MULTIMEDIA
STORYTELLING

WAT IS JE ONDERWERP?

PERSOON

Belangrijk hoe
hij/zij eruit ziet?

Voorgeschiedenis
belangrijk?

Persoon in
actie?

Foto

Tijdslijn

Audio / Video
Slideshow

Vind de juiste vorm voor je onderwerp
Tekst
"DE JUISTE VORM VOOR JE ONDERWERP": HOE DIT DIAGRAM GEBUIKEN?

GEBEURTENIS

In beeld te
vatten?

Elk element van je journalistieke verhaal vraagt een juiste vormgeving – of je nu
schrijft voor een krant of tijdschrift, of je verhaal online vertelt. Dit stroomdiagram
helpt je om te beslissen hoe je elk element van je journalistieke stuk het best
weergeeft: in tekst, foto‘s, video of in een grafiek of diagram.

Actie?

Stel je de vraag: “wat is mijn onderwerp?“ en beantwoord elke vraag met ‘ja‘ of
‘neen‘. De gekleurde vakjes geven de meest geschikte vormgeving aan voor je
onderwerp.
Je hoeft uiteraard niet alle voorgestelde vertelvormen te gebruiken. Maak zelf een
keuze op basis van je onderwerp en het materiaal waarover je beschikt.

Zijn er beelden
voor of na?

Chronologische
volgorde?

Geluid
noodzakelijk?

Audio / Video
Slideshow

Foto‘s

Animated GIF

Slide-over

Tijdslijn

Fotoreeks

Slide-over: juxtapose.knightlab.com
360° Panorama: photosynth.net
Animated GIFs: ezgif.com
Slideshows: www.photosnack.com
Slideshows: www.animoto.com

Tekst

Audio / Video / Slideshow

LOCATIE
(Plaats)

Bekende
plaats?

Interessante
details op
locatie?

Downloader: keepvid.com
Online monteren: www.wevideo.com

Tijdslijnen
Overzichtelijke locatie?

Exhaustief: timeline.knightlab.com
Basis: www.dipity.com

Locatie goed
toegankelijk?

Kaarten
Kaart

Kaart /
Infografiek

360°
Panoramafoto

Foto

Exhaustief: www.gischart.com
Kaarten: www.openstreetmap.org

Infografieken (basis)

TOELICHTING
(Hoe werkt het?)

Beweging,
handeling,
gebeurtenis?

Exhaustief: infogr.am
Basis: www.datawrapper.de
Sankey Diagrams: sankeymatic.com/build

Schematisch
weer te geven?

Infografieken (geavanceerd)
In beeld te
brengen?

Audio / Video
Slideshow

Exhaustief: www.piktochart.com
Interactieve foto: www.thinglink.com
Flowcharts: www.gliffy.com
Animatie

Geavanceerde
infografiek

Animatie

Tekst

Basis: www.powtoon.com
www.moovly.com

ACHTERGROND
(archiefmateriaal)

Heb je archiefbeelden?

Heb je (archief)
foto‘s?

Chronologische
volgorde?

Betrokkenen,
getuigen?

Geluidsfragmenten in
archief?

Chronologische
volgorde?

Passen de
getuigen bij de
beelden?

Video

CIJFERS
(statistiek)

Tijdslijn

Audio /
Slideshow

Locatiegebonden?

Eén dataset?

Eén dataset?

Globale data?

Tekst

Fotoreeks

Tijdslijn

Audio

Tekst

Gegevens over
één onderwerp?

Gegevens
volgen elkaar
op?

Globale data?

In chronologische
volgorde?

Gestapeld kolomdiagram

Gestapeld staafdiagram

Geven data
een proces
weer?

Heat map

KLAAR!

Kaart met
diagrammen

Sankeydiagram

Taartdiagram

Kolomdiagram

Staafdiagram
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Geavanceerde
infografiek

