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Doel van  
het lespakket

1. ONLINE VIDEO’S  
MET OEFENINGEN

Je kan deze video’s op twee ma-
nieren gebruiken: de leerlingen 
bekijken vooraf thuis de video’s als 
individueel leertraject of je kan het 
in de klas samen doen.

Het doorlopen van de video’s en 
oefeningen duurt ongeveer 15 à 
20 min per module. Je kan de 
video’s terugvinden op de tool-
pagina nieuwsmakers.be. 

2. METHODIEK(EN) 
VOOR IN DE KLAS

In deze methodieken ga je met je 
leerlingen op een actieve manier 
aan de slag met één van de in-
zichten uit elke module. 

3. CHALLENGE

Daarnaast is er ook nog een chal-
lenge waaraan je met je klas kan 
deelnemen. In deze challenge 
dagen we je leerlingen uit om zelf 
nieuws te maken. En wie weet 
maken ze kans op een leuke prijs. 

Alle info kan je terugvinden op 
nieuwsmakers.be.

Op zoek naar gespreksmethodieken voor in je klas?

Overkoepelend voor de drie graden werd er een bundel met gespreksmethodieken ontwikkeld. In deze 
bundel vind je zowel laagdrempelige als iets meer gevorderde gespreksmethodieken terug die je in elke les 
kan toepassen. Je vindt de bundel terug bij de downloads op de toolpagina nieuwsmakers.be.

NIEUWSMAKERS

Wat mag je verwachten? 
Nieuwsmakers bestaat uit: 

Met Nieuwsmakers komen leerlingen uit de eerste graad te weten 
wat nieuws is, hoe nieuws gemaakt wordt, welke nieuwsdragers er 
bestaan, en nog zoveel meer… Ze ontdekken hoe journalisten te 
werk gaan, welke bronnen ze gebruiken en vooral: leerlingen leren 
zelf nieuws maken.

Nieuwsmakers is opgebouwd uit vijf modules.  
De thema’s die aan bod komen zijn:

 + Wat is nieuws?
 + Nieuwsmedia 
 + Bronnen journalist
 + Hoe wordt nieuws verzameld?
 + Hoe wordt nieuws gemaakt?
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Waarom werken 
 aan nieuws? 

 + wat nieuws is.
 + hoe nieuws gemaakt wordt.
 + welke nieuwsmedia er allemaal bestaan.
 + hoe ze zelf nieuws kunnen maken.

Je kan er niet omheen, we worden elk moment van de dag bestookt 
met nieuws langs allerlei kanalen: we horen dingen op de radio, zien 
beelden op tv of via TikTok, ... Jongeren zijn hier meer mee bezig 
dan je denkt. Ze hebben hier ongetwijfeld heel wat vragen over. 
Daarom is het belangrijk dat ze inzicht krijgen in hoe nieuws tot bij 
hen komt, welke stappen er allemaal aan vooraf gaan … 

Om jongeren te laten groeien tot nieuwswijze burgers is het belangrijk 
dat ze weten:

Wist je dat je met dit pakket ook werkt aan heel wat eindtermen? 
Welke dat zijn kan je terugvinden op nieuwsmakers.be.



7 tips
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1. GEEF EEN INTRODUCTIE 
OP HET VLAAMSE 
NIEUWSLANDSCHAP.

Van kranten en magazines tot 
nieuws op de radio of op de 
televisie. Van nieuwssites tot 
nieuws op sociale media. Zo 
leren jongeren verschillende 
betrouwbare nieuwsmedia 
kennen. 

2. VERGELIJK 
VERSCHILLENDE 
NIEUWSMEDIA. 

Laat jongeren verschillende 
(online) nieuwsbronnen met 
elkaar vergelijken. Hierdoor 
leren ze verschillende bronnen 
kennen en zien ze in dat nieuws 
een selectie en interpretatie is 
van wat in de wereld gebeurt. 

3. MAAK ZELF (ONLINE) 
NIEUWS. 

Door zelf nieuws te maken, 
ondervinden jongeren welke 
stappen er nodig zijn om tot 
nieuws te komen. Door zelf 
aan de slag te gaan met nieuws 
krijgen ze ook meer inzicht in 
wat journalisten dag in dag uit 
doen. 

4. PRAAT MET JONGEREN 
OVER WAT ZE GEZIEN/
GEHOORD HEBBEN. 

Jongeren hebben wel degelijk 
interesse in het nieuws. Praat 
met hen over wat hen bezig-
houdt. Zo krijg je ook meer 
inzicht in hun leefwereld en 
waar ze hun informatie halen. 
Is er iets ernstigs gebeurd in de 
wereld en willen jongeren hier-
over praten? Ga het gesprek 
niet uit de weg. Vraag hen wat 
ze weten en hoe ze zich erbij 
voelen. 

5. JE HOEFT NIET 
ALLES TE WETEN. 

Je kan onmogelijk alles weten 
over wat er gebeurt in de we-
reld. Maar ongetwijfeld komen 
je leerlingen af met dingen 
die ze gehoord hebben online 
waarover jij niets weet. Als je 
het niet weet, durf dit dan ook 
te zeggen. Ga samen met je 
leerlingen op zoek naar de juiste 
info of neem je tijd om zelf iets 
op te zoeken en kom er later 
op terug.

6. STIMULEER JONGEREN 
HUN VERTROUWEN 
IN NIEUWS. 

Kritisch stilstaan bij de kwa-
liteit, herkenbaarheid of ge-
loofwaardigheid van nieuws is 
belangrijk, maar het bouwen 
van een duurzame relatie met 
nieuws nog meer. Het is dan 
ook belangrijk om voldoende 
goede voorbeelden te geven, 
zodat jongeren voeling krijgen 
met journalistiek en nieuws. 

7. VOLG NIEUWSKANALEN 
OP MAAT VAN 
JONGEREN. 

Jongeren volgen nieuws vooral 
via sociale media. Leer hen 
ook betrouwbare bronnen 
kennen op die sociale media, 
zoals nws.nws.nws van VRT op 
Instagram en HLN op TikTok. 
Volg deze kanalen zelf ook. Zo 
weet je ook wat er leeft onder 
jongeren. Ook op watwat.be 
kunnen jongeren terecht voor 
heel wat informatie op maat. 

 om les te geven over nieuws 
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Laat leerlingen op voorhand de online video’s 
en oefeningen bij alle modules bekijken, of doe 
dit samen in de klas. Je vindt de link naar de 
video’s en oefeningen terug op de toolpagina via 
nieuwsmakers.be. 

Aan de slag
5 modules met 
 methodieken
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Module 1
 Wat is nieuws?

Wat zit er in deze module?
ONLINE VIDEO EN OEFENINGEN OVER 

 + Wat is nieuws?

 + Nieuwsselectiecriteria 

 + Belang van nieuws  

METHODIEKEN OM TE ACHTERHALEN 

 + Welke impact nieuws heeft.
 + Wat nieuwswaardig is en wat niet.
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Methodiek 1: Nieuws is …. Een ingestorte muur 

STAPPENPLAN 

1. Verdeel de klas in kleine groepjes. 

2. Deel de artikels uit aan elke groep. De leerlingen overleggen of een artikel nieuwswaarde heeft 
of niet aan de hand van de nieuwsselectiecriteria (video Nieuwsmakers en powerpoint). Ze 
verdelen de artikels in twee stapels: nieuwswaardig en niet nieuwswaardig. Het kan dus zijn 
dat de leerlingen artikels selecteren die zij zelf interessant vinden, maar anderen dan weer niet. 
Ze leggen het artikel op de stapel die door de meerderheid van de leerlingen gekozen wordt. 

3. De leerkracht overloopt klassikaal welke artikels de leerlingen nieuwswaardig vinden. 

 Een nieuwswaardige gebeurtenis is een gebeurtenis waar voldoende belangstelling voor is. 
Wat wij dus te lezen, horen en zien krijgen.

 Mogelijke vragen: 

 + Waarom zouden er verschillen kunnen zijn tussen de groepen? 
 + Is nieuws voor iedereen hetzelfde? 
 + Vindt iedereen alles even interessant?  
 + Welke nieuwsselectiecriteria zijn van toepassing? 

4. Schrijfopdracht. De leerlingen maken van de artikels die niet nieuwswaardig zijn, nieuwswaar-
dige artikels. Ze maken een titel voor lokaal, regionaal, nationaal en internationaal nieuws. 

 Voorbeeld: Muur stort in in Westrode, muur stort in 2 gewonden, muur stort in 5 Belgen ster-
ven, Chinese muur stort in 20 doden. 

