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Opdrachten 

hoofdstuk 10

1 Profiel Agnes Kant
Lees het portret van Agnes Kant uit de Volkskrant van 20 juni 2008 (artikel 10-1): Een 
onverschrokken doorbijtster.

Leesvragen
 1 Welke elementen vallen als eerste op? Wat is hun functie en boodschap? 
 2 Wat roept het begin van het eigenlijke artikel (de lead) bij je op?
 3  Welke bronnen noemt de auteur? Oordelen die positief of negatief over Kant?  

Totaalbeeld?
 4 Welke aspecten van de persoon Agnes Kant komen aan de orde? 
 5  Denk je dat dit artikel aansluit bij de (vragen van de) lezers van de Volkskrant?  

Waarom?
 6 In hoeverre voldoet dit artikel aan de genrekenmerken van (welk type) portret?
 7 Vind je het artikel geslaagd? Welke verbeterpunten zie je?

Lees nu het portret en de reportage van 5 maart 2010, verschenen in de Volkskrant na de 
aankondiging van haar vertrek als fractievoorzitter (artikel 10-2 en artikel 10-3).

 8 Wat valt je op aan de foto bij de reportage?
 9  Welke elementen in dit portret herken je uit het eerder verschenen portret  

(Een onverschrokken doorbijtster)?
 10 Welke kritiek kun je op dit portret hebben?

2 Schrijfopdracht voor een journalistiek portret
Schrijf een journalistiek portret van jezelf, maar doe alsof een ander het geschreven heeft. 
Je schrijft dus in de derde persoon enkelvoud; het woordje ‘ik’ mag alleen voorkomen in 
directe citaten (uitspraken tussen dubbele aanhalingstekens). Verplaats je dus in de positie 
van een journalist die een portret van jou gaat schrijven. Maak er een journalistiek geloof-
waardig en boeiend verhaal van en vermijd valse bescheidenheid. Schrijf een begrijpelijk 
en toegankelijk portret dat voor mensen die je niet kennen informatief is en interessant 
om te lezen. 

▷ Lengte: 350 - 500 woorden. 
▷  Bedenk of verzin een journalistieke aanleiding, een nieuwswaardige situatie die nu 

speelt of in de toekomst zou kunnen plaatsvinden, waardoor je als persoon in de publie-
ke belangstelling komt te staan. Je mag daarvoor van alles verzinnen en het portret dus 
eventueel dateren in de toekomst. Alleen de genoemde biografische feiten uit je leven 
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tot nu toe moeten waarheidsgetrouw zijn. Verzin zo nodig een geloofwaardige toekom-
stige (levens)lijn die het actuele nieuwsfeit verklaart waardoor je als persoon in de 
schijnwerper staat.

▷  Kies een medium waarvan de lezers naar je verwacht (enige) belangstelling zullen heb-
ben voor dit nieuws en de persoon erachter.

▷  Bepaal wat voor type portret je gaat schrijven: profiel of necrologie (maar geen profile-
rend interview).

▷  Bepaal een hoofddoel. Welk effect wil je bij de lezer bereiken? Wat moet die over de 
persoon weten, van hem of haar vinden? Hoe moet de lezer jou als geportretteerde kun-
nen plaatsen of wil je dat hij, na lezing van het portret, iets gaan doen?

▷  Inventariseer biografische informatie die voor dit doel vermeldenswaard is en (bedenk) 
andere (fictieve) bronnen.

▷  Je mag een foto van de geportretteerde toevoegen.


