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Les 1  
Verschillende soorten nieuws 

Voorbereiding: 
U kunt zich aanmelden voor de Nieuwsservice op 

http://www.nieuwsindeklas.nl/mijn-account/bestellingen en kosteloos dag- 

en weekbladen aanvragen. Deze krijgt u op school of bij u thuis bezorgd. 

Voor deze les heeft u in ieder geval een aantal kranten/wijkbladen nodig.   

Organisatie 
Dit heeft u nodig: 

 Digibord  

 Landelijke- en regionale dagbladen via de Nieuwsservice (en 

wijkbladen) 

 Scharen 

 Lijm 

 Vellen papier 

 Pennen 

 Werkblad ‘Verschillende soorten nieuws’ 

 Eventueel: computers en/of tablets waar leerlingen nieuws op kunnen 

zoeken  

 

Duur van de les 

 Introductie (video plus woordweb)  15 minuten 

 Kern (artikelen zoeken)    25 minuten 

 Afsluiting (werkblad)    10 minuten 

 Evaluatie      10 minuten 

 

Werkvormen 

 Klasgesprek      Klassikaal 

 Knippen van artikelen    Groepjes  

 Werkblad      In groepjes en individueel  

 Klasgesprek      Klassikaal  

 

 

 

 

 

http://www.nieuwsindeklas.nl/mijn-account/bestellingen
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Lesdoelen 
Na deze les: 

 Hebben de leerlingen kennis gemaakt met de term ‘cultureel 

burgerschap’ en weten ze het verschil tussen burgerschap en cultureel 

burgerschap. 

 Zijn de leerlingen zich bewust van de verantwoordelijkheid die je als 

journalist hebt om andere burgers van goede informatie te voorzien. 

 Weten de leerlingen wat de Nieuwstool inhoudt en begrijpen ze wat ze 

gaan maken. 

 Zijn de leerlingen bekend met de verschillende soorten nieuws: 

internationaal, nationaal, regionaal, lokaal en hyperlokaal. 

 Zijn de leerlingen zich ervan bewust dat er vele bronnen zijn en dat 

Nederland veel verschillende nieuwsmedia kent (pluriformiteit). 
  

Kernwoorden 
Nieuws, journalistiek, doelgroep, redactie, verantwoordelijkheid van de 

journalist,  internationaal, nationaal, regionaal, lokaal, hyperlokaal, 

burgerschap, cultureel burgerschap. 

 

Lesbeschrijving 
Introductie: video  

 

U vertelt de leerlingen dat ze vanaf vandaag niet alleen leerlingen zijn, maar 

dat zij ook de rol van cultureel burger gaan bekleden! Een belangrijke rol in 

de maatschappij. Een cultureel burger houdt andere burgers een spiegel 

voor en informeert hen over belangrijke problemen, ontdekkingen of 

onthullingen in de maatschappij. Oftewel: over nieuws.  

 

U vertelt dat de leerlingen de komende weken gaan werken aan hun eigen 

nieuwsproductie. U laat de Nieuwstool kort op het digitale schoolbord zien en 

geeft uitleg over het proces: de leerlingen gaan op zoek naar nieuws in en 

rondom de school en bepalen zelf welk nieuws er gefilmd of gefotografeerd 

gaat worden en waarover zal worden geschreven.  

 

Om de Nieuwstool te introduceren, laat u de promovideo zien. (De 

nieuwsvideo is nog niet klaar, laat tot die tijd de Nieuwstool zien, zodat de 

leerlingen vast een idee hebben wat zij gaan maken.) 
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Er volgt een gesprek: er wordt de komende tijd nieuws gemaakt, maar wat is 

nieuws eigenlijk? U maakt een woordweb rondom het woord ‘nieuws’. 

Begrippen die voorbij kunnen komen: journalistiek, feiten, meningen, 

interviews, artikelen, strips, puzzels, foto’s, video.  

 

Kern: nieuwsitems nader bekeken 

 

U verdeelt de klas in groepjes en deelt per groepje een dag- of weekblad uit, 

afkomstig van de Nieuwsservice, maar ook wijkbladen en eventuele andere 

tastbare bladen die u tot uw beschikking heeft. De leerlingen krijgen de 

opdracht drie verschillende ‘nieuwsitems’ (artikelen/onderdelen uit de dag- 

en weekbladen) die zij interessant vinden uit te zoeken en uit te knippen en 

deze op een vel papier te plakken.  