5. Overloop de artikels klassikaal. Bekijk wat ze hebben aangepast om de nieuwswaarde te 
veranderen. Ze kunnen spelen met hoe belangrijk de persoon is, de plaats, de getallen, het 
moment, enz.

HOE WERKT HET?

In deze oefening leren de leer-
lingen wat nieuws is en hoe 
dat voor iedereen anders is. In 
de klas worden verschillende 
‘nieuwsartikels’ getoond. Het is 
aan de leerlingen om te bepa-

len welke nieuwswaardig zijn 
en welke niet. Daarnaast leren 
leerlingen de verschillende 
soorten nieuws: lokaal, regio-
naal, nationaal en internationaal. 

DOEL: 
De leerlingen leren wat 
nieuws is en hoe dat 
voor iedereen anders is.  

TIJD 
45 min.

MOEILIJKHEIDSGRAAD: Simpel

BENODIGDHEDEN 
Voor elke groep tien afgeprinte nieuwsartikels of  
de powerpoint (toolpagina nieuwsmakers.be)  
met dezelfde artikels, beamer of smartboard.
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STAPPENPLAN 

1. Vertel aan de leerlingen volgende anekdote: 

 87 jaar geleden, op 18 april 1930, had de nieuwsomroeper van de BBC (de publieke omroep van 
het Verenigd Koninkrijk) niets te communiceren. “There is no news”, daarna werd pianomuziek 
gespeeld voor de rest van de avond.

2 Bespreek nadien klassikaal. 

 Mogelijke vragen: 

 + Wat zou er gebeuren als ons nieuws plots verdwijnt?
 + Kunnen we een dag zonder nieuws? 
 + Wat zouden de effecten zijn op ons leven en onze maatschappij? 

3 Verdeel de klas in kleine groepjes en laat ze bespreken wat er zou gebeuren wanneer er geen 
nieuws meer is. Ze gebruiken hiervoor het werkblad ‘Een wereld zonder nieuws’ (pag. 40-41). 
In het midden staat een cirkel met daarin “nieuws verdwijnt”.  
Vanuit het midden vertrekken lijnen naar andere cirkels. In deze cirkels schrijven de leerlingen 
welke gevolgen er zouden zijn als het nieuws er niet meer was. In de nieuwe cirkels staan er nu 
enkele gevolgen. 

 Bijvoorbeeld: 

 + “Niemand weet wat er in andere landen gebeurt.” Van hieruit verzinnen de leerlingen op-
nieuw gevolgen. 

 + Omdat niemand weet wat er in andere landen gebeurt, vinden we andere landen heel 
vreemd. Dit kan ook simpeler zoals: Niemand weet nog de stand in de voetbal => Iedereen 
gaat meer naar voetbalwedstrijden kijken. 

4 Bespreek nadien klassikaal wat de verschillende gevolgen zouden kunnen zijn. De leerlingen 
kunnen op basis van de antwoorden van andere leerlingen hun eigen werkblad verder aanvullen. 
Er zijn geen juiste en foute antwoorden. 

HOE WERKT HET?

De leerlingen gaan in discussie over wat er 
zou gebeuren als er geen nieuws meer is.

DOEL: 
De leerlingen leren over 
de impact van nieuws 
op onze maatschappij. 
De leerlingen leren de 
functies van nieuws. 

TIJD 
20 min.

MOEILIJKHEIDSGRAAD 
Moeilijk

BENODIGDHEDEN 
Werkblad ‘Een wereld zonder nieuws’ 
(pag. 40-41)
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Methodiek 3: Level up

STAPPENPLAN 

1. Deel het werkblad ‘Level up’ (pag. 42) uit aan de leerlingen. 

2. Iedereen vult het werkblad in met zijn vaardigheden en emoties. Er staan al een paar zaken 
ingevuld, maar er zijn nog enkele vakjes die de leerlingen zelf kunnen invullen:  

 + Wat is je gevoel als je nieuws volgt: vermoeid, nieuwsgierig, verdrietig, enthousiast, bedrukt, 
geïnteresseerd …

 +  Welke vaardigheden hebben met nieuws te maken: luisteren, overtuigen, schrijven, andere 
talen leren, creativiteit, beoordelen, …

Ze geven zichzelf een score van 1 tot 10. Geef hen voldoende tijd om dit in te vullen. 

Bijvoorbeeld:

 + Kritisch nadenken: 7/10
 + Woordenschat: 4/10
 + Gelukkig: 6/10
 + Up to date blijven: 7/10 
 + …  

3. In een andere kleur duiden de leerlingen nu aan wat er zou verbeteren of verminderen als ze 
elke dag het nieuws volgen. Waarop scoren ze hoger? Waarop lager? 

4. Bespreek nadien klassikaal. Wat valt op? 

HOE WERKT HET?

De leerlingen gaan na welke vaardigheden ze verwerven als ze het nieuws 
vaak volgen en welke impact nieuws heeft op hoe ze zich voelen. 

DOEL: 
Leerlingen begrijpen wat de 
voor- en nadelen zijn van op de 
hoogte te zijn van nieuws. Ze 
leren ook wat hun klasgenoten 
vinden van het nieuws.

TIJD 
15 min.

MOEILIJKHEIDSGRAAD 
Uitdagend

BENODIGDHEDEN 
Werkblad ‘Level up’ (pag. 42) 
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VARIANT 

Geef aan de leerlingen een stelling en zeg welke 
drogreden ze moeten gebruiken. Hoe ze deze 
in hun speech moeten brengen, zoeken ze zelf.

 + Voorbeeld 
Stelling: “GSM-gebruik op de fiets moet 
verboden worden.” 
Gebruik in je speech een Onjuiste 
oorzaak- gevolgrelatie

  

Module 2
 Nieuws- 
 consumptie en 
 nieuwsmedia

Wat zit er in deze module?
ONLINE VIDEO EN OEFENINGEN OVER 

 + Hoe jongeren nieuws volgen

 + Kenmerken nieuwsmedia

 + Evolutie nieuwsmedia 

METHODIEKEN OM TE ACHTERHALEN 

 + Hoe jongeren het nieuws volgen. 

 + Wat de voor- en nadelen zijn van de verschillende 
nieuwsmedia. 
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Methodiek 4: Nieuwsdagboek 

  

Module 2
 Nieuws- 
 consumptie en 
 nieuwsmedia

STAPPENPLAN 

1 Spreek af dat de leerlingen een week of een dag lang bijhouden waar, wanneer, waarom en hoe 
ze nieuws tot zich nemen. Ze gebruiken hiervoor het werkblad Nieuwsdagboek (pag. 43). 

2  Bespreek de nieuwsdagboeken klassikaal. Het is belangrijk dat de leerlingen inzicht krijgen in 
hoe leeftijdsgenoten het nieuws volgen. 

 + Mogelijke vragen kan je terugvinden in de powerpoint met speakernotes of via Kahoot. Deze 
link staat ook in de powerpoint. 

 + Je kan ervoor kiezen om enkele vragen te bespreken of allemaal. In de powerpoint kan je in 
de speakernotes bij de verschillende vragen extra duiding vinden alsook enkele vragen voor 
de klasdiscussie. 

HOE WERKT HET?

Leerlingen schatten in hoe hun leeftijdsgenoten nieuws volgen. Ze vullen 
hierbij het nieuwsdagboek in. Op basis van de antwoorden kan de leer-
kracht enkele vragen stellen voor een algemene klasdiscussie.  

DOEL: 
De leerlingen 
leren hoe hun 
generatie het 
nieuws volgt.  

TIJD 
15 min.

MOEILIJKHEIDSGRAAD: Simpel

BENODIGDHEDEN 
Werkblad ’Nieuwsdagboek’ (pag. 43), smartphones, 
tablets of laptops, een internetverbinding, een 
beamer of smartboard, powerpoint met vragen en 
antwoorden (toolpagina nieuwsmakers.be).
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Methodiek 5: Kenmerken nieuwsmedia 

STAPPENPLAN 

1. Bespreek in de klas via welke kanalen je allemaal nieuws 
kan volgen, wat de kenmerken zijn en of je leerlingen enkele 
voorbeelden van nieuwsmerken kunnen geven. 

 + Online media: posts, korte filmpjes van gebeurtenissen, 
tweets …

 + Printmedia: kranten, dagbladen
 + Audiovisuele media: radio, tv, podcasts

2. Bekijk klassikaal hoe een nieuwsitem in de krant en op sociale 
media is gekomen. Je kan hiervoor de powerpoint met een 
onderwerp gebruiken of een actueel thema kiezen dat leeft in de 
klas. 

