
Opdrachten 

hoofdstuk 3

1  Zoek op internet enkele persberichten (bijvoorbeeld op www.perssupport.nl).  
Lees de teksten en bekijk:
▷  de nieuwswaarde;
▷  de bron.

Wat voor soort artikelen kun je voor wat voor soort bladen over de verschillende onderwer-
pen schrijven? Hoe ‘gekleurd’ zijn de bronnen, welk belang hebben ze bij verspreiding van 
deze berichten? 

Kies een persbericht uit dat je nieuwswaardig vindt en waarover je voor de krant van mor-
gen of overmorgen een nieuwsbericht wilt schrijven.
■  Als je vindt dat het persbericht voldoende informatie verschaft voor het schrijven van 

een nieuwsbericht, schrijf dan dit artikel. In hoofdstuk 9 staan hiervoor richtlijnen.
■  Als je vindt dat het persbericht onvoldoende informatie verschaft, vraag je dan af hoe je 

binnen één dag (= randvoorwaarde) aan aanvullende informatie kunt komen.

Stel nu dat je over het onderwerp van het persbericht een langer stuk wilt schrijven, 
bijvoorbeeld een achtergrondartikel. Daarvoor krijg je meestal wat meer tijd, maar je hebt 
ook meer informatie nodig. 

Stel een informatieverzamelingsplan op.
■  Ga je schriftelijke, mondelinge of elektronische informatie verzamelen?
■  Hoe kom je aan schriftelijke informatie?
■  Hoe kom je aan mondelinge informatie? Wie zou je waarover willen interviewen? Telefo-

nisch of face to face?
■  Hoe kom je elektronisch aan informatie? Van welke zoekdiensten zou je gebruik kunnen 

maken? Welke andere informatiebronnen kun je vinden op internet?

2  Kies één of meerdere van de volgende onderwerp-mediumcombinaties en stel daarvoor een 
informatieverzamelingsplan op:
■  Je moet voor een landelijk dagblad een journalistiek achtergrondartikel schrijven over 

drugstoerisme in grenssteden. 
■  Je moet een journalistiek achtergrondartikel schrijven over drugstoerisme voor één van 

de volgende regionale kranten: Tubantia (Twente), De Stem (West-Brabant), Provinciale 

Zeeuwsche Courant (Zeeland), De Gooi- en Eemlander of De Gelderlander.
■  Verzamel via internet recente informatie over drugstoerisme in grensplaatsen.
■  Maak een plan voor het verzamelen van mondelinge informatie over dit onderwerp.
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3 Verken de onbegrensde mogelijkheden om via internet aan informatie te komen.
■  Baken een onderwerp af.
■  Ga op zoek naar informatie en maak daarbij gebruik van algemene of gespecialiseerde 

(meta)zoekdiensten.
■  Raadpleeg eventueel ook de archieven van nieuwsgroepen of deponeer daar informatie-

vragen.
■  Download en/of print de relevante bestanden die je gevonden hebt.
■  Maak na afloop de balans op.

4  Je wilt een artikel gaan schrijven dat voor een belangrijk deel gebaseerd is op een inter-
view met een betrokkene of deskundige.
■  Maak een taakomschrijving.
■  Bepaal wat je al weet van het onderwerp en welke informatie je via het interview wilt 

verzamelen.
■  Kies wat voor soort interview je wilt houden.
■  Bepaal wie je wilt interviewen.
■  Maak een afspraak.
■  Stel een interviewguide op voor het gesprek.
■  Neem het interview af en maak daarvan een opname.
■  Luister de opname af en evalueer je eigen interviewgedrag. 

▷ Heb je het gesprek goed ingeleid?
▷  Heb je je vragen goed geformuleerd: eenduidig, kort en bondig, enkelvoudig, enzo-

voort.
▷ Heb je goed geluisterd en doorgevraagd?

5  Volgens de Amerikaanse hoogleraar journalistiek en massacommunicatie Philip Meyer 
worden journalisten van ‘informatietransporteurs’ en ‘neutrale intermediairs’ steeds meer 
‘informatiebewerkers’. Het ‘transportation model’ maakt volgens hem plaats voor het ‘infor-

mation processing model’. Door deze veranderingen groeit de behoefte aan gespecialiseerde 
journalisten die niet afhankelijk willen zijn van de traditionele nieuwsbrengers, maar zelf 
op onderzoek uit gaan. Dergelijke journalisten zijn volgens Meyer ook niet tevreden met 
een ‘one source-story’.
■  Over welke vaardigheden op het gebied van informatie verzamelen moeten dergelijke, 

vaak academisch geschoolde journalisten beschikken?

RodedRaadopdRacht
In hoofdstuk 2 heb je een taakomschrijving gemaakt voor een artikel dat je wilt gaan schrij-
ven. Stel een informatieverzamelingsplan op voor het artikel en voer dat uit.
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