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Les 9 
Reflecteren en controleren 

Voorbereiden 
U zorgt ervoor dat u weer groepjes aan elkaar heeft gekoppeld voor de 

feedback en dat de nieuwsitems, geprint of digitaal, beschikbaar zijn voor de 

groepjes. Daarnaast toont u alle nieuwsitems in de Nieuwstool. 

Organisatie 
Dit heeft u nodig: 

 Pennen 

 Nieuwsitems 

 Werkblad ‘Reflecteren en controleren’ 

 Nieuwstool 

 

Duur van de les 

 Introductie (gesprek)      10 minuten 

 Kern (reflecteren en controleren met werkblad)  30 minuten 

 Afsluiting  

(feedback bespreken en aanpassen in Nieuwstool) 20 minuten 

 

Werkvormen 

 Klasgesprek        Klassikaal 

 Werkblad        In groepjes 

 Bespreken        In groepjes 

 

Lesdoelen 
Na deze les: 

 Hebben de leerlingen gereflecteerd op het proces van nieuws maken.  

 Hebben de leerlingen uiteengezet hoe ze het hebben ervaren. 

 Hebben de leerlingen een ander nieuwsitem bekeken. 

 Hebben de leerlingen feedback geformuleerd. 

 Zijn er ideeën over waar de nieuwsitems – naast de Nieuwstool – nog 

meer gepubliceerd kunnen worden. 
 

  

Kernbegrippen 

Reflecteren, feedback, publiceren, nieuws selecteren, beargumenteren, 

eindproduct, presenteren, kill your darlings. 
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Lesbeschrijving 
Introductie: gesprek over reflectie 

 

De nieuwsitems zijn gereed en staan in de Nieuwstool. Er zijn nog enkele 

tekstvakken over die gevuld kunnen worden door leerlingen die al klaar zijn 

met de eigen productie. Dit kunnen korte nieuwsberichten of 

serviceberichten (bijvoorbeeld het weerbericht)  zijn. 

U vraagt de leerlingen of dit het einde is van het nieuwsproces. Hoe zou het 

nu in het echt verder gaan? U vertelt de leerlingen dat er bij een krant, 

journaal of nieuwssite altijd iemand is die het nieuwsitem controleert. Die 

‘iemand’ is de eindredacteur. U vraagt aan de leerlingen of zij denken te 

weten waar een eindredacteur op zal letten. De volgende aspecten komen 

naar voren. 

 Of het een duidelijk, logisch verhaal is. 

 Of er nog spelfouten in het stuk staan of dat er iets vreemds is met de 

beelden. 

 Of hij nog iets mist qua nieuws.  

 Of er ergens informatie staat die eigenlijk niet nodig is en dus storend 

werkt. Deze kunnen dan weg. In de journalistiek noemen ze dat ‘kill 

your darlings’. 

 Of de koppen en leads pakkend zijn voor een artikel of fotoreportage 

en of de beelden in de video pakkend zijn. 

 

Kern: reflecteren en controleren 

 

U vertelt de leerlingen dat ze deze les zullen reflecteren op hun eigen 

nieuwsitem en het nieuwsitem van een ander groepje gaan controleren. Ze 

gebruiken daarvoor het werkblad ‘Reflecteren en controleren’. 

De reflectie geschiedt aan de hand van deze onderwerpen: 

 

A Onderwerpkeuze 

B Voorbereiding 

C Op pad gaan 

D Nieuws selecteren 

E Cultureel burgerschap 

F Geleerd! 
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Belangrijk om te vermelden is dat elk groepje met behulp van deze vragen 

de volgende les iets moet vertellen over hoe zij het proces van nieuws maken 

hebben ervaren. Het item wordt in de Nieuwstool gezet, want die gaan ze 

gebruiken bij de presentaties.  

 

Op de andere kant van het werkblad staan vragen over het item van een 

ander groepje dat de leerlingen gaan bekijken. Belangrijk is dus dat ze 

toegang hebben tot dit item; ofwel uitgeprint en uitgedeeld of op de 

computer.  

 

Aflsuiting: uitwisselen van feedback 

 

In de laatste tien minuten van de les gaan de groepjes bij elkaar zitten om 

feedback met elkaar uit te wisselen. Met behulp van het werkblad 

‘Reflecteren en controleren’ geeft eerst de ene groep tips en adviezen en 

daarna de andere groep.  

 

Eventuele aanpassingen die zijn verkregen door feedback, worden door de 

groepjes verwerkt. De uiteindelijke nieuwsberichten zetten de groepjes op 

één computer in de Nieuwstool. 

 

Antwoorden Werkblad 
Reflecteren en controleren 
 

1. Reflecteren 
Als je midden in de productie van een nieuwsitem zit, gaat alles vaak zo snel, 

dat je soms niet goed kunt nadenken over het proces van nieuws maken. Je 

hebt dan geen tijd om te bedenken wat je de volgende keer beter anders 

kunt doen. Met een mooi woord noem je dat ‘reflecteren’. En terwijl dat juist 

zo belangrijk is voor de productie van een volgend item. Daarom reflecteren 

we nu op het proces. 