Bespreek:

 + Wat is het onderwerp?
 + Wie heeft er al iets over gehoord?
 + Waar heb je er iets over vernomen?
 + Wat zijn gelijkenissen en verschillen?

3. Verdeel de klas in groepjes. Leg uit dat ze in groepjes op zoek gaan naar een (online) artikel, post 
op sociale media, audiofragment … over een zelf gekozen onderwerp of kies met de hele klas 
samen een bepaald onderwerp.  

4. De leerlingen analyseren de nieuwsitems en gaan op zoek naar enkele kenmerken aan de hand van 
het werkblad Kenmerken nieuwsmedia (pag. 44 - 45). Hierbij wordt aandacht besteed aan online 
media, audiovisuele media en printmedia. 

HOE WERKT HET?

Leerlingen zoeken naar de verschillen tussen nieuws op sociale 
media, op tv of in de krant.

DOEL: 
De leerlingen 
leren dat er 
verschillen zijn 
tussen posts op 
sociale media 
en nieuws in 
kranten.  

TIJD 
30 min.

MOEILIJKHEIDSGRAAD: Uitdagend

BENODIGDHEDEN 
Een artikel uit een krant of van een website en 
een sociale mediapost over hetzelfde onderwerp. 
Je kan hiervoor de powerpoint gebruiken of 
de leerlingen zelf een voorbeeld laten zoeken 
(toolpagina nieuwsmakers.be). ‘Werkblad Kenmerken 
Nieuwsmedia’ (pag.44-45), beamer of smartboard.
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5. Nadien gaan de leerlingen op zoek naar de verschillen en overeenkomsten tussen de soorten 
nieuwsmedia. 

 Enkele vragen: 

 + Wat zijn de gelijkenissen? 
 + Wat zijn de verschillen? 
 + Welke nieuwsmedia coveren de meeste nieuwsberichten? Welke de minste? En waarom? 
 + Is er een verschil in het doelpubliek van de nieuwsmedia? Waarom denk je dat? 
 + Hoe brengen de verschillende nieuwsmedia een verhaal? Is er een (inhoudelijk) verschil? 

Waarom denk je dat?
 + Hoe verschilt de inhoud en lay-out van papieren kranten met online kranten, onafhankelijke 

nieuwssites en sociale media? 
 + Waarom verschillen de voorpagina’s en homepagina’s van de verschillende nieuwsmedia? 
 + Welke bron is het meest betrouwbaar? Welke het minst? Welke bron is het meest geschikt 

voor breaking news? Waarom? Welke het minst? Waarom?
 + Waarom zijn er verschillen tussen de nieuwsmedia? 

6. Bespreek klassikaal de bevindingen. 

Extra opdracht: Welk nieuwsmedium verkies jij? 

Hebben de leerlingen een specifieke voorkeur voor een bepaald medium? Naar welke 
nieuwsmedia zouden ze spontaan surfen in volgende situaties? Waar zouden ze meer 
nieuws over deze thema’s zoeken? Waarom? 

 + Er is een terroristische aanslag gebeurd. 
 + De leerlingen vervelen zich en willen graag wat ontspannend rondsurfen. 
 + Er is een auto-ongeval gebeurd in de buurt. 
 + Anderlecht speelde gisterenavond tegen Club Brugge. 

 Kiezen de leerlingen in elke situatie dezelfde bron of valt er toch wat variatie te bespeuren? 
Wat als ze zelf ter plaatse zouden zijn tijdens een speciale gebeurtenis (ongeval, wedstrijd, …)?  
Welke bron zouden ze gebruiken om hierover te berichten?
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Methodiek 6: De Scoop 

STAPPENPLAN 

Opmerking voor je begint: De scoop kan je zelf kiezen naargelang 
de gebeurtenissen op dat moment of je gebruikt de voorbeelden uit 
de powerpoint. 

1. Leg uit wat een scoop is. 

2. Bespreek de verschillende scoops met de leerlingen. Laat hen 
vier scoops selecteren. Ze selecteren die op zelfgekozen criteria. 
Bespreek waarom ze die gekozen hebben.

3. Laat de leerlingen een strategie bedenken om hun scoops te 
verspreiden onder jongeren. Welke titel schrijven ze? Welke 
foto zullen ze gebruiken? Via welk medium gaan ze deze ver-
spreiden? Ze houden daarbij rekening met de kenmerken van de 
verschillende media.

4. Laat de leerlingen één van de voorbeelden uitwerken. 

5. Bespreek nadien klassikaal. Vraag of de anderen het gekozen 
medium veilig vinden, welke titels ze het leukste vinden, of ze 
zouden verder lezen …

HOE WERKT HET?

De leerlingen werken een ‘scoop’ uit gericht naar leeftijdsgenoten. Ze 
denken na over wat de beste manier is om dit te doen, welke titel ze 
het beste gebruiken, via welk medium ze deze het beste verspreiden, ...

THEORIE 

Een scoop is een bericht in de media die veel sensatie zal veroorzaken. 
Het is iets waar vaak nog niet over geschreven is. Het lijkt op een primeur.

DOEL: 
De leerlingen leren 
wat een scoop 
is en vanwaar 
klasgenoten 
nieuws halen.  

TIJD 
20-30 
min.

MOEILIJKHEIDSGRAAD 
Uitdagend

BENODIGDHEDEN 
Powerpoint met voorbeelden scoops (toolpagina 
nieuwsmakers.be), beamer of smartboard.
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Methodiek 7: Genoeg geleerd, tijd om te solliciteren  

STAPPENPLAN 

1. Vertel de leerlingen dat hun schoolcarrière erop zit en dat ze mogen beginnen werken. Dat werd 
tijd. 

2. Laat de drie verschillende vacatures zien op het werkblad Genoeg geleerd, tijd om te solliciteren  
(pag. 46 - 48).

3. Verdeel de klas in groepjes. 

4. De leerlingen kiezen in groep een vacature om voor te solliciteren. Kiezen ze voor de Social 
Media Journalist, dan moeten ze hun vacature ook in dat format brengen. In hun sollicitatie 
moeten een aantal zaken aan bod komen: 

 + Motivatie waarom ze de geschikte kandidaat zijn.
 + Expertise over nieuws.
 + Wat de voordelen zijn van die job.
 + Over wat ze nieuws hopen te maken.
 + …

5. Overloop enkele sollicitatiebrieven. De klas kan feedback geven. 

 + Indien je dit wenst, kan je nog een paar evaluatiecriteria naar 
voren schuiven voor de sollicitatiebrief.

 + Bij de klasfeedback kan je vragen waarom de ene brief nu net beter 
is dan de andere. Op die manier leren ze ook wat de sollicitatiebrief 
goed maakt, en ‘ontdekken’ ze het zelf door het klasgesprek.

HOE WERKT HET?

De leerlingen schrijven een korte motivatiebrief  
voor een vacature bij een nieuwsorganisatie. 

DOEL: 
De leerlingen gaan na welk 
nieuwsmedium het best bij 
hun past. Ze kunnen motiveren 
wat ze goed en minder goed 
vinden aan dat medium.  

MOEILIJKHEIDSGRAAD 
Simpel

BENODIGDHEDEN 
Werkblad met vacatures (pag. 46 - 48)

TIJD 
20-30 
min.
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Module 3
 Op zoek  
 naar nieuws

Wat zit er in deze module?
ONLINE VIDEO EN OEFENINGEN OVER 

 + De rol van een journalist 

 + De verschillende bronnen 

 + Burgerjournalistiek 

 + Journalistieke regels 

METHODIEKEN OVER 

 + Hoe je op zoek moet gaan naar correcte bronnen.

 + Hoe je bronnen kan controleren.
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Methodiek 8: Naar het schijnt eh, … 

HOE WERKT HET?

De leerlingen gaan aan de hand van roddels en geruchten na hoe ze iets 
zouden controleren. 
Zijn sommige bronnen betrouwbaarder dan andere? Zijn er nieuwsbronnen 
die je beter vermijdt wanneer je objectieve informatie wil? Welke bronnen 
zijn volgens de leerlingen betrouwbaar en welke niet? En hoe ga je nu 
precies na wat betrouwbaar is en wat niet? 

THEORIE 

Journalisten en ook de organisaties waarvoor ze werken, vinden het heel 
belangrijk om mensen goed en nauwkeurig te informeren. Ze gebruiken in 
hun berichtgeving informatie van derden. Om na te gaan of deze informatie 
klopt, vergelijken ze verschillende bronnen zoals getuigen, rapporten, 
experten … Toch zijn er veel mensen die twijfelen aan de nieuwsberichten 
die ze lezen en horen. Ze vragen zich af of nieuws nog wel betrouwbaar is 
nu het zo snel en overal beschikbaar is. Iedereen kan informatie ontvangen 
en verzenden. Daardoor weet je niet altijd wie de schrijver is, feiten en 
meningen worden door elkaar gehaald en veel informatie is éénzijdig. 

