
Opdrachten 

hoofdstuk 2

1  Neem van elke pagina in één krant een artikel en bepaal welke nieuwswaardecriteria daar-
op van toepassing zijn. Probeer in je selectie een zo groot mogelijke variatie in nieuws-
waardecriteria aan te brengen (zie figuur 2.1).

2  Pak enkele weekbladen, vakbladen, publiekstijdschriften of special interest-bladen. Haal 
daaruit een aantal artikelen en bepaal welke nieuwswaardecriteria erop van toepassing 
zijn. 

3  Welke verschillen in nieuwswaarde zie je tussen artikelen in de krant en artikelen in 
andere tijdschriften?

4  Bepaal van de krant en de tijdschriften de doelgroep. Gebruik daarbij de criteria uit figuur 
2.3.

5  Kies een onderwerp en werk uit hoe je dat voor een zelfgekozen rubriek of pagina van een 
tijdschrift of krant nieuwswaarde kunt geven. Vanuit welke invalshoek moet je het onder-
werp benaderen om het voor publicatie in aanmerking te laten komen?

6  Neem een dagblad en een tijdschrift (vakblad of publiekstijdschrift). Verzamel uit beide 
twee voorbeelden van elk genre dat in figuur 2.4 genoemd is. Noteer de verschillen. 

7  In de tabel zie je in de linkerkolom voorbeelden van journalistieke genres, en in de rech-
terkolom omschrijvingen van soorten teksten. Je kunt hiermee je kennis van genres toet-
sen: zet bij elkaar wat bij elkaar hoort.

Genres Omschrijvingen

1. interviewartikel A.  Een artikel geeft kort en bondig feitelijke informatie over een actueel onderwerp.

2. nieuwsanalyse B.  In een artikel laat de auteur één persoon uitgebreid aan het woord.

3. reportage C.  Drs. P.H. Schoute, voorzitter van de KNAC, zet in een krantenartikel zijn standpunt over 
het filebeleid van de regering uiteen.

4. recensie D.  Een verslaggever gaat op pad tijdens de Nijmeegse Vierdaagse en beschrijft wat hij 
heeft gezien, gehoord, geroken, geproefd en gevoeld.

5. nieuwsbericht E.  De intro van een artikel luidt: Het dodental in Birma als gevolg van orkaan Nagris 
is volgens de regering opgelopen tot 10.000. De ramp zou wel eens de katalysa-
tor kunnen zijn die het verzet tegen het regime opnieuw aanwakkert.
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6. serviceartikel F.  Een auteur beschrijft een nieuwe tentoonstelling in het Van Gogh  
Museum en geeft daarover zijn oordeel.

7. opinieartikel G.  Een bekend romanschrijver geeft in ongezouten bewoordingen zijn mening over de gis-
teren uitgezonden bekerfinale voetbal.

8. column H.  Na een illegale adoptie moeten Nederlandse wensouders hun baby van de rechter 
teruggeven aan de draagmoeder in Namibië. Een artikel beschrijft historische voor-
beelden van draagmoederschap en vergelijkt de adoptiecultuur in verschillende delen 
van de wereld.

9.  achtergrond- 
artikel

I.  Het is zomer, de tijd van wandelen, maar ook van teken. Een artikel geeft tips om 
besmetting met de ziekte van Lyme tegen te gaan.

rOdedraadOpdracht
Bereid een artikel voor in de vorm van een uitgebreide taakomschrijving, aan de hand van de 
vijf hoofdvragen die in dit hoofdstuk aan de orde kwamen:

■  Waarover gaat je artikel? Hoe baken je je onderwerp af? Welke invalshoek kies je? Hoe 
maak je er ‘nieuws’ van? Welke nieuwswaardecriteria pas je toe?

■  Wie zijn je lezers? Hoe betrokken zijn ze bij dit onderwerp? Over welke voorkennis 
beschikken ze? Wat denk je dat hun mening is over het onderwerp?

■  Welk doel wil je bereiken? 
■  Voor welk journalistiek genre kies je? 
■  Met welke randvoorwaarden moet je rekening houden? 

Dit is de eerste voorbereiding van het artikel dat je gaandeweg gaat schrijven. In de hoofdstuk-
ken 3 tot en met 7 krijg je er nieuwe aanwijzingen voor.
Bij de uitwerkingen van dit hoofdstuk vind je een schema voor de taakomschrijving. 
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