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Werkblad 
Nieuws selecteren 
 

Nu alle foto’s, beelden en uitspraken binnen zijn, is het tijd om het nieuwsitem 

te maken. Maar niet alles is relevant voor het item. Sommige uitspraken van 

geïnterviewden zullen interessant zijn of grappig, maar passen niet bij het 

onderwerp dat jullie hebben gekozen. Ze passen niet bij ‘de invalshoek’. Als je 

een interview doet met een directeur over zijn school en hij vertelt dat hij 

vroeger Nederlands kampioen wielrennen is geweest, is dat natuurlijk 

geweldige informatie, maar omdat je had besloten dat het nieuwsitem ging 

over de school van de directeur, moet je het toch weglaten…  

 

1a. Weet je nu al welke foto’s, uitspraken of beelden zeker belangrijk zijn voor 

jullie artikel, reportage of film? 

Schrijf er twee op. 

1 

2 

 

1b. Weet je nu al welke foto’s of uitspraken niet belangrijk zijn voor jullie artikel, 

reportage of film? 

Schrijf er twee op. 

1 

2 

 

1c. Zijn er twijfelgevallen?  

Schrijf er twee op. 

1 

2 

 

1d. Bespreek in je groepje de bovenstaande vragen. Wat moet er zeker in, 

wat moet er zeker niet in?  

Als jullie het eens zijn, begin je met het maken van het nieuwsitem. 

     

LET OP! Niet elke selectie zal je meteen kunnen doen voordat je het 

nieuwsitem maakt. Ook tijdens het schrijven, bewerken of monteren zul je 

merken dat iets juist wel of juist niet past. Je maakt ook keuzes tijdens het 

‘productieproces’. 
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Elk groepje zet de nieuwsproductie in de Nieuwstool. 

Belangrijk 
Pak het werkblad van Les 4 erbij, waar de checklist van jullie items op staan. 

En natuurlijk de Toolkit! Zo weet je precies wat er in jullie betoog, column, 

nieuwsbericht, fotoreportage en nieuwsvideo moet staan en hoeveel ruimte 

je hebt voor de nieuwsproductie. Bijvoorbeeld hoeveel woorden je moet 

gebruiken of hoe groot de foto’s kunnen zijn. Hieronder staan nog wat tips die 

je in gedachten kunt houden bij het maken van je nieuwsitem. Houd ook je 

Toolkit bij de hand: controleer een paar keer of je nieuwsitem nog voldoet 

aan de vier niveaus van journalistieke regels.  

 

Schrijvers opgelet! 
Koppen 

Koppen zijn de titels boven het geschreven stuk die lezers uitnodigen om te 

lezen. In een kop staat altijd het belangrijkste nieuws, of het nu over een 

reportage, column, nieuwsbericht of fotoreportage gaat. Alles dat je over dit 

nieuws, evenement of deze mening móet weten, staat in de kop.  

 

Taalgebruik 

Houd je aan het taalgebruik van je eigen stuk. In een nieuwsbericht moet je 

duidelijk, helder en een beetje zakelijk zijn. Een columnist hoeft dat niet. Die 

moet juist een beetje gedurfd schrijven. Een reportagemaker moet heel 

beeldend schrijven, zodat de lezer wat hij leest, voor zich ziet. 

 

Fotografen opgelet! 
Foto’s verbeteren 

Sommige foto’s zijn per ongeluk te donker, te licht of je wilt ze gewoon mooier 

maken in het fotobewerkprogramma dat jullie gebruiken. Programma’s die je 

daarvoor kunt gebruiken zijn Paint en PaintBrush, Pixia, Picasa. 

Dat is natuurlijk heel goed, maar zorg er wel voor dat je in dezelfde ‘stijl’ blijft. 

Maak niet een foto een beetje groen en de ander weer een beetje geel. 

Zorg dat de fotoreportage in één stijl blijft. 

 

Een verhaal 

Een fotoreportage kan lastig zijn als je heel veel foto’s hebt en er maar tien 

mag uitkiezen. Zorg er daarom voor dat je foto’s samen een verhaal 

vertellen. Zo kunnen foto’s die heel leuk of mooi gefotografeerd zijn, toch de 

eindreportage niet halen… 
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Videomakers opgelet! 
Begin/midden/eind 

Jullie hebben nagedacht over het begin, het midden en het eind, al voor 

jullie gingen filmen. Zometeen gaan jullie in de montage het item maken met 

dit in gedachten. Om de beelden te bewerken kan je Windows Movie Maker 

gebruiken of iMovie. Omdat een nieuwsvideo maar drie minuten mag zijn, zul 

je veel filmmateriaal weg moeten laten. Knip dus eerst de drie belangrijkste 

onderdelen: het begin, midden en eind en zet dit in je montagelijn. Heb je nu 

al het nieuws? Zit je op ongeveer drie minuten? Nee, kijk dan naar het 

middenstuk en knip daar wat uit, maar wel zo dat het nieuws intact blijft.  

 

Talking Heads en Sfeerbeelden afwisselen 

Journalisten noemen mensen die je in beeld ziet praten, bijvoorbeeld met 

een interview, een ‘talking head’. Zo’n talking head vertelt vaak interessante 

dingen, maar dat is een beetje saai om naar te kijken. Wissel daarom de 

talking heads af met sfeerbeelden die je ook hebt gedraaid.  

 

 
 
 
 
 
 

 

WEETJE! 
Iedereen vindt het leuk om aan het nieuwsitem mee te werken, maar vaak hoeft er maar 
één iemand te typen of te monteren. De één kan dan aantekeningen voorlezen, de ander 
kijkt mee. Het is wel belangrijk dat je SAMEN de keuzes maakt. En in het ‘maakproces’ moet 
je vaak afwisselen, zodat iedereen de kans krijgt om te schrijven, te bedenken, te kiezen of 
te monteren.  


