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Les 5 
Selecteren van nieuws 

Voorbereiding 
Van belang is dat u van tevoren de ruimtes in de klas of in school indeelt, 

zodat alle groepjes zo rustig mogelijk kunnen werken aan hun nieuwsitem. 

Voor de fotoreportage en de nieuwsvideo zijn bepaalde programma’s nodig. 

Voor het bewerken van videomateriaal kunt u het beste Windows Movie 

Maker of iMovie gebruiken. Dit programma zit standaard op de meeste 

computers en veel leerlingen werken daar thuis ook mee.  

 

Voor fotografie heeft elke computer ook z’n eigen standaard 

fotobewerkingsprogramma. Er is echter ook een aantal gratis websites, waar 

de leerlingen meer kunnen doen met hun foto, waaronder deze: picnik.com, 

fotoaanpassen.nl en fotobewerken.nl. 

 

Organisatie 
Dit heeft u nodig: 

 Computers om de items op te schrijven/monteren 

 Nieuwstool 

 De gebruikte (foto)camera’s en opnameapparatuur 

 Snoertjes om foto’s en beelden op de computer over te zetten 

 De notitieblokjes/werkbladen die zijn gebruikt tijdens het op pad gaan 

 Werkblad ‘Selecteren van nieuws’ 

 Eventueel gebruikte opnameapparatuur 

 

Duur van de les 

 Introductie (klasgesprek)    10 minuten 

 Kern (het maken van de nieuwsitems)  30 minuten 

 

LET OP: voor sommige items is minder tijd nodig dan voor andere. Als 

vervolgopdracht kunt u: 

 De Nieuwstool is flexibel, u kunt deze uitbreiden met meerdere 

pagina’s. Zo kunt u leerlingen nog een nieuwsbericht laten maken, of 

bijvoorbeeld de reportage met de verdiepende opdracht 

 de leerlingen alvast opdracht geven om een nieuwsitem te maken dat 

gebruikt kan worden voor de presentatie aan de ouders (zie Draaiboek 

presentatie). 

 de leerlingen laten werken aan een van de aanvullende opdrachten 

(zie Aanvullende opdracht). 
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 Afsluiting (gesprek met de groepjes)   20 minuten 

 

Werkvormen 

 Gesprek       Klassikaal 

 Maken van nieuwsitems     In groepjes 

 Controle       In groepjes 

 

Lesdoelen 
Na deze les: 

 Zijn de leerlingen zich bewust van het feit dat nieuwsmakers voor het 

uiteindelijke item keuzes maken wat ze wel of niet uit het verzamelde 

materiaal gebruiken 

 Hebben de leerlingen zelf bewust nieuws geselecteerd voor in hun 

eigen item.   

 Kunnen de leerlingen hun eigen keuzes beargumenteren. 

 Zijn er verschillende nieuwsitems geproduceerd. 

 

Kernbegrippen 

Selecteren van nieuws, journalistieke keuzes, cultureel burgerschap, relevant, 

het nieuws ‘halen’ 

 

Lesbeschrijving 
Introductie: gesprek over selecteren van nieuws 

 

U bespreekt klassikaal wat er gebeurt als de journalist al het materiaal heeft 

verzameld. De beelden zijn geschoten, de foto’s gemaakt, mensen 

geïnterviewd, wat is er nu ‘relevant’ voor het item? Wat is er belangrijk? U stelt 

een aantal vragen. 

 Kunnen jullie antwoord geven op de vijf W’s en de H? 

 Kunnen jullie alle beelden, foto’s in het nieuwsitem verwerken? En ook 

alles wat de geïnterviewden hebben gezegd? 

 Stel je voor dat dit wel kon, is het dan wenselijk (waarom wel, waarom 

niet?) 

 Waar denken jullie dat een echte journalist op let wanneer hij uit zijn 

materiaal het nieuws selecteert om te gebruiken in het uiteindelijke 

item? 

 Zijn er nu al foto’s, beelden of dingen die de geïnterviewde heeft 

gezegd, waarvan jullie weten dat je die niet gaat gebruiken? Waarom 

wel, waarom niet? 
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 Zijn er al onderdelen die het item sowieso wel halen? Waarom wel, 

waarom niet? 

 

Uitleg: bij het selecteren van nieuws halen niet alle beelden, foto’s en 

uitspraken het uiteindelijke item. Er zijn onderdelen die wel zijn opgevallen of 

gezegd, maar niet passen bij het onderwerp van het nieuwsitem. Het kan 

bijvoorbeeld zijn dat een geïnterviewde een beetje afdwaalt en vertelt over 

zijn nieuwe hond. Dat is niet relevant. Er kunnen foto’s zijn die relevant leken 

op locatie, maar als je zes foto’s kiest voor de reportage, moet je selecteren. 

De meest relevante behoud je dan. Als het wel kon, is het ook niet wenselijk 

om alle verzamelde informatie weer te geven. De doelgroep van lezers of 

kijkers moet dan zelf ‘zoeken’ naar het nieuws, terwijl het juist de taak van de 

journalist is om het nieuws goed verpakt weer te geven.  

 

Kern: werkblad en maken nieuwsitems 

 

Eerst deelt u de werkbladen uit, waarin meer informatie staat over het 

selecteren van nieuws.  De groepjes vertrekken naar hun eigen plek. Samen 

zullen de leerlingen beslissingen moeten nemen over het selecteren van hun 

nieuwsitem. De opdrachten in het werkblad zullen hierbij helpen. Nadat de 

leerlingen het werkblad hebben gemaakt, kunnen ze aan de slag met het 

produceren van hun nieuwsitem. Ze schrijven hun nieuwsitem eerst in Word. 

Later komen deze nieuwsitems op één computer in de Nieuwstool.   

 

NB: De filmgroep heeft natuurlijk een computer nodig, net als de fotogroep. 

Wanneer er te weinig computers zijn, kunt u de schrijvers eerst een klad laten 

schrijven. Ze kunnen dan later de tekst schrijven en uiteindelijk in de 

Nieuwstool zetten. U kunt er uiteraard ook meteen voor kiezen om ze een 

computerruimte te geven. Idealiter krijgen de groepjes zoveel mogelijk hun 

eigen ruimtes, omdat er veel overleg gepleegd zal moeten worden. 

 

Afsluiting: controlegesprek met groepjes 

 

Wanneer een groepje klaar is, controleert u het eindproduct. U hebt een 

gesprekje met hen over het selecteren van hun nieuws, zodat de leerlingen 

bewust worden van de keuzes die ze hebben gemaakt(en wat de invloed 

hiervan is op hun item).  

 


