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Werkblad       twee leerlingen 
Les 3 Column 
 

In bijvoorbeeld kranten en op nieuwssites geven journalisten soms in een 

aparte kolom (daar komt het woord column vandaan) hun mening over een 

actueel onderwerp. Dat commentaar schrijven ze op een eigen, persoonlijke 

manier. Vaak doen columnisten dat op een humoristische manier of op een 

geërgerde manier. Ze zijn in ieder geval niet zakelijk. In een column hoef je 

niet alle W’s en de H te verwerken van datgene dat je wilt beschrijven, maar 

je moet ze wel weten, zodat jij er een eigen, persoonlijke column over kunt 

schrijven.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Geen geld om te sporten! 

 
Elke week ga ik op donderdagavond 

trainen met mijn handbalteam. We 

oefenen met vangen en gooien en sinds 

kort kan ik een sprongschot maken. Het 

is goed voor mijn lijf. Na het sporten 

voel ik me altijd gezond en fit.  

 

Ik hoorde afgelopen week dat er 

kinderen zijn in ons land waarvan de 

ouders geen geld hebben voor hun 

kinderen om te sporten. 
 

Deze kinderen leren niet vangen of 

gooien en kunnen ook geen sprongschot. 

Omdat hun ouders geen geld hebben, 

voelen zij zich niet gezond of fit.  

 

Op het moment dat ik dit schrijf, heb ik 

net getraind, maar ik voel me nu ook 
niet gezond en fit. Het idee dat er 

kinderen zijn die niet kunnen sporten,  

geeft me een rotgevoel. 

 

 

Want het is niet alleen het sporten. De 
meiden uit mijn team, zijn mijn 

vriendinnen geworden. We zijn met 

tien meiden in een team en deze 

vriendinnen heb ik extra bovenop 

mijn vriendinnen van school en 

vrienden uit de buurt. Dat zijn tien 

kinderen die ik niet zou kennen, als 

mijn ouders geen geld hadden om mij 

op een sportvereniging te doen. 

 

Misschien ga ik later wel met een van 

deze meiden op vakantie, mee 
studeren in een andere stad. Misschien 

wordt één ervan wel mijn 

bruidsmeisje als ik ga trouwen. 

 

Dus we moeten ervoor zorgen dat in 

Nederland elk kind kan gaan sporten. 

Anders  loopt een meisje straks haar 

toekomstige bruidsmeisje mis.  

Door NieuwsMakers 
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Column Checklist 
✔De column die jullie schrijven voor NieuwsMakers is niet langer dan 150 

woorden 
✔ Het gaat over iets actueels, maar je geeft er een eigen draai aan 

✔De mening van de journalist kan erin verwerkt worden, maar een journalist 

kan ook een standpunt van anderen belichten. . 
✔ De vijf W’s en de H zitten niet in de tekst, wel in je hoofd  

✔ De column bestaat uit: 

- een pakkende kop (de titel) 

- een middenstuk 

- een ‘uitsmijter’ (een zin die blijft hangen bij de lezer: waar je over 

nadenkt of om moet lachen) 

- bronvermelding 

✔In een column zitten grapjes, vergelijkingen of mooie beschrijvingen om het 

verhaal aantrekkelijk te maken. 

De column nader bekeken 
1a. Wat was het nieuws waar de schrijver haar persoonlijke verhaal aan 

verbond? 

 

 

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

 

 

1c. Zoek nu een column op in het nieuws en schrijf kort op waar het over  

gaat. 

 

 

 

 

1d. Wat was de mening van deze columnist? 

 

 

1e. Vond je het een goede column? Beargumenteer met het gebruik van de 

Column Checklist. 
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JULLIE COLUMN! 

 

Jullie zijn nu zelf een redactie, de opinieredactie. Jullie bedenken zelf 

waarover jullie – binnen het gekozen thema - een column gaan schrijven. Let 

op: het komt echt in jullie online nieuwsproductie, dus denk goed na, als 

cultureel burger. Bedenk samen een aantal onderwerpen, praat er goed 

over en kies een onderwerp. Tip: gebruik je Toolkit bij onderstaande vragen.  

Waar komt jullie nieuwsproductie in de Nieuwstool te staan? 

 

 

 

Wat is jullie onderwerp? 

 

 

Is het internationaal, nationaal, regionaal, lokaal of hyperlokaal? 

 

 

Welke nieuwsfunctie in de maatschappij vervult het? (commentaar | 

informatief | onderzoek | spreekbuis| controle) 

 

 

Heeft het genoeg nieuwswaarde? (minstens drie) (actueel | bijzonder | 

interessant | voor veel mensen van belang | beelden) 

 

 

Wat is jullie mening? 

 

 

Heb je nog meer informatie nodig om de column te schrijven? Zo ja, wat wil je 

nog weten? 
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Welke bronnen moet je hiervoor raadplegen? 

 

Bron Welke? Hoe? 

Website   

Krant   

Personen   

Organisaties   

Social media   

Persbureaus   

Onderzoek   

Overige   

Afspraken 
Op een redactie is het belangrijk  duidelijke afspraken te maken. Schrijf 

hieronder de afspraken op die je maakt en welke leerling ervoor 

verantwoordelijk is. Denk aan: Wie bekijkt welke website? Wie schrijft 

achtergrondinformatie op? Wie interviewt een meneer of mevrouw als bron? 

 

Wie Taken Deadline 

Vb. Melanie Belt de brandweer om een afspraak te 

maken 

Donderdag 

   

   

   

   

   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 


