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Les 4 
Nieuwsproductie samenstellen 
 

Voorbereiding 
Als voorbereiding pakt u de vellen van Les 1 erbij waar de leerlingen artikelen 

op hebben geplakt. Daarnaast zoekt u zelf verschillende voorbeelden van 

nieuwsitems via de Nieuwsmediaportal, zoals een nieuwsvideo, bijvoorbeeld 

op NU.nl of RTL Nieuws, een reportage op BNR Nieuwsradio (te beluisteren via 

internet) en een fotoreportage uit een krant of tijdschrift. Zorg ervoor dat u in 

ieder geval een voorbeeld hebt van een nieuwsbericht, een column, een 

fotoreportage, een nieuwsvideo en een betoog.  

 

Organisatie 
Dit heeft u nodig: 

 Digibord  

 Landelijke en regionale dagbladen via Nieuwsservice 

 Pennen 

 De vellen papier van les 1 

 Werkblad: ‘het Nieuwsbericht, Column, de Fotoreportage, de 

Nieuwsvideo en het Betoog’ 

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

zoeken  

 Nieuwstool 

 

Duur van de les 

 Introductie (verdeling items)    10 minuten 

 Kern (maken van werkblad)    40 minuten 

 Afsluiting (uitleg volgende les)    10 minuten  

    

Werkvormen 

 Vraaggesprek met de klas    Klassikaal 

 ‘Plan van Aanpak’ met werkblad   Groepjes  

 Uitleg redactievergadering    Klassikaal 

 

 

 

 

 

 



;k;lk 

Lesdoelen 
Na deze les: 

 Weten alle groepjes wat voor nieuwsitems ze gaan maken. 

 Weten de groepjes welke eisen er aan hun specifieke item wordt 

gesteld. 

 Hebben de leerlingen zelf een nieuwsitem opgezocht en geanalyseerd. 

 Hebben de leerlingen een onderwerp voor hun item bedacht en het 

daarbij behorende ‘Plan van Aanpak’ geschreven. 
  

Kernbegrippen 

Cultureel burger, column, betoog, nieuwsbericht, fotoreportage, 

nieuwsvideo, feedback, plan van aanpak, bronnen. 

 

Lesbeschrijving 
Introductie: nieuwsitems introduceren 

 

U start de les met de introductie van verschillende nieuwsitems. Dat doet u 

door de vellen van Les 1 erbij te pakken, waar de door de leerlingen 

uitgeknipte nieuwsitems op zijn geplakt. U gaat in op de verschillende soorten 

nieuwsitems (een column, een interview, een fotoreportage etc.) Vervolgens 

benadrukt u: onze nieuwsproductie komt op internet. Wat voor extra 

mogelijkheden levert dat op? Eén van de mogelijkheden is dat er ook een 

nieuwsvideo geproduceerd kan worden. U toont daar een voorbeeld van via 

de Nieuwsmediaportal.  

U vertelt dat de klas vijf verschillende nieuwsitems zal maken: het 

nieuwsbericht, de column, het betoog, de nieuwsvideo en de fotoreportage. 

U toont de Nieuwstool.  

 

U kunt de leerlingen per nieuwsitem als volgt indelen: 

 

Het nieuwsbericht:  twee kinderen 

De column:    twee kinderen 

Het betoog:   twee kinderen 

De fotoreportage:  drie kinderen 

De nieuwsvideo:   drie kinderen 

 

U toont de Nieuwstool en geeft aan waar de verschillende groepjes hun 

nieuwsproductie zullen plaatsen. U kunt hiervoor gebruikmaken van de opzet 

zoals die in de bijlage (bijlage indeling nieuwsproducties) is toegevoegd. 

Maar u kunt ook een andere indeling gebruiken.  
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Indien u een andere indeling gebruikt, zult u rekening moeten houden met 

andere aantallen woorden per artikel. 

Met de Nieuwstool is het mogelijk om deze items in de tool te zetten door 

gebruik te maken van de voorpagina van de tool en een pagina (template) 

toe te voegen met foto’s. Het is echter ook mogelijk om de nieuwsproductie 

uit te breiden met meerdere pagina’s. 

 

 

Midden: analyse van nieuwsitem en maken van het ‘Plan van Aanpak’.  

 

U vertelt de leerlingen dat elk groepje een werkblad krijgt dat over hun 

nieuwsitem gaat. Ze zullen eerst hun genre analyseren, waarna ze een 

onderwerp bedenken en vervolgens het ‘Plan van Aanpak’ schrijven. U 

vertelt ook dat de leerlingen in de volgende les hun plan gaan presenteren in 

de redactievergadering. Ze moeten dus secuur te werk gaan.  