 

Toelichting: Er zijn geen pasklare antwoorden op deze vragen, omdat het 

allemaal gaat over de items die de leerlingen zelf gekozen en gemaakt 

hebben. Belangrijkste doel van deze opdrachten is dat leerlingen reflecteren 

op het proces van nieuws maken. 
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1a. Onderwerpkeuze 

Hier kunnen argumenten naar voren komen als: het onderwerp leefde in de 

klas, het thema was belangrijk in de buurt, we vonden het zelf interessant en 

wij zijn de doelgroep etc.  

 

1b. Voorbereiding 

De meeste leerlingen zullen het bedenken van goede vragen als lastig 

hebben ervaren. Ze hebben nu geleerd dat wanneer je je aan bepaalde 

stappen houdt (vijf W’s en H, open vragen etc.) je gemakkelijk goede vragen 

kunt bedenken.  

 

1c. Op pad gaan 

De leerlingen zullen merken dat het ‘meeviel’: dat het helemaal niet zo eng 

was om met een onbekend iemand te spreken of dat het nog leuker was 

dan ze dachten.  

 

1d. Nieuws selecteren 

Hier zult u merken dat het voor sommigen heel makkelijk was om nieuws te 

selecteren, maar voor andere leerlingen kan het een heel lastig proces zijn. 

Benadrukt u vooral dat hier geen goed antwoord is. Het ene nieuwsitem is 

sneller en gemakkelijker gemaakt; het andere nieuwsitem heeft simpelweg 

meer tijd nodig.   

 

1e. De vijf W’s en de H 

Als het goed is, is er voldoende aandacht besteed aan de vijf W’s en de H, 

zodat ze in alle items waar ze kunnen terugkomen, terugkomen.  

 

1f Cultureel burgerschap 

Cultureel burgerschap klinkt als een erg ‘zware en verantwoordelijke’ taak. Er 

zullen kinderen zijn die hun nieuws niet zwaar genoeg vinden. Het is belangrijk 

om te benadrukken dat ook leuk, licht nieuws relevant is voor de burger.  

 

1g. Hier zult u vaak antwoorden tegenkomen met betrekking tot 

talentonwikkeling of sociaal- emotionele stappen die zijn gezet. Het zou goed 

mogelijk zijn dat leerlingen het lastig vonden om vreemden aan te spreken en 

dat ze dat nu geleerd hebben. Dat ze merkten dat als je goed luistert, je heel 

veel te weten komt of dat ze filmen, schrijven of fotograferen veel leuker 

vonden dan ze dachten.  
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2. Controleren 
Van de leraar heeft jouw groepje een nieuwsitem gekregen om te 

controleren. Dit doen jullie met behulp van de volgende vragen.  

 

Toelichting: Er zijn geen pasklare antwoorden op deze vragen, omdat het 

allemaal gaat over de items die de leerlingen zelf gekozen en gemaakt 

hebben. Belangrijkste doel van deze opdrachten is dat leerlingen kritisch 

kijken naar het nieuwsitem van het andere groepje. 

 

a. Is er informatie die je mist of is er ergens teveel aan informatie? 

We hebben het hier over het begrip ‘kill your darlings’: soms staat er ergens 

teveel informatie, waardoor de kern van het nieuws niet goed te vinden is 

voor de lezer. Soms wordt er natuurlijk ook een vraag niet beantwoordt. Ook 

hier moet kritisch naar worden gekeken. 

 

b. Zijn er spelfouten gemaakt of zijn er vreemde beelden? Schrijf op welke. 

Spelfouten spreken voor zich. Bij de video kan het gaan om een ‘zwartje’ 

(een kort zwart beeld dat door het knippen van de beelden erin is geslopen) 

of een geïnterviewde die op een rare manier wordt afgekapt. 

 

c. Wat zijn opvallende dingen in het item die erg leuk/interessant of pakkend 

zijn? 

Ook complimenten zijn welkom in deze controle. 

 

d. Zijn de koppen, leads of beelden pakkend genoeg? Geef tips ter 

verbetering. 

De leerlingen kijken vers naar het  nieuwsitem, dus die hebben misschien wel 

een goed idee ter verbetering. Een kortere kop, een andere lead of een 

beeld dat op een andere plek past.  

 

e. Voor de controle van de column: zitten er mooie of grappige zinnen in? Zo 

niet, kun je er eentje bedenken? 

Hier kunnen complimenten komen of schrijftips.  

 

f. Heb je nog andere tips? 

Eventuele aanvullingen, adviezen hebben hier een plek. 

 

g. Waar zou dit nieuwsitem geplaatst kunnen worden, behalve in de 

Nieuwstool? Bedenk twee media. 

Denk aan: de wijkkrant, de schoolkrant, de website van een regionale 

televisie of nieuwszender. 


