
Opdrachten 

hoofdstuk 4

1 Kies een artikel uit de krant en reconstrueer het tekstschema:
■   Uit hoeveel alinea’s bestaat het artikel?
■  Geef de inhoud van elke alinea in een kernzin of basisuitspraak weer. Staat de kernzin 

op een voorkeursplaats?
■  Groepeer de alinea’s en geef in een paar zinnen de inhoud van elke groep alinea’s weer.
■  Als je tussenkopjes tussen groepen alinea’s zou zetten, welke kopjes zou je dan waar 

zetten?
■  Geef de opbouw van het artikel weer in een schema waarbij de lagen of niveaus van het 

artikel duidelijk worden.

2  Knip (zonder ze van tevoren te lezen) uit kranten en tijdschriften van elk van de volgende 
genres willekeurig drie artikelen van minimaal een halve krantenpagina of één pagina op 
magazineformaat:
▷ interviewartikelen;
▷ achtergrondartikelen;
▷ opiniërende artikelen;
▷ boekbesprekingen.

■  Lees ze één keer vlot door en geef elk artikel een rapportcijfer voor helderheid en toe-
gankelijkheid. Breng een rangorde aan in de artikelen op basis van de rapportcijfers. 

■  Probeer van elk artikel in enkele zinnen de basisuitspraak of hoofdgedachte te formu-
leren. Bij welke artikelen was dat gemakkelijk, bij welke moeilijk? Geef elk artikel een 
score op een vijfpuntsschaal van ‘zeer gemakkelijk’ tot ‘zeer moeilijk’. Bepaal eveneens 
de rangorde.

■  Is er een correlatie tussen beide rangordes? Bespreek de resultaten van dit onderzoekje. 
Heb je een verband gevonden tussen enerzijds helderheid en toegankelijkheid en ander-
zijds het gemak waarmee de hoofdgedachte of basisuitspraak te formuleren is?

3  Veel wetenschappelijke artikelen kennen een vast stramien, de zogenaamde IMRaD-struc-
tuur: Introduction, Methods, Results and Discussion. Veel wetenschappelijke tijdschriften 
stellen deze structuur zelfs verplicht in hun richtlijnen voor auteurs. Journalistieke arti-
kelen, ook die waarin gerapporteerd wordt over wetenschappelijk onderzoek, kennen zo’n 
vaste opbouw niet. Waarom niet?
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RodedRaadopdRacht
Je hebt een taakomschrijving voor een artikel gemaakt en daarover mondeling, schriftelijk en/
of elektronisch informatie verzameld. Componeer op basis hiervan een artikel.

■  Orden het materiaal dat je hebt, bijvoorbeeld op basis van:
 ▷ vooraf gestelde vragen;
 ▷  veelvoorkomende ordeningsprincipes (bv. chronologisch, van algemeen naar bijzonder);
 ▷ standaardbouwplannen.
■  Formuleer de kern van je boodschap in de vorm van een basisuitspraak of hoofdgedachte.
■  Bedenk een (werk)titel en schrijf een samenvattende lead.
■  Werk de opzet voor je artikel uit in de vorm van een bouwplan (hoofd- en subvragen met 

bijbehorende kernantwoorden) of een argumentatieschema.
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