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Het Eindhovens Dagblad bestaat honderd jaar! En dat vieren we! 

Speciaal voor dit feest nodigt het Eindhovens Dagblad jou uit om 

als journalist aan de slag te gaan. Wat ga je doen? Je schrijft 

een nieuwsbericht over een onderwerp dat je helemaal zelf mag 

kiezen. En, heel bijzonder, jouw nieuwsbericht komt ook echt in het 

Eindhovens Dagblad te staan! Jouw krantenartikel in de gedrukte 

krant! Zie je het al voor je? En alsof dat niet genoeg is, maak je 

ook een bijpassend filmpje dat op de website van het Eindhovens 

Dagblad wordt geplaatst. Zo kan de hele wereld straks jouw filmpje 

bewonderen op ed.nl. 
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Je hoeft niet alles alleen te doen. Je werkt samen met twee klasgenootjes aan 
het nieuwsbericht en het filmpje. Weet je al met wie je in het groepje zit?

opdracht 1 - Schrijf hier jouw naam op.

opdracht 2 - Schrijf hier de twee namen op van de klaSgenootjeS 
met wie je een groepje vormt.

1
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Met de hele klas ga je eerst het filmpje bekijken over hoe een journalist van 
het Eindhovens Dagblad een nieuwsbericht schrijft. Het filmpje staat op 
internet: www.ed.nl/mijnnieuws en www.rhc-eindhoven.nl.
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In het filmpje heb je kunnen zien wat er allemaal komt kijken bij het maken 
van een nieuwsbericht. Nu ga je zelf aan de slag! 

Onderwerp
Kies met je groepje een onderwerp waar je het over wilt gaan hebben. Is er 
een spannend nieuwtje op school, of heb je iets bijzonders gezien in de straat? 
Is je iets opgevallen op het schoolplein? Is er wat opmerkelijks in het nieuws 
geweest en wil je daar meer over te weten komen? Weet je al waar jullie het 
over gaan hebben? 

opdracht 3 - onS onderwerp iS.

Extra informatie
Nu je het onderwerp weet, ga je er extra informatie bij zoeken. Maar waar 
zoek je deze gegevens? Je kunt informatie zoeken in bijvoorbeeld boeken, 
tijdschriften, kranten, het jeugdjournaal of op websites.
Het is belangrijk om goed op te schrijven wáár je de informatie hebt gevonden, 
zodat andere mensen kunnen nagaan of jouw informatie klopt. Ook de datum 
is belangrijk, want zo weten mensen of er in de tussentijd misschien al ander 
nieuws is verschenen over het onderwerp.

opdracht 4 - kleur hieronder de rondjeS waar jij de informatie 
hebt gevonden en vul de antwoorden in op de lijntjeS.

0 boek, de titel van het boek is: 

 

 en de schrijver heet:
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0    tijdschrift, de titel van het tijdschrift is:

 

 en het nummer (bijvoorbeeld maart 2012) is:

 

0 krant, de krant die ik heb gebruikt heet:

 
 
 en de dag is (bijvoorbeeld 12 maart 2012):

0 jeugdjournaal, de dag waarop ik het journaal heb gezien is: 

 

0 website, de website heet (bijvoorbeeld: www.ed.nl):

 

 en de dag waarop je de website hebt bekeken is:

0  anders, schrijf hier op waar je nog meer informatie hebt gevonden:
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opdracht 6 - noem drie dingen op waar jij nog achter wilt komen. 
Schrijf ze hier op.

1 

2 

3 

Om achter de antwoorden te komen, kun je iemand interviewen, een 
gebeurtenis bezoeken (bijvoorbeeld een wedstrijd) of iets gaan bekijken 
(bijvoorbeeld het jonge hondje van een vriendje of een schilderij). 

opdracht 5 - Schrijf hieronder de informatie op die je over jouw 
onderwerp hebt gevonden.

Speurwerk
Met al deze extra informatie weet je al een heleboel over jouw onderwerp. 
Alle informatie is al bekend: maar er zit nog geen nieuws bij. Om nieuws te 
verzamelen, ga je op onderzoek uit! Je moet dan wel eerst goed weten waar 
je onderzoek naar wilt doen. Wat wil jij nog meer te weten komen over jouw 
onderwerp? 

redo n e koz
1110



opdracht 7 - wat ga jij doen om antwoorden te krijgen op jouw 
vragen? omcirkel wat jij gaat doen.

Ik ga iemand interviewen / een gebeurtenis bezoeken /  iets bekijken, omdat 

Maar voordat je op pad gaat, zorg je voor een goede voorbereiding. Neem pen, 
papier en de vragen mee die je hebt opgeschreven. Lees ook de tips goed door. 
De tips staan hieronder. 

TIP 1 Als je foto’s wilt maken, neem dan een fotocamera mee. Vaak kun je 
ook foto’s maken met je mobiele telefoon. Vraag wel altijd eerst toestemming 
of je foto’s mag maken. 
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TIP 2 Ga je iemand interviewen? Maak eerst een afspraak met de persoon 
die je wilt interviewen. Stel jezelf voor en vertel wat je opdracht is. Tijdens het 
interview schrijf je de antwoorden kort op. Misschien vind je het handig om 
het gesprek op te nemen. Op veel mobiele telefoons zit een recorder. Vraag 
wel altijd eerst toestemming aan de geïnterviewde of je het gesprek mag 
opnemen. 

