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Vind de juiste vorm voor je onderwerp

"DE JUISTE VORM VOOR JE ONDERWERP":  HOE DIT DIAGRAM GEBUIKEN? 

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. 
 
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.

Disclaimer: Dit diagram wordt voortdurend bijgewerkt (Version 2, 11/2015). Ontwikkeld door Beat Rüdt, coördinator visuele journalistiek aan de MAZ - the  
Swiss School of Journalism, met medewerking van programmadirecteur Alexandra Stark and Bernhard Riedman, multimediaredacteur bij «Der Spiegel».  
Design: Tu Loahn Huynh, Sergeant (www.sergeant.ch). 

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

Foto‘s

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

Audio / Video / Slideshow

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

Tijdslijnen

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

Kaarten

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

Infografieken (basis)

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

Infografieken (geavanceerd)

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

Animatie


