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Opdrachten 

hoofdstuk 1

1  Wat voor schrijver ben je zelf, een denker of een doener? Wat kunnen denkers van doeners 
leren, en doeners van denkers?

2  Neem je laatst geschreven tekst(en) als voorbeeld en analyseer je eigen schrijfgedrag in de 
termen van figuur 1.1. Volg je ongeveer dit stappenplan of ziet jouw aanpak er heel anders 
uit? Wat zijn de verschillen en wat merk je daarvan in de praktijk? Zijn er stappen waarbij 
je vastloopt en kun je, aan de hand van dit stappenplan, aangeven hoe dat komt? Wat zou 
je willen/kunnen verbeteren in je aanpak? 

3  Dit hoofdstuk geeft een kijkje in de keuken van twee freelancejournalisten bij hun aanpak 
van verschillende soorten journalistieke artikelen voor een krant en een vakblad. Verge-
lijk hun werkwijzen. Wat valt je op? Welke lessen kun je uit deze casussen trekken? Welke 
problemen kun je verwachten? Hoe kun je deze voorkomen of verhelpen? Zijn er – behalve 
tussen de personen – ook verschillen tussen de media en tussen de journalistieke genres?

4  Deze opdracht gaat over voorbeeld 1 in paragraaf 1.3. 
Bespreek de aanpak van het nieuwsbericht. Wat valt je op? Wat zou je ook zo of juist 
anders hebben gedaan?
Vergelijk de opgestuurde versie met de geplaatste tekst (artikel 1-1). Welke verschillen zit-
ten erin? Wat vind je van die veranderingen?

5 Deze opdracht gaat over voorbeeld 2 in paragraaf 1.3.
Bespreek de aanpak van dit artikel (artikel 1-2). Wat valt je op? Wat zou je ook zo of juist 
anders hebben gedaan? 
Wat zijn de risico’s van journalistiek publiceren over eigen wetenschappelijk onderzoek? 
Wat vind je van de stelling dat onderzoekers moeten onderzoeken, en dat zij het populari-
seren van hun onderzoek aan (wetenschaps)journalisten moeten overlaten? Beargumenteer 
je opvatting.
Spoor in de tekst een aantal aspecten op die kenmerkend zijn voor een artikel over eigen 
onderzoek in een vakblad.

6  Deze opdracht gaat over artikel 1-3 Veel studenten, weinig banen. 
Veel studenten willen graag ‘iets in de journalistiek’; er is dan ook veel animo voor de 
diverse opleidingen. In dit artikel staat de vraag centraal hoe reëel die wens is: de arbeids-
markt voor journalisten is krap.
a Wat vind jij van de uitbreiding van het aantal opleidingen journalistiek? 
b  Wanneer je ondanks het grote aanbod aan journalisten het vak in wilt, hoe kun je dan 

je kansen vergroten?
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