
 

 
 

 

 

Storyboards 

Wie 

Het kernteam 

 

Doel 

Het doel van een storyboard is het vergemakkelijken van communicatie met partners in een project, 

productiebedrijven e.d. Ook geeft het de mogelijkheid om de realisatie efficiënter te plannen doordat 

de verschillende mijlpalen duidelijk beschreven zijn. De storyboard kan gebruikt worden doorheen het 

hele proces om als terugkoppeling te dienen in geval van onduidelijkheden. Ten slotte vergemakkelijkt 

het de mogelijkheid tot creatie. 

 

Wat  

Een storyboard is een grafische representatie van het gebruik van een product of concept, doorlopen 

van een cyclus of de werking van een systeem. De verschillende stappen en mijlpalen in een proces of 

cyclus worden grafisch voorgesteld en zo accuraat mogelijk besproken. Het kan vergeleken worden 

met een stripverhaal of script van een concept. Deze storyboard kan, wanneer ze degelijk werd 

opgesteld, gebruikt worden om innovatieve ideeën te implementeren, gemakkelijk te communiceren 

met partners en andere groepen en neemt onduidelijkheden weg waar deze anders zouden kunnen 

voorkomen. 

 

Wanneer gebruiken 

Wanneer een concept verruimd wordt of dieper geëxploreerd wordt, of tijdens het detailleren van een 

concept. 

 

Fase 

Fase 3, 4, 5 

 

Aandachtspunten 

- Zorg ervoor dat de fasen die gebruikt worden duidelijk afgebakend zijn.  

- Hoe gedetailleerder het storyboard, hoe duidelijker het concept zal zijn. Dit zorgt er wel voor 

dat er minder mogelijkheid is tot aanpassingen en speling zonder het storyboard zelf ook aan 

te passen. 

- Detailleer de afbeeldingen en beschrijvingen niet tot een afgewerkt product. Je wil het proces 

of de cyclus verduidelijken,  dit is geen productfiche. 

 

Materiaal 

- Concept(en)/idee(ën) waarop gebouwd kan worden 

- Papier 

- Stiften 

- (optioneel) persoon met schets-ervaring (Dit kan de kwaliteit van de beelden omhoog 

trekken, maar dit is niet noodzakelijk voor een goed storyboard) 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

Hoe 

Start met het doorlopen of bespreken van het concept waarvan een storyboard opgesteld zal worden. 

Het is belangrijk dat alle leden duidelijk weten hoe het concept of idee werkt. Vervolgens worden, 

meestal in chronologische volgorde, de verschillende stappen uitgezet en besproken. Belangrijk hierbij 

is dat alle leden akkoord zijn met welke handelingen of stappen als fasen in het concept beschouwd 

worden. Een storyboard van een concept begint vanaf het moment dat dit een eerste keer een actie 

onderneemt, interactie vergt of een functie uitvoert.  

 

Wanneer het storyboard is afgewerkt, wordt deze vaak nog enkele keren doorgenomen zodat 

problemen, onduidelijkheden of fouten rechtgezet kunnen worden. 

 

Visueel voorbeeld 

 


