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Les2 
Cultureel burgerschap 

Organisatie 
Dit heeft u nodig: 

 Digibord (hyperlink Nieuwsmediaportal) 

 Landelijke en regionale dagbladen via de Nieuwsservice 

 Pennen 

 NieuwsMakers Toolkit 

 Werkblad ‘Cultureel burgerschap’  

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

zoeken  

 

Duur van de les 

 Introductie (video en gesprek)     15 minuten 

 Kern (gesprek over bronnen)     15 minuten 

 Afsluiting (werkblad en themabepaling)   30 minuten 

 

Werkvormen 

 Gesprek met woordweb     Klassikaal 

 Video en klasgesprek      Klassikaal 

 Werkblad en groepsbrainstorm    Individueel en  

groepjes 

Lesdoelen 
Na deze les: 

 Is het thema bedacht/bepaald. 

 Hebben de leerlingen met behulp van de NieuwsMakers Toolkit 

verschillende artikelen geanalyseerd: er is kritisch gekeken naar 

verschillende items. 

 Weten de leerlingen wat (betrouwbare) bronnen zijn. 

 Heeft elk groepje een onderwerp voor hun nieuwsitem bedacht. 
 

Kernbegrippen 
Cultureel burgerschap, functies van media in de maatschappij, 

nieuwscriteria, redactie, bijzonder, actueel, interessant, doelgroep, code van 

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

wederhoor, scheiden feiten en meningen, bronnen, theatermaker, activist, 

politicus. 
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Lesbeschrijving 
 

Introductie: video cultureel burgerschap 

 

U vertelt de leerlingen dat er vandaag wordt ingezoomd op cultureel 

burgerschap en u toont de video ‘cultureel burgerschap’. 

 

Na de video wordt het begrip cultureel burgerschap nabesproken.  

 Wisten jullie dat dit zo belangrijk was? 

 Heeft het invloed op de onderwerpen die jullie wilden maken voor in 

de nieuwsproductie? (eventueel deelt u het werkblad van de vorige les 

uit) 

 Zo ja, hoe en waarom? 

 Hoe kun je ervoor zorgen dat je goede en duidelijke informatie biedt?  

 

Kern: gesprek over bronnen  

 

U stuurt het gesprek naar het begrip ‘bronnen’. Een bron is de oorsprong van 

de informatie. Dit kunnen mensen zijn, maar ook boeken, websites, social 

media, persbureaus, onderzoeken e.d. U vraagt welke bronnen de leerlingen 

kunnen aanwenden bij het maken van hun nieuwsitems. Vanuit 

www.nieuwsmediaportal.nl kun je bij verschillende bronnen terecht komen, 

zoals de websites van Het Parool, Trouw, Spits, de Volkskrant (de bronnen zijn 

te vinden in de Toolkit). Maar er zijn ook andere nieuwssites speciaal voor 

kinderen, zoals Kidsweek. 

 

U vraagt de leerlingen wat bronnen te noemen en u vraagt hoe 

betrouwbaar deze bronnen zijn. Een ‘goede’ bron is een betrouwbare bron; 

dit is een persoon, site of krant, waarvan je (bijna) zeker weet dat hier 

informatie vandaan komt die betrouwbaar is. 

 

U bespreekt een aantal bronnen en de betrouwbaarheid.  

 Blog 

 Tweet 

 Kranten 

 Een mevrouw in het bejaardenhuis, die erg vergeetachtig is 

 Een meneer in de politiek 

 

NB: Dit zijn niet per se eenduidige discussies: de bejaarde mevrouw die heel 

helder is en vertelt over de oorlog, kan een betrouwbare bron zijn, zeker 

omdat zij één van de weinigen is die de oorlog heeft overleefd. Een meneer 
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in de politiek kan juist weer een minder betrouwbare bron zijn, omdat hij z’n 

zin wil krijgen en argumenten aandraagt die alleen voor hem gunstig zijn. Het 

doel van dit gesprek is dat de leerlingen leren nadenken over hun bronnen 

en niet klakkeloos alle informatie die ze tegenkomen, voor wáár aannemen. 

 

Na het gesprek over bronnen, deelt u de werkbladen uit en pakken de 

leerlingen hun Toolkit erbij. De leerlingen kunnen na het zien van de video en 

met de achtergrondinformatie uit de Toolkit, de verdiepende vragen in het 

werkblad en de analyses maken.  

 

Afsluiting: thema brainstorm 

 

U sluit de les af door de leerlingen te vertellen dat ze nu alle regels en 

verantwoordelijkheden kennen om een cultureel burger te zijn en daarnaast  

een goede journalist. Het is de hoogste tijd om daadwerkelijk aan de eigen 

nieuwsproductie te beginnen. Maar eerst moet er een thema worden 

bepaald en dat kunt u samen doen met de leerlingen. Uiteraard kunt u ook 

zelf een thema bepalen en die meedelen aan de leerlingen. 

 

Als u samen met de leerlingen een thema kiest, doet u nu een korte 

brainstorm. Zo nodig legt u de term ‘brainstorm’ uit. U vraagt of de leerlingen 

weten wat een thema is en indien nodig refereert u aan de 

Kinderboekenweek en de thema’s van de afgelopen jaren. Vervolgens 

maakt u een woordweb met de woorden ‘ons nieuws’ en mogen de 

leerlingen verschillende thema’s noemen. Denk aan thema’s als sport, kunst, 

de wijk, vrije tijd, de school etc. Als meerdere thema’s aanspreken, laat u de 

leerlingen stemmen. 