DOEL: 
De leerlingen leren hoe ze 
op zoek moeten gaan naar 
correcte bronnen en hoe ze 
die kunnen controleren.  

MOEILIJKHEIDSGRAAD 
Simpel

BENODIGDHEDEN 
/

TIJD 
20 min.
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STAPPENPLAN 

1. De leerlingen schrijven op twee papiertjes een roddel of een gerucht op en een (verzonnen) 
bron van waar het gerucht komt. Geef mee dat dit niet over klasgenoten mag gaan, maar 
eerder over henzelf, bekende mensen of organisaties. 

2. De geruchten worden verzameld door de leerkracht en er wordt er één willekeurig uitgenomen. 
Bijvoorbeeld: “Elon Musk wil Tesla verkopen. Bron: Tesla engineer”. 

 Vraag de leerlingen hoe geloofwaardig ze het gerucht vinden. Vraag wat ze zouden kunnen 
doen om de bron te controleren: 

 + Bron opzoeken.
 + Kijken of het in andere media verscheen.
 + Naar de website van de persoon/organisatie surfen.

3. Verdeel de klas in groepjes van vier. 

4. Geef hen de opdracht dat ze op zoek moeten gaan naar een nieuwsitem over een zelfgekozen 
thema. Het is belangrijk dat er verschillende bronnen gebruikt worden. 

 Hierbij gaat het ene duo op zoek naar een volgens hen betrouwbaar nieuwsitem. Het andere 
duo zoekt een (volgens hen) niet betrouwbaar nieuwsitem. Dit kan een artikel, filmpje, bericht op 
sociale media, … zijn. Welke bronnen werden gebruikt?  

5. De leerlingen bespreken in groep wat ze gevonden hebben. Wat maakt een artikel volgens hen al 
dan niet betrouwbaar? Waarom is een bepaalde bron wel of niet betrouwbaar? 

6. Nadien bespreek je met de klas de verschillende soorten bronnen en wat maakt dat een bron 
betrouwbaar is. 

Mogelijke vragen: 

 + Ken je het verschil tussen objectief en subjectief? 
- In een objectief artikel beperkt de schrijver zich tot controleerbare feiten. 
- In een subjectief stuk komt ook de mening van de auteur aan bod.

 + Moet een journalist altijd onpartijdig blijven? 
 + Is een artikel dat wordt gedeeld op sociale media betrouwbaar of niet?
 + Van waar komt de informatie? 
 + Is de informatie objectief? 
 + …
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Methodiek 9: De klas als bron 

HOE WERKT HET?

In deze oefening lopen leerlingen afwisselend rond als journa-
listen. Hun klasgenoten zijn mensen die over een gebeurtenis 
rapporteren. Het is aan de journalisten om na te gaan welke 
bronnen betrouwbaar zijn. 

DOEL: 
De leerlingen leren over het 
selectieproces van nieuws en, 
hoe nieuws tot bij ons komt. 

MOEILIJKHEIDSGRAAD 
Uitdagend

BENODIGDHEDEN 
Werkblad met kaartjes over de 
gebeurtenis (pag. 35 - 37)

TIJD 
30 min.

STAPPENPLAN 

Voor je begint: lees de kaartjes van de twee verhalen op het werkblad De klas als bron (pag. 36 - 37). 

1. Deel de kaartjes van het eerste verhaal uit. De ene helft van de klas zijn journalisten. De andere 
helft speelt de rollen die op de kaartjes staan. 

 Enkele rollen: Ooggetuigen (zagen het evenement), slachtoffers, iemand die het verkeerd gezien 
heeft, medewerker organisatie, familie, politie, anonieme bron, een lokaal persbureau dat iets 
rapporteert …

2. De journalisten moeten zonder te weten wie welke rol heeft op zoek gaan naar het verhaal. Ze 
stellen vragen wie of wat de andere leerling is en schetsen zo een verhaal. Op die manier probe-
ren ze te achterhalen welke bron betrouwbaar is en welke niet. 

3. Ga klassikaal na wat de leerlingen denken dat er gebeurd is. Vertellen alle journalisten hetzelfde 
verhaal? Welke bronnen vonden ze het meest betrouwbaar? 

4. Verwissel de twee groepen. Gebruik hiervoor de kaartjes van het tweede verhaal. 

5. Bespreek opnieuw klassikaal. 
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Module 4
Hoe wordt nieuws 
 verzameld?

Wat zit er in deze module?
ONLINE VIDEO EN OEFENINGEN OVER 

 + Een dag van een journalist

 + De 5W1H-methode

 + Feiten, meningen en onpartijdigheid 

 + Interviewtechnieken 

METHODIEKEN OVER 

 + Nieuwsfeiten verzamelen a.d.h.v. 5W1H methode.

 + Een nieuwsverslag begrijpen en zelf maken. 

 + Een interview afnemen. 

 + Framing.
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Module 4
Hoe wordt nieuws 
 verzameld?

Methodiek 10: Een dag in het leven van een journalist  

STAPPENPLAN 

1. Knip de kaartjes op het werkblad uit (pag. 35). De kaartjes staan in de juiste volgorde, dus hou 
zeker ook een pagina voor jezelf bij.

2. Deel willekeurig de kaartjes uit met gebeurtenissen en momenten van een journalist doorheen 
de dag. Er zijn 17 kaartjes. Heb je meer leerlingen? Dan kan je deze oefening per twee doen. 

3. Je geeft zelf een aanzet. Om hoe laat staat een journalist op? De leerling met het juiste kaartje 
start de dag en gaat vooraan staan. Degene die het vervolgkaartje heeft, gaat ernaast staan, 
enz. Als leerkracht begeleid je de rest van het verhaal, maar laat de leerlingen aan de hand van 
hun kaartjes zoveel mogelijk zelf ontdekken. 

4. Wanneer alle kaartjes gebruikt zijn en de dag erop zit, overloop je kort de dag nog eens. 

HOE WERKT HET?

De leerlingen krijgen gebeurtenissen die plaatsvinden doorheen de 
dag van een journalist. Het is aan de klas om de juiste volgorde te 
bepalen. 

DOEL: 
De leerlingen leren hoe de dag 
van een journalist eruit ziet. 

MOEILIJKHEIDSGRAAD 
Simpel

BENODIGDHEDEN 
Werkblad ‘Dag van een journalist’ (pag. 35) 

TIJD 
10 min.
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Methodiek 11: Maak een storyboard 

STAPPENPLAN 

1. Deel de werkbladen ‘Maak een storyboard’ uit (pag. 50 - 51). 

2.  De leerlingen kiezen één van onderstaande hoofdpersonages. 
Ze kiezen ook een naam en het thema waarover zij schrijven. 

 Hoofdpersonages: Een voetbaljournalist, een bekende YouTuber 
die over nieuws praat, iemand die podcasts maakt of een 
journalist. 

3. De leerlingen vullen het storyboard aan. Ze beschrijven de 
manier waarop ze denken dat journalisten hun nieuws verzame-
len, waar ze werken, met wie ze samenwerken, … Hier mogen 
ze zelf kiezen. Voor elke stap maken ze een kleine tekening en 
beschrijven ze de verschillende stappen. 

4. Laat de groepjes vertellen over hun personage. Stel de leerlin-
gen aanvullende vragen. 

HOE WERKT HET?

In deze oefening beschrijven de leerlingen verschillende nieuwsmakers 
en hoe ze nieuws maken aan de hand van storyboards. Ze brengen de 
dag in beeld en schrijven bij elk beeld ook enkele stappen uit.  

THEORIE

Een storyboard is een overzicht van een gebeurtenis aan de hand van 
tekeningen en een korte tekst. Ze worden gebruikt om de volgorde 
van gebeurtenissen vast te leggen. In de volgende oefening gaan we 
ze gebruiken om te kijken hoe nieuws tot bij ons komt. 

DOEL: 
De leerlingen kennen de verschillende 
plaatsen waar nieuws gemaakt wordt 
en door wie dat gebeurt. Ze beseffen 
ook dat welk nieuws gemaakt wordt, 
afhangt van wie het nieuws maakt. 

MOEILIJKHEIDSGRAAD 
Uitdagend

BENODIGDHEDEN 
Werkblad ‘Storyboards voor elke groep’ 
(pag. 50 - 51), iets om te schrijven  
of tekenen.

