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Digital storytelling is een hippe term die steeds wordt gedropt wan-
neer het gaat over het vertellen van verhalen in een digitale omgeving, 
het opzetten van een digitale tentoonstelling of het online verzamelen 
van verhalen bij het publiek. Er bestaat echter begripsverwarring tus-
sen digital storytelling als een (digitaal) product enerzijds en digital 
storytelling als een al lang bestaande methodiek anderzijds.

Digital storytelling waarover we het hier heb-
ben is een stapsgewijze methode waarbij 
gebruik wordt gemaakt van software of appli-
caties om verhalen te vertellen. Digitale ver-
halen bestaan uit een combinatie van digitale 
beelden, tekst, opgenomen audio, video- en/of 
muziekfragmenten.

Het is een methodiek die werd ontwikkeld in de 
jaren negentig van de vorige eeuw en wereld-
wijd binnen verschillende domeinen en plaat-
sen wordt ingezet. Zo is het een gedroomde 
methodiek om te hanteren binnen het onder-
wijs. De openbare bibliotheek is als laagdrem-
pelige ontmoetingsplaats uitermate geschikt 
om workshops digital storytelling te organise-
ren. Ook in de gezondheids- en welzijnssector 
wordt het onder meer gebruikt bij reminiscen-
tietherapieën en er zijn verschillende gemeen-
schapsvormende projecten die er mee aan de 
slag gaan. Het is ten slotte een tool bij projec-
ten digitale inclusie waarbij integratie en het 
verwerven van digitale competenties samen-
gaan.

MEDIAWIjSHEID
Digital storytelling is een beproefde methodiek, 
nogmaals geen technologie, die voor allerlei 
doelgroepen en thema’s kan worden toege-
past. Zo kan elke mogelijke doelgroep, door 
het maken van een historisch digitaal verhaal, 
van documenten leren. Bijvoorbeeld kunnen 
leerlingen in een workshop digital storytelling 
onderzoeksvaardigheden verwerven omdat ze 
bronnen moeten (onder)zoeken om een ver-
haal te maken. Door hen te confronteren met 
verschillende bronnen kunnen ze leren dat 
goede bronnen meerdere lagen bevatten, een 
opinie of een idee weergeven of conflicterende 
feiten naar boven brengen. Daarnaast worden 
hen stapsgewijs allerlei competenties op het 
vlak van digitale geletterdheid en mediawijs-
heid bijgebracht.

Door archief en bibliotheek kan de methode 
op verschillende manieren worden ingezet: 

“DE OPENBARE 
BIBLIOTHEEK 
IS ALS 
LAAGDREMPELIGE 
ONTMOETINGS-
PLAATS 
UITERMATE 
GESCHIKT OM 
WORKSHOPS 
DIGITAL 
STORYTELLING TE 
ORGANISEREN.”

om (digitale) erfgoedcollecties te valoriseren 
in een educatieve context naar bepaalde doel-
groepen en een werking rond erfgoededucatie 
uit te bouwen.

De methode leent zich voor workshops tij-
dens de Digitale Week of Erfgoeddag, voor 
projecten met scholen, activiteiten tijdens de 
Ouderenweek, een vakantiekamp ‘Vertel jouw 
digitaal verhaal’ voor kinderen in een archief of 
museum, enzovoort.

Het materiaal uit archieven en bibliotheken, 
zoals foto’s, documenten, kranten, leent zich 
bij uitstek voor persoonlijke verhalen (fami-
lieverhalen, migratiegeschiedenis … ) en his-
torische verhalen van bepaalde gebeurtenis-
sen of gemeenschappen. In het bijzonder voor 
archiefeducatie kan het als instrument worden 
ingezet bij het analyseren van bronnen door 
leerlingen.

Het is een uitgelezen methodiek voor archieven 
en bibliotheken die een structurele doelgroe-
penwerking (jongeren, senioren, ‘kansengroe-
pen’ …) willen uitbouwen.

Er is heel wat informatie over digital storytel-
ling beschikbaar. Vooral voor het onderwijs zijn 
er veel handleidingen en voorbeelden voor-
handen. De gids Samen inzetten op educatie. 
Digital storytelling voor archief én bibliotheek 
mikt op archief- en bibliotheekmedewerkers 
die samen een werking rond digital storytel-
ling willen uitbouwen. Het uitgangspunt is het 
vertalen van archiefstukken naar een educa-
tief pakket waarbij gebruik wordt gemaakt van 
digital storytelling als methodiek. Deze gids 
biedt daarom een introductie tot die metho-
diek, een basisstappenplan, enkele hulpdocu-
menten en praktijkvoorbeelden aan. Het is geen 
afgewerkt didactisch pakket dat u onmiddellijk 
kan gebruiken maar het biedt materiaal om, op 
maat van de doelgroep én de doelstellingen 
die u wilt bereiken, een educatief aanbod uit 
te werken. 
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