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Werkblad        drie leerlingen 

Les 3 De Nieuwsvideo 
 

De nieuwsvideo is een verslag dat de journalist zelf heeft gefilmd. 

Videojournalisten gaan met hun camera weleens naar een bijzonder 

evenement, zoals de première van een film, of wachten bij de rechtbank als 

de rechter uitspraak doet over een bijzondere zaak. Ook gaan journalisten 

weleens op bezoek bij speciale mensen of nemen ze een kijkje achter de 

schermen bij een organisatie of school. In een nieuwsvideo worden beelden 

van het evenement of bezoek afgewisseld met interviews. 

Omdat je met je camera (of misschien film je wel met je telefoon) het oog 

bent voor de kijker, is het belangrijk om van tevoren te bedenken wat je in 

beeld wilt brengen. Dat noem je een ‘shotlist’. Je schrijft op wat je wilt 

opnemen en in welke ruimte. Ook is het belangrijk om van tevoren te 

bedenken wat je zou willen vragen als je een interview doet. Wanneer de 

video online geplaatst wordt, moet er ook een stukje tekst bij geplaatst 

worden, waarin kort omschreven staat (1 à 2 regels) waar de video over 

gaat. 

 

Checklist Nieuwsvideo 
 
✔Een nieuwsvideo gaat over een actueel evenement of is afgeleid van het 

nieuws. 
✔Een nieuwsvideo duurt niet langer dan drie minuten. 

✔De vijf W’s en de H zitten niet per se in de tekst, maar wel allemaal in je 

hoofd. 
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✔Je bent als videojournalist het oog voor de kijker, dus je maakt een lijstje 

van shots (een ‘shotlist’) waarbij je van tevoren opschrijft wie je gaat filmen en 

in welke ruimtes je gaat filmen. 
✔Omdat je filmt, gebeurt alles meteen voor de camera. Van tevoren maak 

je dan ook de vragen, zodat je goed voorbereid bent.  
✔Je maakt beelden van mensen die aan het praten zijn, maar je maakt ook 

genoeg beelden van de omgeving (sfeerbeelden), zodat je die beelden 

later in de montage kunt afwisselen. 
✔ Vergeet het stukje tekst dat bij de video geplaatst wordt, niet te schrijven. 

✔Het nieuwsitem bestaat uit: 

-Een introductie (waarin iemand vertelt wat de kijker gaat zien: in beeld of als 

voice-over) 

-Een middenstuk (waarin shots te zien zijn van de ruimte of het evenement en 

waarin meerdere personen worden geïnterviewd. LET OP: Ook in een 

nieuwsvideo wordt hoor en wederhoor toegepast.  

-Een slot waarin iemand in beeld of als voice-over iets zegt over het 

onderwerp waardoor je weet dat de video is afgelopen. Muziek of geluid dat 

je toevoegt aan de beelden. 

-Je weet nu waar de nieuwproductie in de Nieuwstool komt te staan en 

hoeveel ruimte je hebt. 

 

De nieuwsvideo nader bekeken 
1a. Welke shots stonden er op de ‘shotlist’ van de journalist? Noem er vijf. 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

 

 

1b. Zoek nu op het internet zelf naar een nieuwsvideo. Beschrijf kort waar het 

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

twee kanten zijn belicht. 

 

 

 

 

 

JULLIE NIEUWSBERICHT! 
 

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

waarover jullie – binnen het gekozen thema - een nieuwsvideo gaan maken. 

Dit doen jullie met een camera van school of met je telefoon. Let op: het 

komt echt in jullie online nieuwsproductie, dus denk goed na, als een 

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

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

 

Vul dan het Plan van Aanpak in. 

 

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) 
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Welke mensen wil je spreken?  

 

 

 

 

Waar zou je deze mensen willen spreken? Maak een shotlist van vijf 

ruimtes/locaties 

 

 

 

 

 

Welke bronnen moeten jullie aanwenden om deze nieuwsvideo te 

organiseren? 

 

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 

verantwoorde lijk 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 

   

   

   



;k;lk 

   

   

   

 