TIJD 
20 min.
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Onderstaand voorbeeld kan helpen: 

 + Het eerste wat ik doe als ik ’s ochtends wakker word, is 
Twitter checken om het laatste nieuws door te nemen. 
Als ik dan interessante artikels zie staan, lees ik die als ik 
onderweg ben naar de redactie. Vervolgens surf ik naar 
een paar websites waar wat langere stukken opstaan die 
wat dieper op onderwerpen ingaan, deze lees ik ook.

 + Als ik op de redactie aankom, is het eerste wat ik doe 
het snelle nieuws doornemen dat ik eerder heb gemist. 
Vervolgens hebben we een redactievergadering, daar 
wordt besproken wat het belangrijkste nieuws van 
de dag is of wordt. Je krijgt na de vergadering een 
opdracht toebedeeld of je kiest er één.

 + Om te werken aan deze opdracht lees ik me in over het 
onderwerp; kijk ik wat er al eerder is geschreven over 
dat onderwerp en wat de meest recente ontwikkelingen 
zijn. Ik kijk dan wat het belangrijkste vraagstuk op dit 
moment is, wat speelt er nu? Wat gaat er gebeuren?

 + Daarna maak ik een samenvatting van die informatie en 
vervolgens ga ik daar bronnen bij zoeken, mensen die ik 
kan bellen of interviewen bijvoorbeeld. Deze gesprek-
ken neem ik op of schrijf ik op. Uit deze opnames/tekst 
neem ik de meest relevante citaten die ik verwerk in 
mijn artikel.
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Methodiek 12: 5W1H-methode  

STAPPENPLAN 

Je kan eventueel stap 1 en stap 2 weglaten en meteen bij stap 3 beginnen. 

1. Laat de leerlingen een artikel samenvatten dat in het nieuws verschenen is. Zorg ervoor dat 
hetzelfde artikel meermaals aan bod komt in de klas, zodat je nadien kan nagaan of iedereen het 
verhaal op dezelfde manier samengevat heeft.

 Tip: Je kan hier ook al de link leggen met de extra opdracht ‘De kern van een nieuwsverslag 
achterhalen’. 

2. Bespreek nadien enkele bevindingen klassikaal. Mogelijke vragen die je kan stellen:

 + Zijn er verschillen in de samenvatting van de leerlingen? 
 + Welke dingen zijn weggelaten? Welke zijn toegevoegd? 
 + Hoe zijn de leerlingen te werk gegaan?
 + Op welke vragen hebben ze een antwoord proberen zoeken?

 Informeer de leerlingen dat journalisten bij het maken van nieuwsberichten antwoorden zoeken 
op zes vragen uit de 5W1H-methode: wie, wat, waar, wanneer, waarom en hoe. 

HOE WERKT HET?

De leerlingen analyseren een nieuwsitem dat hen interesseert aan de hand 
van de 5W1H-methode, foto, titel … Ze gebruiken hiervoor het werkblad 
en vullen de verschillende vragen in. 

THEORIE

Wanneer journalisten een artikel maken, gebruiken ze hiervoor vaak de 
5W1H-methode. Ze moeten een antwoord zoeken op volgende vragen: 

 + over wie gaat het nieuwsbericht? 
 + wat is er precies gebeurd? 
 + op welke plek is het gebeurd? Dit kan heel specifiek zijn, bijvoor-
beeld een straatnaam. 

 + wanneer is het nieuwsfeit gebeurd of gaat er iets gebeuren? 
 + waarom is het gebeurd? 
 + hoe is het gebeurd

 

DOEL: 
De leerlingen leren hoe ze een 
nieuwsitem kunnen analyseren en 
de hoofdgedachte eruit te halen.

MOEILIJKHEIDSGRAAD 
Simpel

BENODIGDHEDEN 
Werkblad ‘5W1H’ (pag. 49), 
toegang tot (online) nieuwsmedia.

TIJD 
25 min.
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Extra opdracht – Schrijf zelf een artikel 

Wat als de leerlingen zelf voor één dag journalist zijn? Laat hen zelf een artikel schrijven. 
Dit kan gaan over iets wat op school gebeurd is, in de jeugdbeweging of thuis, zolang de 
5W1H-vragen maar beantwoord worden in het artikel.

Extra opdracht: Kern van een nieuwsverslag achterhalen

Om een artikel of nieuwsbericht goed te kunnen begrijpen, is het van belang om een tekst te 
kunnen samenvatten en de hoofdgedachte eruit te halen. 

Maar hoe begin je daaraan? Laat de leerlingen op zoek gaan naar een artikel. Vat dit samen 
met de klas aan de hand van de volgende stappen: 

 + Verken de tekst.
 + Lees de koppen (en tussenkopjes). 
 + Zijn er foto’s die de tekst ondersteunen? Lees de onderschriften. 
 + Wat weet je al over het onderwerp? 
 + Bekijk hoeveel alinea’s er zijn. 
 + Elke alinea begint of eindigt met een belangrijke zin. Ga op zoek naar deze zinnen en schrijf 
ze op. 

 + Zoek belangrijke woorden. Als je ze niet begrijpt, probeer de betekenis te achterhalen aan 
de hand van de tekst of zoek ze op. 

 + Lees de hele tekst door. 
 + Vat het artikel samen in een aantal zinnen. 

 Tip: Pas de stappen van het samenvatten ook toe op radio- en tv-fragmenten of video- 
fragmenten vanop kranten- of nieuwssites. Op deze manier werken de leerlingen ook 
aan hun luistervaardigheid.

3. Verdeel de klas in groepen. Elke groep ontleedt een nieuwsitem aan de hand van  het werk-
blad 5W1H (pag. 49). Dat kan een krantenartikel, videofragment, post op sociale media, podcast, 
radiofragment, … zijn. Laat hen hierin vrij. 

4. Bespreek nadien enkele bevindingen klassikaal. 

 Mogelijke vragen:

 + Wat hebben de leerlingen ervaren wanneer ze het nieuws lazen? 
 + Welke onderwerpen kwamen aan bod? 
 + Waar hebben ze hun nieuwsitem gehaald? 

 Tip: Leg ook artikels naast elkaar die over hetzelfde onderwerp gaan, maar in verschillende 
nieuwsmedia staan. Komen hier dezelfde antwoorden uit? Zijn de antwoorden vergelijkbaar?
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Methodiek 13: De invalshoek 

STAPPENPLAN 

1. Leg uit dat de leerlingen een verhaal mogen uitwerken over een bepaalde gebeurtenis. Ze 
mogen zelf kiezen vanuit welke invalshoek ze het verhaal belichten. 

Overloop onderstaand voorbeeld. 

HOE WERKT HET?

De leerlingen beschrijven op welke manier ze een gebeurtenis in de wereld 
kunnen vertellen, wie ze interviewen en welke vragen ze zouden stellen. 
De leerlingen kijken of een gebeurtenis positief of negatief getint is. 

THEORIE

Framen is het scheppen van een eenzijdig beeld of het opwekken van 
bepaalde emoties door iets op een andere manier te verwoorden of 
presenteren, waarbij bepaalde informatie benadrukt of juist verborgen 
wordt.

DOEL: 
De leerlingen leren wat een 
invalshoek is en wat framing is.

MOEILIJKHEIDSGRAAD 
Gemiddeld

BENODIGDHEDEN 
Eventueel toegang tot 
(online) nieuwsmedia

TIJD 
40 min.

Onderzoekers meten hoogste CO2-waarde sinds begin van de metingen

 + Insteek: Klimaatopwarming
- Titel: Grote droogtes voorspeld door hoge CO2-waarden.
- Interviews: Klimaatwetenschappers, onderzoekers, minister van milieu, jongeren, …  
- Vragen: Hoe kunnen we de droogtes tegengaan? …

 + Insteek: Gezondheid
- Titel: Door hoge CO2-waarden in de lucht kom je deze week best niet naar buiten.
- Interviews: Dokters, ouderen, mensen in de stad, …
- Vragen: Waarom is het ongezond om lucht te ademen met veel CO2? …
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2. De leerlingen kiezen een van volgende gebeurtenissen. Hoe 
zouden zij hier een verhaal over schrijven? Welke invalshoek 
zouden ze kiezen? 