 

Wanneer een thema is bepaald, schrijft u dat op een groot vel of op 

meerdere vellen die u in de klas ophangt. De leerlingen mogen hun ideeën 

daarop opschrijven, want in de volgende les gaan ze starten met het 

bedenken van hun eigen nieuwsitem. 

Antwoorden werkblad Les 2 
Cultureel burgerschap 

1. Cultureel burgerschap 
Als cultureel burger zorg je ervoor dat mensen nadenken over zaken die 

spelen in de maatschappij. Het beroep journalist is een voorbeeld van een 

beroep waarbij cultureel burgerschap een rol speelt.  
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a. Sommige mensen met andere beroepen dragen ook het cultureel 

burgerschap uit. Noem drie van die beroepen en vertel waarom.  

 

Theatermaker/politicus/activist/kunstenaar 

 

Toelichting: een theatermaker kan in zijn voorstelling een belangrijk thema of 

probleem centraal stellen en mensen die naar het theater komen, krijgen zo 

stof tot nadenken. Een politicus kan een belangrijk probleem op de agenda 

zetten in de Tweede Kamer of in het nieuws. Een activist kan door 

demonstraties of bijzondere acties mensen aan het nadenken zetten en een 

kunstenaar kan met zijn of haar kunst mensen wakker schudden.  

 

b. Het is dus belangrijk een goede weergave van de werkelijkheid te laten 

zien. Maar ben je als journalist dan ook verantwoordelijk voor wat mensen 

doen naar aanleiding van het zien of lezen van het gemaakte nieuwsitem? 

Waarom wel, waarom niet? 

 

Nee, daar ben je als journalist niet verantwoordelijk voor. Je brengt alleen 

maar de informatie, wat mensen ermee doen, is hun eigen 

verantwoordelijkheid.  

 

c. In een nieuwsitem moet altijd vermeld worden wie of wat de bron is. 

Waarom is dat denk je? 

Zodat de burger zeker weet dat wat er gemeld wordt, wáár is. Het is zelfs nog 

te controleren bij de bron.  

 

d. Beroemde mensen zijn vaak in het nieuws omdat ze beroemd zijn. Wat vind 

jij, is alles nieuws wat beroemde mensen doen? Leg ook uit waarom je dat 

vindt. 

 

Meerdere antwoorden mogelijk, leerlingen moeten echter wel in hun 

antwoord opnemen dat niet alles wat beroemde mensen doen, nieuws is, 

ook al wordt het soms wel zo gebracht. Dat een bekende voetballer 

boodschappen doet, is niet nieuwswaardig, ook al wordt hij daarbij wel 

gefotografeerd.  

2. Cultureel burgerschap onder de loep 
Wanneer je een nieuwsitem maakt, moet het op de vier niveaus van de 

journalistieke regels ‘goedgekeurd’ zijn. Het nieuws moet een functie hebben 

in de maatschappij, het moet nieuwswaarde hebben, het moet volgens de 
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journalistieke werkwijze zijn gemaakt en de vijf W’s en de H moeten erin 

voorkomen.  

 

a. Eigen invulling van de leerlingen. 

b. Deze antwoorden zijn erg afhankelijk van de gekozen items. Enkele 

hulpmiddelen bij het nakijken van de werkbladen zijn: 

 

Functie in de maatschappij: elk gekozen item zal één van de functies 

hebben. De leerlingen zullen waarschijnlijk vaak een informatief item kiezen 

(een interview, een onderdeel van het journaal, een nieuwsvideo) of een stuk 

met een commentaarfunctie (een column, een cartoon, een ingezonden 

brief).  

 

Nieuwscriteria: het is bij dit antwoord vooral belangrijk te controleren of de 

leerlingen goed kunnen beargumenteren waarom iets interessant, actueel en 

bijzonder is. Wanneer zij dat goed kunnen analyseren, is dat erg prettig bij het 

maken van hun eigen nieuwsitems. Wanneer u merkt dat dit onvoldoende 

kan worden uitgelegd, is het goed om nog wat meer aandacht te besteden 

aan de nieuwscriteria.  
 

De journalistieke werkwijze:  

Zijn er voor dit nieuwsitem meerdere bronnen gebruikt?  

De leerlingen moeten in het item kunnen terugvinden of er meerdere 

personen/kranten/websites zijn gebruikt, zodat het een compleet verhaal is.  

 

Is er hoor en wederhoor gepleegd? Leg uit. 

De leerlingen moeten in het item kunnen terugvinden of beide kanten van 

een verhaal worden belicht.  

 

Is het duidelijk wat feiten en wat meningen zijn? 

De leerlingen moeten in het item kunnen terug vinden wat een mening is 

(wat heeft iemand gezegd) en wat feiten zijn.  

 

De vijf W’s en de H 

De leerlingen kunnen de Wie, Wat, Waar, Wanneer, Waarom en Hoe 

terugvinden in het item.  

 
 
 
 

 

 


