OEFENING 10
DIGITAL STORY
DE LIEFDE VOOR HET VAK ZICHTBAAR EN ZEGBAAR MAKEN
Situering

Doelstelling(en)

Instructies en
opdrachten

De dimensie ‘Liefde voor het Vak’ wordt narratief en beeldend ingebracht in de
lerarenopleiding. In deze oefening gaat het erom de liefde voor het vak
zichtbaar en zegbaar te maken via de digitale media. Het is geen persoonlijk
verhaal waar enkel de verteller zich mee kan identificeren maar een ‘verhaal’
dat iets van de liefde van het vak uitdrukt dat we allemaal wel kennen maar
waar we vaak geen oog (meer) voor hebben. Het is geen universeel en
heldhaftig of romantisch verhaal, maar een ‘verhaal’ waar de leerkracht op
zichzelf staat, aanwezig is en voor zichzelf spreekt. Een verhaal dat iets te
zeggen heeft, dat aanspreekt en dat gaat over de liefde voor het vak.
 Je wordt je bewust van de dimensie ‘Liefde voor het vak’ in en voor het
eigen leerkracht-zijn.
 Je kan de dimensie van ‘Liefde voor het vak’ verbeelden.
 Je kan deze ervaringen delen en het geheel verwerken in een digital story.
Opdracht
Een digital story maken over ‘De liefde voor het vak’. Deze opdracht gebeurt in
verschillende fasen.
1. Nadenken over
Wat fascineert me in dit vak? Welke leerkrachten, boeken, documentaires,
gedachten… hebben mij geïnspireerd en waarom? Welke citaten, gedichten… in
verband hiermee spreken me aan?
Je kiest een term (of meerdere termen) uit het glossarium van ‘Liefde voor het
Vak’ en je geeft aan waarom dit voor jou belangrijk is.
Instructie: Schrijf je eerste gedachten uit in een startscenario met een duidelijke
rode draad (lengte 1 pagina).
2. Een verhaal leren vertellen
Je vertelt je startscenario voor je eigen groep. Medestudenten zeggen wat hen
aanspreekt in het gebrachte verhaal en geven suggesties. Mogelijkheden van
digital storytelling worden onderzocht (stopover film, film with stills…)
Instructie: Schrijf een storyboard uit voor je story volgens het onderstaande
schema.

Nummer
van de
scène

Beeld

Klank

Muziek

Bv. Voice-Over
(tekst ervan
uitschrijven)

Tekst

Opmerkingen

Bv. citaten,
uitspraken
interview.

3. Een verhaal omzetten in een digital film
Hoe de storyboard verfilmen? Studenten introduceren elkaar in de techniek van
‘Digital Story Telling’. Hoe filmen? Hoe zorgen voor goed geluid? Hoe
monteren? Welke software gebruiken?
Instructie: Maak een digital story van je storyboard.

Opmerkingen

Evaluatie

4. Een verhaal vertellen
Leid kort je film in en toon je digital story voor de klas. Studenten bekijken
elkaars werk. Medestudenten vertellen wat hen aangesproken heeft in de
voorgestelde film.
Mogelijke uitbreiding:
 De reacties van de medestudenten op elkaars film worden opnieuw gefilmd.
 Een kort interview wordt afgenomen van elke student. Dit interview wordt
ook gefilmd. Van het geheel wordt een film ‘Liefde voor het vak’
gemonteerd.
 De oefening maakt voor studenten duidelijk wat het onderscheid is tussen
de deskundige leerkracht en de liefdevolle leerkracht. De resultaten van de
andere oefeningen kunnen inspirerend en kunnen ook een concrete
bijdrage leveren in het maken van de ‘digital story’.








Het is belangrijk de studenten die niet zo handig zijn met het technisch
materiaal voldoende vertrouwen krijgen bv. door ze goed te laten helpen
door bekwame medestudenten.
Goede kwaliteit van klank en geluid is belangrijk. Een hapering in het beeld
is nog te verdragen maar slecht geluid wordt snel onuitstaanbaar.
Gesproken woord moet voldoende duidelijk en niet te snel uitgesproken
worden.
Hier en daar zijn er studenten die niet graag over deze dimensie praten
omdat ze denken het een heel persoonlijk verhaal moeten worden. Het
verhaal moet gaan over de liefde voor het vak en niet over de persoonlijke
ervaring.
Het verhaal moet ‘kloppen’, dat wil zeggen dat de fragmenten of uitspraken
elkaar niet mogen tegenspreken maar een ‘beeld’ geven van de ‘liefde van
het vak’.

Oefenmateriaal





Software: Movie-maker (Windows) of I-Movie (Mac)
Digitale camera, fototoestel
Voorbeeld film: zie ‘ge-deeld’

