarvan worden Gummarusfeesten georganiseerd. Eind 
september, begin oktober is de stad helemaal in de ban van haar patroonheilige. Een goede 
gelegenheid om leerlingen het leven van Gummarus te leren kennen. 
 
Kijk voor het script in de map Gummarusmateriaal,  de documenten ‘leven van gummarus_
kort’ en ‘leven van gummarus_lang’.  
 
Herwerk  eventueel het levensverhaal van Gummarus tot het verhaal dat je wil vertellen.  
Het script vormt de basis van de tekst die je later zal opnemen. 

2. Verzamel het materiaal 
 
Bekijk de selectie van foto’s in de map Gummarusmateriaal.  
 
Op volgende websites en databanken is nog meer materiaal te vinden: 
 
de fotodatabank www.kempenserfgoed.be 
 
www.gummarusfeesten.be 
 
www.broederschapsintgummarus.be 
 
www.sintgummaruskerktelier.be 
 
http://www.visitlier.be/zien/standbeelden/sint-gummarus 
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Hou rekening met auteursrechten. Rechtenvrij beeldmateriaal op Flicr: The Commons. 
 
Je kunt ook zelf digitale beelden maken door het scannen van documenten en foto’s. 
 
Je kunt ook zelf tekenen of collages maken, inscannen en gebruiken als digitaal materiaal 
voor je filmpje. 
 
Verzamel geluidsbronnen en bewaar ze in je map. 

3. Selecteer de beelden en maak een storyboard 
 
Selecteer de beelden en het geluid dat je wil gebruiken. 
 
Maak een storyboard dat een tekstueel en een visueel overzicht geeft van je digitaal verhaal. 
Op een storyboard plaats je de beelden in de juiste volgorde en schrijf je eronder kernachtig 
de tekst die erbij hoort: tekst die in voice-over komt, of die geïntegreerd wordt in het beeld. 
Ook aanwijzingen voor visuele effecten of muziekfragmenten kun je toevoegen op je story-
board. Een goede manier om een storyboard te maken is: 
 
— Neem een groot blad papier en een stapeltje post-its.  
— Noteer op de post-its de naam van de beelden (of knip en plak de beelden op de post-
its). 
— Kleef de post-its in volgorde op je blad. Voorzie enkele horizontale rijen onder de post-its 
waar je bijhorende tekst en info kunt op schrijven. 

4. Importeer en finaliseer 
 
Zie handleiding software of app. 
 
Importeer de beelden en het geluid in je programma. 
 
Pas het aantal of de volgorde van de beelden aan indien dit nodig is 
 
Gebruik een computermicrofoon en neem de tekst (het script) op. 
 
Voeg de tekst toe. 
 
Voeg muziek of ander geluid toe. 
 
Finaliseer het digitaal verhaal door het in een finale versie in de map te bewaren. 
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5. Toon, evalueer en deel 
 
Toon je digitale verhaal aan de klas. 
 
Verzamel feedback over hoe het verhaal kan worden verbeterd, uitgebreid. 
 
Deel je verhaal op YouTube of Vimeo. 
 
Stuur het naar: gummarusfeesten@lier.be.  
 

— HULPDOCUMENTEN
Overzicht software

WINDOWS AMC (Apple) WEB

STORYBOARD Elke tekstverwerker Elke tekstverwerker Google docs

AUDIO Audacity Audacity
Soundstudio

Myna
Record MP3

BEELD
BEWERKING

GIMP
PH Image Zone Express
Graphic Converter
Photoshop Elements
Picasaa
Microsoft AutoCollage
Powerpoint

iPhoto
GIMP
Graphic Converter
Photoshop Elements
Picasa
Powerpoint
Comic Life

Aviary Tools

VIDEO Microsoft Moviemaker2
Microsoft Photo Story3
Slide Show Movie Maker
Photo to Movie
Pinnacle Studio
Ulead VideoStudio
Adobe Premiere Elements
Videopad

iLife Tools:
iMovie HD
iPhoto

iMovie HD
Photo To Movie

Pro Tools:
Final Cut Express
Final Cut Pro
Videopad

Screenr
Animoto
Voice Thread
Prezi
Stupeflix
You Tube Editor
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Apps

SHADOW PUPPET ipad Gratis http://get-puppet.co

30HANDS ipad Gratis http://www.30hands.net

SCREENCHOMP ipad Gratis http://www.techsmith.com/screenchomp.html

STORYKIT ipad Gratis

VOICE THREAD ipad Gratis http://voicethread.com

STORY CREATOR ipad Gratis

SONIC PICS ipad Betalend http://www.sonicpics.com

STORYROBE ipad betalend https://www.facebook.com/Storyrobe

MOVIE STUDIO VIDEO MAKER Android Gratis

LITTLE STORY CREATOR ipad Gratis

ADOBE VOICE ipad Gratis http://getvoice.adobe.com
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