 

Eind: uitleg redactievergadering 

 

U legt uit wat een redactievergadering is. Als je bij een krant, 

radioprogramma, de tv of voor een nieuwswebsite werkt, is de 

redactievergadering de plek waar elke journalist vertelt over zijn of haar idee 

voor een nieuwsitem. In de redactievergadering van de volgende les krijgt 

elk groepje vijf minuten om hun idee te laten horen. U vertelt wat u verwacht 

dat de leerlingen vertellen: 

 Een korte uitleg van wat hun nieuwsgenre inhoudt 

 De uitleg van hun onderwerp  

 Uitleg over hoe ze het nieuws gaan produceren: hoe pakken ze het 

aan.  

Antwoorden werkblad Les 4 
 

Het Nieuwsbericht 
 

Het nieuwsbericht nader bekeken 

1a. Wat was volgens de journalist het belangrijkste nieuws van het artikel over 

de koning? 

Het bezoek van Koning Willem-Alexander aan basisschool De Grasmat. 
 

1b. Wat was volgens de journalist het minst belangrijke nieuws?  

Hoe de prijs wordt bepaald: door een team van deskundigen.  
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De antwoorden op vraag 1c. en 1d zijn afhankelijk van het nieuwsbericht. 

Het Betoog 
 

Het betoog nader bekeken 

1a. Wat was de stelling die de journalist innam? 

Scholen moeten alleen nog maar gezond voedsel verkopen. 

 

1b. Noem een argument voor deze stelling.  

 

 15% van de middelbare scholieren heeft overgewicht en door gezond 

voedsel te verkopen kan dit tegen worden gegaan.  

 In ongezond eten zit helemaal geen voedingswaarde. 

 Van ongezond eten krijg je vaak even energie, maar daarna zit je in 

een energiedip; erger nog dan voordat je het ongezonde eten at.  

 

1c. Noem een argument tegen deze stelling. 

 

 Scholieren zijn oud genoeg om zelf hun beslissingen te maken. 

 Als scholieren hun ongezonde eten niet op school kunnen kopen, gaan 

ze het wel ergens anders halen, bijvoorbeeld in de supermarkt. 

 

De antwoorden op vraag 1d, 1e en 1f zijn afhankelijk van het betoog. 

De Column 
 

De column nader bekeken 

1a. Wat was het nieuws waar de schrijver haar persoonlijk verhaal aan 

verbond? 

Dat sommige ouders te weinig geld hebben om hun kinderen te laten 

sporten. 

 

1b. Schrijf een grapje, vergelijking of mooie beschrijving op uit de column. 

De schrijver vergelijkt zichzelf met andere kinderen. Een beschrijving van wat 

de schrijver leerde op de handbaltraining en het toekomstperspectief met 

betrekking tot het bruidsmeisje. 

 

De antwoorden op vraag 1c, 1d en 1e zijn afhankelijk van het betoog. 
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De Fotoreportage 
 

De fotoreportage nader bekeken 

1a. Wat was het onderwerp van de hierboven getoonde fotoreportage? 

Het bezoek aan verschillende nieuwsredacties.  
 

1b. Er waren twee soorten fotobijschriften. Kun je zien welke?  

Er zijn fotobijschriften die meer informatie geven dan je ziet op de foto (1) en 

er zijn fotobijschriften waarin iets staat wat de persoon op de foto heeft 

gezegd. 

 

De antwoorden op vraag 1c en 1d zijn afhankelijk van de fotoreportage. 

De Nieuwsvideo 
 

De nieuwsvideo nader bekeken (video moet nog in het lespakket 

toegevoegd worden, gebruik tot die tijd een andere nieuwsvideo via het 

Nieuwsmediaportal) 

1a. Wat was het onderwerp van de bekeken nieuwsvideo? 

De Nieuwstool 

 

1b. Welke shots stonden er op de ‘shotlist’ van de journalist? Noem er vijf. 

Antwoord afhankelijk van de video, dit antwoord kan ingevuld worden 

wanneer de video klaar is 

 

1c. Is in deze nieuwsvideo hoor en wederhoor toegepast? Zo ja, leg uit welke 

twee kanten zijn belicht. 

Antwoord afhankelijk van de video, dit antwoord kan ingevuld worden 

wanneer de video klaar is 

 
 

 

 

 

 


