
Opdrachten 

hoofdstuk 7

1 Kies in een dagblad drie foto’s en analyseer die op de volgende punten.
■ Hoe attractief zijn deze foto’s?
■ Hoe relevant zijn ze?
■ Wat voegen ze toe aan de tekst? 
■ Wat vind je van het onderschrift?

2 Kies uit een vakblad twee portretten en analyseer deze op de volgende punten.
■ Hoe attractief zijn de portretten?
■ Zeggen ze nog iets anders over de geportretteerde dan hoe hij of zij eruitziet?
■ Wat vind je van de fotografische kwaliteit?
■  Als je fotoredacteur zou zijn: wat zou je anders willen, welke opdracht zou jij de foto-

graaf geven?

3  Zoek in de wetenschapsbijlage van een landelijk dagblad een tekening bij een journalistiek 
artikel. Bekijk deze illustratie op de volgende punten.
■ Is deze tekening verduidelijkend?
■ Wat zou de tekenaar kunnen weglaten of toevoegen?
■ Hoe noodzakelijk zijn de bijschriften en/of het onderschrift?

4 Zoek in een krant of tijdschrift een cartoon.
■ Wat is het nut van deze cartoon?
■ Beargumenteer je standpunt.

5 Zoek in vakbladen naar enkele modellen van bijvoorbeeld apparaten. 
■ Vergelijk ze en zoek de sterke en zwakke kanten.
■ Formuleer (in woorden of schetsen) mogelijke verbeteringen.
■ Hoe noodzakelijk zijn de bijschriften in of bij de tekening?

6  In dagbladen staan soms schema’s van organisaties, bedrijven, netwerken en dergelijke. 
■ Zoek enkele schema’s op in een dag- of weekblad. 
■ Vergelijk de informatie in het schema met die in de tekst van het artikel. 
■ Wat voegt het schema toe aan het artikel?
■  Hoe moeilijk zijn de schema’s, ofwel: hoeveel voorkennis is nodig om ze te kunnen 

begrijpen?
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7 Zoek in een dag- of weekblad een landkaart bij een artikel.
■ Zou je het artikel even goed begrijpen zonder deze kaart?
■ Staat er overbodige informatie op de kaart?
■ Hoe zou je de kaart eventueel toegankelijker kunnen maken?

8  Zoek in je vakblad een staafdiagram en een grafiek. Bekijk beide op de volgende aspecten:
■ Hoe toegankelijk/begrijpelijk is deze afbeelding voor niet-vakgenoten?
■ Zit er misleiding in deze afbeeldingen?
■ Zo ja: op welke manier word je misleid? 
■  Zo nee: wat zou je aan deze afbeelding kunnen veranderen om een bepaald doel te 

bereiken?
■ Hoe noodzakelijk is het onderschrift?

9 Zoek een infographic. 
■ Welke technieken zijn hierbij gebruikt?
■  Is deze illustratie verhelderend? Zou je het artikel ook zonder de illustratie hebben 

begrepen?

10  Pas de controlelijst (figuur 7.6) toe op enkele illustraties uit zowel dag- als vakbladen, en 
op enkele internetafbeeldingen.

RodedRaadopdRacht
Bedenk een of meerdere illustraties bij je artikel. Formuleer de eisen die je aan een illustrator 
zou stellen. Maak eventueel een schets die als uitgangsmateriaal kan dienen. Geef aan waar de 
illustratie moet komen en bedenk een onderschrift.
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