
;k;lk 

Werkblad 
Journalistieke regels 
 

1. Functie van nieuws in de maatschappij 
Nieuws heeft verschillende functies in de maatschappij. Hieronder staan de 

functies en daarnaast staan voorbeelden van nieuws. Trek een streep van de 

functie naar het juiste voorbeeld.  

 

Functie  Voorbeeld 

Commentaarfunctie  Een regionale nieuwswebsite heeft een 

plekje gegeven aan de ingezonden brief 

van de burgemeester aan de bewoners. 

Onderzoeksfunctie  In de krant heeft de journalist een betoog 

geschreven waarin hij de burger probeert 

te overtuigen dat muziekvideo’s waar veel 

bloot in voorkomt, niet meer uitgezonden 

mogen worden op tv.  

Informerende functie  De minister van Onderwijs had vorig jaar 

beloofd dat er meer gecontroleerd zou 

worden op spijbelen. Een journalist 

controleert in een interview met de minister 

of dit ook echt gebeurd is.  

Spreekbuisfunctie  Op het journaal vertelt de nieuwslezer wat 

er vandaag in de wereld is gebeurd.  

Controlefunctie  In een misdaadprogramma wordt na een 

jaar van onderzoek een aflevering 

uitgezonden waarin een juwelendief wordt 

ontmaskerd.  

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

van een aantal criteria.  

Wat is wel en wat is niet belangrijk bij het bepalen van nieuwswaarde? 

 

 Wel belangrijk Niet belangrijk 

Bijzonder   

De redactie krijgt er geld voor   

Actueel   

Voor veel mensen van belang   

Beelden   
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Een politicus heeft gevraagd of ze het 

nieuws willen uitzenden 

  

Interessant voor de doelgroep   
 

3. Journalistieke werkwijze 
De journalistieke werkwijze zorgt ervoor dat de informatie die je geeft waar en 

betrouwbaar is. 

Koppel de regel aan de juiste uitleg 

 

Gebruik meerdere 

bronnen 

 Als twee mensen verschillend denken over 

één onderwerp, laat je ze allebei aan het 

woord. 

 

Controleren  Sommige bronnen vertellen in vertrouwen 

iets aan journalisten en willen anoniem 

blijven. Je mag ze dan niet bij naam 

noemen in je nieuwsitem. 

 

Scheiden van feiten en 

meningen 

 Lees meerdere sites en/of spreek meerdere 

mensen om zo goed geïnformeerd 

mogelijk te zijn. 

 

Zorg voor een zo volledig 

mogelijk verhaal 

 

 Feiten die je in je nieuwsitem opneemt, 

moeten kloppen. Check ze dus altijd.  

Hoor en wederhoor 

 

 

 Vertel wat er is gebeurd, wanneer, 

waarom, wie wat zegt en hoe het is 

gebeurd. 

Bronbescherming  Vertel in je nieuwsitem duidelijk wat feiten 

en wat meningen zijn. Meningen mogen 

niet als feiten worden gepresenteerd. 
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4a. 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? Wat? Waar? Wanneer Waarom? Hoe? 

 

4b. Zoek nu zelf een artikel uit één van de landelijke of regionale dagbladen 

en beantwoord hieronder de vijf W’s en de H. 

 

Wie? Wat? Waar? Wanneer Waarom? Hoe? 

 

 

Man schenkt school 50.000 euro 
 

VELZEN - Een inwoner van het stadje Velzen won de Staatsloterij en schonk gisteren een 

aanzienlijk bedrag aan de school in zijn geboorteplaats.  

 

De man, Erik van Weij, zat zelf op de basisschool waaraan hij nu 50.000 euro heeft 

weggegeven. In een interview met de lokale televisiezender gaf hij de reden voor deze 

schenking. Hij zei: “De school heeft heel weinig computers, niet eens een digibord. En dat 

heeft de school wel gewoon nodig.”  

 

Erik van Weij overhandigde een grote cheque aan de directeur, waarna hij een applaus 

kreeg van alle kinderen en ouders. 
Door: NieuwsMakers 