 Mogelijke thema’s:

 + Er is minder ongedierte dankzij watervervuiling.
 + Door te bezuinigen op gevangenissen kunnen we meer 

agenten aannemen. 
 + Melkkoeien staan gemiddeld 110 dagen per jaar buiten. 
 + Nieuw metrostation in Brussel lost nauwelijks vertragingen op.
 + Mensen kopen meer hygiëneproducten dankzij virus.  
 + Huizenprijzen stijgen minder snel dan vorig jaar.
 + De kans dat je dit weekend iets bij de lotto wint is 10% 

groter! 
 + Meer geld voor illegalen die film willen maken. 
 + Bill Gates doneert slechts 0,5% van zijn bezit aan WWF. 
 + Hangjongeren maken park onveilig voor ouderen. 

3. Overloop enkele verhalen klassikaal.  

4. Leg uit wat framing is. 

Extra opdracht: Je kan de leerlingen ook een bestaand nieuwsitem laten framen.

Voorbeeld: Klimaatverandering. 

Het klimaat kan altijd veranderen, koeler en warmer. Opwarming van de aarde wordt dan weer met 
het smelten van ijskappen en andere problemen geassocieerd. 

5. Laat de leerlingen de gebeurtenis die ze gekozen hebben framen. 
 Zorg ervoor dat je de gebeurtenis framet zodat er een ander gevoel opgewekt wordt. 

Voorbeeld: 

 + Insteek: Onderzoekers meten hoogste CO2-waarde sinds begin van de metingen.
- Welk gevoel roept dit bij jou op? Is het positief of negatief? 

 + Frame: CO2-waarden tonen aan dat we nog nooit zoveel produceren als nu!

6. Bespreek de verhalen klassikaal.
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Methodiek 14: Het interview 

STAPPENPLAN 

1. De leerlingen interviewen elkaar over hun hobby, een recente reis of een ander onderwerp dat 
hen interesseert.  

 + Ze bedenken een aantal vragen die ze elkaar willen stellen. 
 + Ze nemen bij elkaar het interview af. Iedereen krijgt vijf minuten om het interview af te nemen.
 + Ze maken een klein verslag over de info die ze verkregen hebben. Dit mag in kernwoorden. 

2. Achteraf vertellen ze aan de klas wat ze over elkaar te weten zijn gekomen. 

3. Bekijk de video uit module vier (toolpagina nieuwsmakers.be).

 De leerlingen krijgen een heleboel tips om een goed interview af te nemen.

4. Geef hen de opdracht om opnieuw een interview af te nemen maar met 
een familielid of iemand uit het dorp met een speciale hobby. 
Ze verdiepen zich eerst in de persoon / thema en maken een  
vragenlijst. 

5. Nadien gaan ze op pad en brengen ze verslag uit van het interview. Dit 
kan aan de hand van een uitgeschreven interview, video …  

6. De volgende les bekijk je de resultaten samen met je leerlingen.

HOE WERKT HET?

De leerlingen interviewen hun klasgenoot. Ze doen dat op hun eigen manier, 
vervolgens leren ze tips om goede interviews af te nemen. Ze krijgen de 
taak om die tips te gebruiken om een familielid te interviewen. 

DOEL: 
De leerlingen leren hoe ze goede 
interviewvragen stellen.

MOEILIJKHEIDSGRAAD 
Simpel

BENODIGDHEDEN 
Computer, internet en beamer

TIJD 
30 min.
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Methodiek 14: Het interview Module 5
Hoe wordt nieuws  
 gemaakt?

Wat zit er in deze module?
ONLINE VIDEO EN OEFENINGEN OVER 

 + Hoe je nieuws maakt voor een bepaalde 
doelgroep en een bepaald medium.

 + Digital storytelling 

METHODIEKEN OM ZELF NIEUWS TE MAKEN  

 + Verwerkingsopdracht van het  
nieuwsproductieproces.

 + Stappenplan om zelf nieuws te maken. 
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Methodiek 15: Nieuwsproces 

 STAPPENPLAN 

1. Verdeel de klas in groepjes van drie tot vier leerlingen. 

2. De leerlingen moeten in groep de tijdlijn aanvullen aan de hand van de verschillende stappen 
beschreven op het werkblad (pag. 52). Overloop met hen eerst de verschillende begrippen op 
het werkblad zodat alles duidelijk is.

3. Bespreek in de klas de correcte volgorde. 

HOE WERKT HET?

De leerlingen leren hoe nieuws tot bij hen komt. Aan de hand van de 
verschillende stappen in het nieuwsproductieproces creëren ze zelf een 
tijdlijn. Ze plaatsen de beschrijvingen op de juiste plaats. 

DOEL: 
De leerlingen leren hoe 
nieuws tot bij ons komt. 

MOEILIJKHEIDSGRAAD 
Uitdagend

BENODIGDHEDEN 
Werkblad ‘Nieuwsproces’ (pag. 52)

TIJD 
25 min.

In deze oefening komen verschillende onderdelen van alle modules 
samen. Dit kan als een globale verwerkingsopdracht gezien worden.
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Methodiek 15: Nieuwsproces 
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HANDLEIDING VOOR LEERKRACHTEN

Methodiek 16: Mijn nieuwsverslag  

STAPPENPLAN 

1. Onderwerp. Leerlingen zoeken een onderwerp waarvan ze vinden dat er niet genoeg rond 
geschreven wordt. Indien dat niet lukt, kiezen ze een onderwerp waar ze veel interesse in 
hebben. 

2. Doelgroep. Voor wie gaan de leerlingen het maken? Wat is hun doelpubliek? Hoe zorgen ze 
ervoor dat mensen hun nieuwsbericht gaan bekijken of beluisteren? 

3. Medium. De leerlingen kiezen het beste medium voor hun onderwerp. Ze schrijven de voorde-
len van hun gekozen media op of enkele nadelen van andere media.  
Enkele media die ze kunnen kiezen zijn: sociale media, krant, journaal, schoolkrant, schoolpagina, 
nieuwswebsite, podcast, radio, magazine … 

4. Vorm. De leerlingen kiezen de vorm van hun nieuwsbericht. Wat is het begin, midden en slot? 
Ze schrijven ook de 5W’s en de 1H op. Indien nodig, maken ze een storyboard waarin ze aanto-
nen in welke volgorde hun beelden zullen komen.

5. Interview voorbereiden. De leerlingen kiezen mensen of organisaties die ze willen interviewen 
en verzinnen vragen. Ze zorgen voor hoor- en wederhoor en iemand die kan factchecken. 

6. Opname. De leerlingen noteren alles waar ze op moeten letten als ze met beeld, geluid of 
online media werken. Hierna vind je enkele tips die de leerlingen zeker mee moeten nemen. 

HOE WERKT HET?

In deze oefening maken de leerlingen al het voorbereidende werk 
om zelf een nieuwsbericht te maken. Deze oefening kan je niet 
doen zonder naar de andere modules te kijken. 

DOEL: 
De leerlingen leren zelf 
nieuws maken. 

MOEILIJKHEIDSGRAAD 
Moeilijk

BENODIGDHEDEN 
/

TIJD 
100 min.
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HANDLEIDING VOOR LEERKRACHTEN

7. De leerlingen gaan aan de slag en nemen contact op met de mensen die ze willen interviewen. 
Ze gaan geluidsopnames maken, beelden vastleggen, foto’s maken, teksten schrijven, ... 

8. Verzamel de gemaakte nieuwsberichten voor een grote nieuwsshow. Bekijk de reportages in de 
klas, beluister de radio berichten, bezoek de website …  

Toestemming: 

 + Vraag altijd eerst toestemming voor je iemand herkenbaar in beeld brengt. 
 + Laat mensen weten wanneer je geluid aan het opnemen bent. 

Beeld: 

 + Waar gaan mensen je beelden zien? Moet je je beelden verticaal vastleggen zoals op 
TikTok of Instagram? Of maak je ze horizontaal, zoals op het nieuws en YouTube?

 + Zorg voor variaties in beelden. Doe niet alles in één take. Maak eens een close-up, een wijd 
beeld, een actieshot … Wees creatief.

 + Maak je een foto? Zorg er dan voor dat die goed bij het verhaal past. Een foto van een 
sporter maak je niet terwijl die in de zetel zit. Is het een belangrijke gebeurtenis dan kies je 
niet een foto van een kat die voorbij wandelt. 

 + Maak meer beelden dan je nodig hebt! Zo kan je later kiezen wat het beste bij het verhaal past.

Geluid: 

 + Welke sfeer wil je dat het geluid overbrengt? 
 + Zorg ervoor dat de wind niet voor geruis zorgt.
 + Test je geluid eerst vooraleer je het interview doet. 

