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Les 1 
Journalistieke regels 

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 (hyperlink Nieuwsmediaportal) 

 Introductievideo 

 Pennen 

 NieuwsMakers Toolkit 

 Werkblad ‘Journalistieke regels’ 

 Landelijke- en regionale dagbladen via de Nieuwsservice (en 

wijkbladen) 

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

zoeken  

 Video journalistiek 

 

Duur van de les 

 Introductie (klasgesprek en video)   10 minuten 

 Kern (woordweb en artikelen zoeken)  20 minuten 

 Afsluiting (werkblad en groepsgesprek)  30 minuten 

 

Werkvormen 

 Video en klasgesprek     Klassikaal 

 Woordweb en klasgesprek    Klassikaal / groepjes 

 Video en Werkblad     Klassikaal / individueel  

 

Lesdoelen 
Na deze les: 

 Weten de leerlingen wat cultureel burgerschap inhoudt. 

 Weten de leerlingen wat de journalistieke regels behelzen. 

 Zijn de leerlingen zelf actief bezig geweest met het analyseren van 

nieuwsberichten in verschillende media. 

 

http://www.nieuwsindeklas.nl/mijn-account/bestellingen
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Kernbegrippen 

Culturele burger, burgerschap, redactie, functies van media in de 

maatschappij, nieuwscriteria, bijzonder, actueel, interessant, doelgroep, 

code van Bordeaux, de vijf W’s en de H, verantwoordelijkheid journalist, hoor 

en wederhoor, scheiden feiten en meningen, bronnen. 

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 het lespakket te introduceren, laat u de introductievideo zien.  

 

 

Kern: woordweb en nieuwsitems nader bekeken 

 

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.  

 

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. 
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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.  

 

 

Afsluiting: nieuwsvideo en werkblad 

 

Samen met de kinderen bekijkt u de video over journalistiek. In de video 

wordt duidelijk dat of je nu nieuws maakt voor de radio, tv, krant of een 

website, elk nieuwsbericht moet aan dezelfde journalistieke regels voldoen 

om een goed bericht te zijn. 

 

Na het bekijken van de video, vraagt u of de leerlingen zich de vijf W’s en de 

H nog kunnen herinneren en waar deze voor staan. U zoekt via een dag- of 

weekblad of www.nieuwsmediaportal.nl naar een actueel bericht en 

analyseert klassikaal een nieuwsbericht op de vijf W’s en de H.   

 

U deelt de Toolkit uit (waar journalistieke theorie in staat) en legt uit dat de 

leerlingen deze Toolkit goed moeten bewaren, want hier staat alles in wat 

een journalist moet weten. In de video zijn een paar stappen toegelicht van 

de werkwijze als journalist, in de Toolkit staat de gehele werkwijze omschreven 

bij de journalistieke werkwijze. Ook deelt u de werkbladen uit. De opdrachten 

kunnen met behulp van de video, alsmede de achtergrond in de Toolkit, 

gemaakt worden. De Toolkit kunnen de leerlingen zelf bewaren. Ze zullen 

deze vaker nodig hebben gedurende de rest van het lespakket.  

 

  

http://www.nieuwsmediaportal.nl/
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Antwoorden Werkblad Les 1 
Journalistieke regels 

1. Nieuwswaarde 
Een redactie bepaalt of een gebeurtenis nieuwswaarde heeft aan de hand van een 

aantal criteria. Wat zijn wel en wat zijn geen nieuwscriteria? Kruis aan. 

 

 Wel 

belangrijk? 

Niet 

belangrijk 

Bijzonder x  

De redactie krijgt er geld voor  X 

Actueel X  

Voor veel mensen van belang X  

Beelden X  

Een politicus heeft gevraagd of ze het nieuws willen 

uitzenden 

 X 

Interessant voor de doelgroep x  

 

2a. De vijf W’s en de H 
De vijf W’s en de H zorgen ervoor dat je een zo volledig mogelijk bericht hebt. 

Koppel het juiste woord aan de W’s en de H. 

 
Wie? 

Erik Verweij 

Wat? 

50.000 euro 

Waar? 

Velzen 

Wanneer? 

Gisteren 

Waarom? 

Omdat de 

school geen 

computers of 

digibord had 

Hoe? 

Grote cheque 

aan directeur 

gegeven 

 

 

2.b Bespreek met de leerlingen de vijf W’s en de H die zij gevonden hebben in hun 

artikel. 