U kunt de leerlingen ook online laten zoeken naar nieuwsitems via de 

Nieuwsmediaportal en deze laten printen. 

 

Klassikaal laat u van elk groepje een leerling vertellen wat ze hebben 

gevonden. U laat niet alle drie de artikelen aan bod komen, maar bespreekt 

er één per groepje. U vraagt waarom het item is gekozen en wat voor soort 

nieuwsitem het is (zodat termen als interview, foto, column, artikel aan bod 

komen). De leerlingen schrijven bij het artikel het genre dat erbij hoort. U stipt 

aan dat de klas een digitale nieuwsproductie  zal maken en vraagt wat dat 

voor toevoegingen kan bieden. Video, doorverwijzingen, links, zoals websites 

van kranten kunnen aan bod komen.  

 

Eind: verwerking met werkblad 

 

U deelt het werkblad ‘Verschillende soorten nieuws’ uit. Het werkblad bestaat 

uit drie onderdelen: in het eerste onderdeel leren de kinderen onderscheid 

maken tussen internationaal, nationaal, regionaal, lokaal en hyperlokaal 

nieuws (inclusief opdracht).  

In het tweede onderdeel gaan de leerlingen actief aan de slag met de 

artikelen die ze op het vel hebben geplakt en bedenken ze of het 

internationaal, nationaal, regionaal, lokaal of hyperlokaal nieuws betreft. Tot 

slot vullen ze de lege plekken in met nieuws dat ze zelf hebben gehoord of 

bedacht. 
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Evaluatie: gesprek 

Als de werkbladen zijn ingevuld, initieert u ter afsluiting van deze les nog een 

kort klassikaal gesprek, met de volgende vragen: 

 Waar vind je internationaal/nationaal/regionaal/lokaal nieuws? Moet 

je op verschillende plaatsen zoeken om verschillende soorten nieuws te 

vinden? (duidelijk wordt dat 

internationaal/nationaal/regionaal/lokaal/hyperlokaal nieuws wordt 

gebracht door specifieke media: denk aan een landelijke krant of een 

website van een regionaal dagblad). 

 Was het moeilijk om verschillende ‘bronnen’ te vinden of waren er juist 

veel?  

Een bron is de oorsprong van de informatie. Radio, tv, internet en 

kranten zijn mediakanalen. 

 

NB: De vellen mogen niet mee naar huis, u heeft ze in les 4 weer nodig. U 

hangt ze op in de klas, zoals dat ook gebeurt op een echte nieuwsredactie.  

 

Antwoorden Werkblad Les 1 
Verschillende soorten nieuws 
 

1. De uitslag van de verkiezingen voor de Tweede Kamer zijn net bekend 

geworden = nationaal nieuws.  

2. Er is een nieuwe leraar op jullie school = hyperlokaal nieuws.  

3. De president van Amerika treedt af = Internationaal nieuws 

4. Het winkelcentrum in jullie woonplaats moet worden gesloten = lokaal 

nieuws.  

5. In de gehele provincie Utrecht worden op uitgaansplekken camera’s 

opgehangen om geweld tijdens het uitgaan tegen te gaan = regionaal 

nieuws. NB: dit voorbeeld kan ook landelijk nieuws zijn als dit voor het eerst in 

een land gebeurt 
 

Toelichting 
1. Op grond van de uitslag van de verkiezingen van de Tweede Kamer, wordt 

er beslist welke politieke partijen met elkaar gaan samenwerken om ons land 

te regeren. Deze uitslagen zijn belangrijk voor iedereen die in Nederland 

woont, dus het is nationaal nieuws. 

2. Het is eigenlijk alleen belangrijk voor de leraar en de leerlingen op de 

school. Voor een schoolkrant zou het een leuk nieuwsitem zijn.   

3. De president van Amerika speelt niet alleen een belangrijke rol in zijn eigen 

land, maar in de hele wereld, daarom is het internationaal nieuws. 
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4. Voor veel inwoners van de woonplaats en ook voor ondernemers die in het 

winkelcentrum werken, is het een verandering die van invloed is op hun 

leven.  

5. De mensen in de provincie Utrecht worden tijdens het uitgaan gefilmd (en 

dat vinden ze misschien niet fijn) en ze worden beschermd (dat vinden ze 

misschien wel fijn). Het geldt voor de hele provincie Utrecht, dat is een regio, 

dus het is regionaal nieuws.  

 