Extra opdracht: How to podcast 

Een podcast maken met je leerlingen? Podcasts zijn helemaal niet nieuw, maar de laatste jaren 
winnen ze aan populariteit bij ons. Ook een heleboel jongeren luisteren naar verschillende soorten 
podcasts, dus waarom zou je een podcast dan niet introduceren in de klas? 
Alle info: www.mediawijs.be/nl/tools/how-podcast-de-klas. 
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Dag in het leven  
 van een journalist
 + Goedemorgen! Het is 4u45 en tijd om aan de dag te beginnen. 

 + Bij het ontbijt bekijk ik de laatste nieuwtjes. Ik kijk op sociale media en persagentschap Belga wat 
de belangrijkste gebeurtenissen zijn. 

 + Ik neem de trein naar Brussel en wandel naar de redactie. Ik kom toe bij de redactie om 5u30. 

 + Aangekomen neem ik eerst de kranten door en kijk ik in mijn mails op zoek naar nieuws. 

 + Aan de hand van selectiecriteria selecteer ik enkele onderwerpen die interessant zijn om verder uit 
te pluizen. 

 + Daarna factcheck ik of de feiten wel kloppen. Als er maar één kant van het verhaal wordt verteld, 
dan ga ik op zoek naar wie er de andere kant kan vertellen. 

 + Om 9u begint de redactievergadering. Hier bespreken we de onderwerpen die we interessant 
vinden e kijken we wat er nodig is om verslag uit te brengen over deze onderwerpen. 

 + Mijn collega’s en ik gaan rond 10 uur op pad om beelden, geluid en interviews te verzamelen.

 + Ik neem een interview af samen met een filmploeg. We maken ook nog wat extra beelden die de 
situatie goed weergeven. 

 + We keren terug naar de redactie en leveren om 12 uur alles af bij de sportredactie. 

 + De redacteur bekijkt de beelden en beslist hoe die in het nieuws zullen verschijnen. Ikzelf ga naar 
mijn bureau om een artikel te schrijven voor de krant. 

 + Ik lever mijn geschreven artikel in bij de eindredactie. Die zal beslissen waar in de krant het artikel zal komen. 

 + De vormgever zorgt ervoor dat er een mooie grafiek bijkomt die duidelijk de juiste statistieken toont. 

 + Plots komt er groot nieuws binnen. De sporter die ik interviewde raakte net toen ik vertrok geblesseerd. 

 + We moeten terugkeren om een reactie te krijgen van de sporter. Wat betekent dit voor de rest van 
je seizoen? Zal je de belangrijke wedstrijd volgende week moeten opgeven? 

 + Wanneer ik om 17 uur eindelijk weer op de redactie ben, besluiten we om het eerder gemaakte 
nieuws aan te passen met de meest recente info. 

 + Ik ga naar huis en plof in mijn zetel. Ik zet de tv op om het journaal van 19 uur te volgen. 

Knip onderstaande 
kaartjes uit  

en verdeel onder  
de leerlingen. 

Werkbladen
voor leerkrachten
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De klas als bron

BAAS VAN HET PRETPARK

Wij gaan alle negen inzittenden vergoeden voor 
dit ongemak.

De meeste hebben wat onderkoelingsverschijnse-
len, maar iedereen stelt het gelukkig relatief goed.

TOEVALLIGE BEZOEKER/OOGGETUIGE

Ik was de rit ervoor op deze attractie geweest. 
‘The ride to happiness by Tomorrowland’ blijft 
mijn favoriet.

FAMILIELID VAN EEN INZITTENDE

Mijn broer was de enige Nederlander die vast-
zat. Daarnaast waren er nog vijf Belgen en drie 
Duitsers.

BEZOEKER & ENORME PRETPARKFAN

Ik ben enorm jaloers op de mensen die vast 
hebben gezeten in mijn favoriete attractie. Zo’n 
ervaring vergeet je nooit.

EIGENAAR GROTE KRAAN

Ik werd in alle haast opgebeld en ben zo snel 
mogelijk proberen komen. De kraan werd naast 
de attractie geplaatst en zo konden we iedereen 
bevrijden op 32 meter hoogte.

MEDEWERKER VAN HET PRETPARK

Gelukkig zaten de inzittenden gewoon recht en 
niet ondersteboven. Ook zat iedereen goed vast 
en waren er geen kleine kinderen bij.

Er zijn geen gewonden.

INZITTENDE VAN DE ATTRACTIE

Tien uur stilzitten op 90 meter hoogte is enorm 
lang. Ik ben volledig onderkoeld en heb enorme 
honger. Ik kom hier nooit meer.

WOORDVOERDER BRANDWEER

De mensen zaten zes uur vast op 32 meter hoogte. 
Door de hevige wind en de grote hoogte moesten 
wij op zoek naar een stevige kraan en voldoende 
touwen om de mensen veilig te kunnen bevrijden. 

NATIONALE WEERMAN

De weersomstandigheden zijn slecht aan de kust, 
met regen en felle wind.

INWONER DE PANNE

Ik woon hier drie kilometer verder. Ik hoorde 
geroep en wist direct dat er iets niet juist zat.

Wat een drama, zeker 35 mensen zijn hier neer-
gestort.

Verhaal 1
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BAAS DIERENPARK

Deze ochtend is een bonobo ontsnapt. Alle be-
zoekers werden direct in veiligheid gebracht.

LEERKRACHT OP SCHOOLREIS

Samen met 66 andere leerlingen moesten wij 
meer dan twee uur schuilen in het verblijf van de 
olifanten. Onze schoolreis is verpest.

TROUWE BEZOEKER

Dit is niet de eerste keer dat er een dier ontsnapt. 
Enkele jaren geleden wist een leeuw te ontsnap-
pen. Gelukkig moesten er deze keer geen dieren 
sterven.

MEDEWERKER ZOO ANTWERPEN

Dit is heel jammer voor de dieren. 
Bij ons zou zo’n fout nooit gebeuren. Wij doen 
onze kooien wel goed op slot.  

DIRECTEUR LAGERE SCHOOLKINDEREN

Heel wat ouders zijn naar het park vertrokken om 
de aap een lesje te leren.

VERZORGER DIERENPARK

Om de aap in de kooi te krijgen hebben wij een 
banaan met verdovingsmiddel gegeven. Pas twee 
uur later sliep de aap en konden wij hem veilig 
verplaatsen.

LEERLING DIE MOEST VLUCHTEN

Het verblijf van de olifanten lag vol met uitwerp-
selen. Ik wil zo snel mogelijk douchen.

POLITIEMEDEWERKER

Wij kregen een noodoproep en gingen met vele 
ploegen ter plaatse. Toen we aankwamen waren 
de meeste mensen al veilig buiten het park.

DIERENACTIVIST

Heel jammer dat de politie weer een dier heeft 
moeten doden. Dieren moeten in vrijheid leven.

MINISTER VAN DIERENWELZIJN

We onderzoeken hoe de bonobo kon ontsnappen 
en nemen maatregelen zodat dit niet meer kan 
gebeuren. Veiligheid primeert.

Verhaal 2

Knip onderstaande 
kaartjes uit  

en verdeel onder  
de leerlingen. 
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Werkbladen
 voor leerlingen
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Wat zou er gebeuren als ons nieuws plots verdwijnt? 

Geen nieuws meer via sociale media, geen radio, geen journaal …  
Wat zouden de effecten zijn op ons leven en onze maatschappij?  

Vul de mindmap verder in. 

EEN WERELD ZONDER NIEUWS

Mijn huis loopt grote schade op en 
ik verlies veel spullen.

Ik neem altijd een jas met me mee 
zodat ik tegen regen en koude ben 
beschermd.

 Ik weet niet wat het weerbericht is.

Ik ben nooit voorbereid op regen,  
hoge UV-stralen of sterke wind.

Er zijn stormen en overstromingen  
waar ik niet op voorbereid ben.

Er is geen nieuws meer

Een wereld  
 zonder nieuws…
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Er is geen nieuws meer
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NEXT LEVEL NIEUWS  

Het nieuws volgen brengt veel voordelen met 
zich mee. Het zorgt ervoor dat je geïnformeerd 
bent over wat er in de wereld gebeurt, entertaint 
je met informatie over je favoriete hobby of het 
leert je iets nieuws. 

Vul hieronder enkele vaardigheden in die te maken hebben 
met nieuws kijken. Wanneer je hiermee klaar bent, duid je aan 
hoe hoog je op die skills nu scoort. Bedenk daarna wat er met 
jouw skills zou gebeuren als je het hele jaar door nieuws kijkt. 

 + Wereldkennis

 ......................................................................................................................................................................................................................................................................

 + Kritisch denken

 ......................................................................................................................................................................................................................................................................

 + Energie

 ......................................................................................................................................................................................................................................................................

 + ...

 ......................................................................................................................................................................................................................................................................

 + ...

 ......................................................................................................................................................................................................................................................................

 + ...

 ......................................................................................................................................................................................................................................................................

 + ...

 ......................................................................................................................................................................................................................................................................

LEVEL UP

Level up
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MIJN NIEUWS ID

 + Ik volg het nieuws vooral via

 

 + Ik volg het nieuws liever online/offline  
(omcirkel) omdat

 + Ik volg het nieuws dagelijks/wekelijks/ 
maandelijks (omcirkel) omdat

 + Mijn favoriete nieuwsmedium is

 + Waarom volg ik het nieuws?

NIEUWSOVERZICHT VAN DE WEEK

 + Ik heb deze week nieuws gevolgd via

 

 + Wanneer en hoe vaak volgde je het nieuws 
deze week?

 + Ik volgde nieuws over (bv. sport, cultuur, 
politiek, ...)

 + Dingen die me opvielen:

 + Nieuws dat me bijbleef deze week

MIJN NIEUWSDAGBOEK 

Mijn  
nieuwsdagboek
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 + Printmedia

KENMERKEN NIEUWSMEDIA

Welke nieuwsmedia ken je allemaal? Geef enkele voorbeelden. 
En wat zijn de kenmerken van deze nieuwsmedia?

Vul onderstaande mindmap aan. 

    Kenmerken nieuwsmedia

Kenmerken  
 nieuwsmedia



WERKBLAD NIEUWSMAKERS

45

 + Audiovisuele media

 + Online media

KENMERKEN NIEUWSMEDIA

    Kenmerken nieuwsmedia
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Redacteur bij een 
sportmagazine!
JE UITDAGING

Sport/Voetbalmagazine strategisch uitbouwen 

 + Print, digitaal, 360°: jij denkt samen met de uitgever na over 
de meest geschikte profilering van Sport/Voetbalmagazine.

 + Dankzij veelvoudige contacten bouw je het netwerk verder 
uit met nieuws, ideeën, invalshoeken en suggesties voor 
artikels en online formats.

 + Kwaliteit? Dat is belangrijk! Je zorgt ervoor dat de lezers 
geboeid zijn en blijven.

 + Je staat in voor de dagelijkse operationele leiding en sturing 
van het redactieteam.

JE TROEVEN

 + Je hebt een visie, bent creatief, weet hoe collega’s te 
motiveren en kent de mediawereld.

 + Sport is jouw leven: je weet wat er leeft.
 + Dankzij jouw creatieve ideeën zorg je voor een duidelijke 
(digitale) strategie.

JE KAN REKENEN OP

 + Enthousiaste collega’s die zich als ‘one team, one family’ en 
met onderling respect voor elkaar engageren.

 + Ruimte voor persoonlijke groei via on the job training, 
relevante academies en doelgerichte opleidingen.

 + Inspirerende en motiverende werkomgeving met ruimte 
voor fun @ work: after work drinks, sport en ontspanning, 
brunch brainstorms enz.

 + Topfunctie bij de grootste magazine-uitgever van België 
met de belangrijkste drukkerij van de Benelux.

Vacatures

VACATURES

Genoeg geleerd,  
 tijd om te solliciteren! 
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Podcast / Radioproducers
In dit sterk groeiende medialandschap wil MediaNation hun 
Audio/Radio afdeling uitbreiden en het team versterken met 
gepassioneerde producers. 

JIJ

 + Stelt jouw constructieve aanpak ten dienste van redacteurs 
en collega-producers.

 + Krijgt de vrijheid om te produceren over jouw zelfgekozen 
thema op de radio en aan de hand van podcasts.

 + Kan overweg met de montage apps en andere software.
 + Bent super creatief en weet dat de Nederlandse taal jou 
nooit in de steek laat.

 + Weigert om de panic button in te drukken tijdens  
live-uitzendingen.

 + Hebt een lidkaart van de antistressclub.

WIJ

 + Bieden jou een voltijds vast contract van onbepaalde duur 
aan en daar bovenop extra voordelen.

 + Zorgen voor toffe collega’s en een uitermate aangename 
werksfeer.

COMPETENTIES

 + Geluidcreatie
 + Geluidmontage
 + Geluidsopname
 + Mondelinge vaardigheden
 + Resultaatsgericht
 + Schriftelijke vaardigheden
 + Storytelling
 + Stressbestendigheid
 + Verantwoordelijkheidszin
 + Zelfstandig

VACATURES
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Social Media Journalist
Functieomschrijving

Als nieuwsjunk in hart en nieren weet je de verhalen van HLN en 
VTM NIEUWS te vertalen naar platformen waar ze een nieuw publiek 
kunnen vinden.

Voor jou is dat in de eerste plaats Instagram, maar je begrijpt ook 
welke stukken beter passen op Facebook of TikTok. 

JOUW MISSIE:

 + Delen wat Vlaanderen raakt, belangrijke zaken kristalhelder 
maken en -last maar zeker not least- je lezers een shot positivi-
teit meegeven.

 + Je selecteert de verhalen die ideaal zijn voor de Facebookpagi-
na’s van HLN en VTM NIEUWS, en je helpt ook de collega’s van 
showbizz met hun social media keuzes.

 + Daarom ben je in de allereerste plaats een journalist met een 
hele brede algemene kennis. Maar tegelijkertijd voel je ook 
perfect aan hoe je met enkele zinnen - of soms zelfs met één 
emoji - een verhaal doet leven op sociale media.

 + Je werkt binnen een klein social media team, dus je moet een 
uitgesproken teamspeler zijn.

 + Idealiter deed je al ervaring op binnen een (social media) 
nieuwsredactie, maar evengoed blaas je ons omver met je 
originele ideeën.

PROFIEL

 + Vanzelfsprekend heb je een brede interesse in alles wat betreft 
social media én actualiteit.

 + Je staat taalkundig sterk. Lezers meetrekken in een verhaal is 
jouw tweede natuur.

 + Je bent stressbestendig en in staat om tegen strakke deadlines 
aan te werken.

 + Je beschikt over een goede dosis creativiteit én authenticiteit!

VACATURES
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SPECIFIEK NIEUWSARTIKEL

 + Het meest opmerkelijke nieuwsartikel  
dat ik deze week gelezen/gezien heb  
in de media

 + Geef hieronder

 + Vat het artikel samen in een aantal zinnen

Auteur

Datum

Medium

Onderwerp

Wie 

Wat

Waar

Waarom

Wanneer

Hoe

 + Beschrijf de 5W’s 1 H van het artikel

Wie? Wat? Waar? Wanneer? Waarom? Hoe? Dit zijn de vragen die 
journalisten beantwoorden wanneer ze een nieuwsitem maken. 

Kan jij de antwoorden vinden op deze vragen?  
Ga op zoek naar een nieuwsitem en beantwoord onderstaande vragen.

5W1H
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Maak je  
 eigen storyboard 
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Wat denk je dat een journalist allemaal doet van zodra hij wakker wordt? 

Beschrijf de werkdag van één van volgende nieuwsmakers aan de hand van onderstaand 
storyboard. Maak voor elke fase van de dag een kleine tekening en leg in de vakjes eronder 
uit wat dit allemaal inhoudt. Je hoeft niet alle vakjes in te vullen. 

Kies een nieuwsmaker: een voetbaljournalist, een bekende YouTuber die over nieuws praat, 
iemand die podcasts maakt of een journalist voor sociale media.  

STORYBOARD
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WERKBLAD NIEUWSMAKERS

Dit educatief pakket werd ontwikkeld door Mediawijs, in samenwerking met Mediaraven, met middelen 
van de Vlaamse Overheid in kader van Nieuws in de Klas. Het richt zich op leerlingen van de eerste 
graad secundair onderwijs.

Nieuwsmakers maakt deel uit van een groter geheel: Nieuws in de Klas voorziet naast een leertraject 
voor de eerste graad ook Feitencheckers voor de tweede graad en Opiniemakers voor de derde graad. 

Wil je graag feedback delen over het materiaal? 
Stuur dan een mail naar nieuwsindeklas@mediawijs.be 

Dit project is mede gefinancierd door de Europese Unie onder overeenkomst nummer INEA/CEF/
ICT/A2020/2394296. De Commissie kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor eender 
welk gebruik van de informatie die hier wordt gepubliceerd.  

Meer weten? 

nieuwsindeklas.be
opiniemakers.be
mediawijs.be/nl/dossiers

Nog op zoek naar andere tools over nieuws, feiten en opinies?  
Ontdek interessant materiaal op mediawijs.be/nl/tools. 



www.nieuwsindeklas.be