TIP 3 Of je nou iemand gaat interviewen, een gebeurtenis gaat bezoeken 
of iets gaat bekijken, beschrijf altijd wat je ziet. Stel ook de vragen die je hebt 
opgeschreven. Komen er nog meer vragen in je op? Stel ze allemaal! Want 
tijdens het onderzoek krijg je weer interessante informatie waarover je lekker 
kunt doorvragen. Maar blijf wel beleefd. Als iemand iets niet wil vertellen, 
respecteer dat dan. Antwoorden die alleen uit ‘ja’ en ‘nee’ bestaan, zijn niet 
interessant. Stel daarom altijd vragen die beginnen met ‘wanneer’, ‘wie’, 
‘waarom’, ‘waar’, ‘wat’ en ‘hoe’. We noemen dit ‘open vragen’. Op deze vragen 
moeten mensen wel een uitgebreid antwoord geven. Het maakt niet uit of je 
die vragen stelt aan de persoon die je interviewt, of aan jezelf. 



Probeer het maar eens. 

opdracht 8 - beantwoord de volgende vragen.

Vind jij jonge hondjes leuk?

Waarom vind jij jonge hondjes (niet) leuk?

Zie je dat je met het stellen van de open vraag veel meer informatie krijgt?  
En dat is precies wat je wilt!

TIP 4 Vergeet niet namen te controleren! Heb je die goed geschreven? 
Het is altijd heel vervelend als namen fout zijn geschreven. Bovendien staat 
het slordig. 

TIP 5  Wanneer er meer meningen zijn over jouw onderwerp, schrijf je ze 
allemaal op. Schrijf duidelijk op wie welke mening heeft! 

TIP 6 Natuurlijk bedank je de mensen die jou hebben geholpen!

TIP 7 Maak meteen een verslagje van alles wat je te weten bent gekomen. 
Je bent het namelijk zo weer vergeten en dat is zonde van het werk. Bewaar 
het verslag goed, want die heb je straks nodig. Stop het daarom bij deze les. 

Nu ben je helemaal klaar om op pad te gaan om nieuws te verzamelen. 
Succes!

s su c c e
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Schrijven
Je hebt veel nieuws verzameld. Wat is het spannendste, meest bijzondere of 
belangrijkste nieuwtje dat je weten bent gekomen? 

opdracht 9 - Schrijf het hier op.

Over dit allerspannendste nieuwtje schrijf je het krantartikel. Want dat is 
interessant voor de lezer en daarom ook voor de krant. Er zijn wel een paar 
spelregels waar jij je als journalist aan moet houden:
 
1. Schrijf foutloos. 
2. Gebruik geen scheldwoorden, beledig niemand en discrimineer niet.
3.  Schrijf altijd zelf de tekst, samen met je groepje. Als je de tekst van iemand 

anders gebruikt, is dat strafbaar! 
4.  Maak je krantenartikel niet langer dan honderd woorden. Je kunt de 

computer de woorden laten tellen voor jou. Lekker handig!

opdracht 10 - Schrijf hieronder jouw krantenartikel over het 
allerSpannendSte nieuwtje. 
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Ben je klaar met het krantenartikel? 

opdracht 11 - controleer of je geen belangrijke dingen  
bent vergeten.

0  Staan er geen spelling- en grammaticafouten in?     
0  Heb je alle namen goed geschreven?    
0  Staan er geen scheldwoorden in?      
0  Beledig en discrimineer je niemand? 

Afbeelding
Bij krantenartikelen staan vaak ook afbeeldingen. Bijvoorbeeld foto’s, 
tekeningen en landkaarten. Kijk maar eens in de krant. Deze afbeeldingen 
geven de lezer ook informatie. 

opdracht 12 - welke afbeelding paSt het beSte bij jouw 
nieuwSbericht? 

Bij mijn nieuwsbericht past het beste een foto / een tekening / een landkaart, 
omdat:

 

kop
Doe de afbeelding bij het krantenartikel. Het krantenartikel is nu bijna af! 
Alleen een titel moet er nog boven. Een titel noemen we bij een krantenartikel 
een ‘kop’.  In de kop staat kort waar het artikel over gaat. Een goede kop 
maakt de lezer nieuwsgierig om verder te lezen. 

PK o
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opdracht 13 - wat iS jouw kop?

opdracht 14 - laat je nieuwSbericht controleren.
Tot slot laat je jouw nieuwsbericht (dus de tekst en de afbeelding) door iemand 
anders bekijken die niet in jouw groepje zit. Begrijpt de lezer jouw tekst in één 
keer? Dan hoef je niets te veranderen. Anders vraag je aan de lezer wat er niet 
duidelijk aan is. Je weet dan precies wat je moet aanpassen.

Het nieuwsbericht is helemaal af! Goed gewerkt!  
Nu ga je met jouw groepje het bijpassende filmpje maken.

Filmpje
Journalisten schrijven vandaag de dag niet alleen nieuwsberichten,  
ze maken ook nieuwsfilmpjes. Kijk maar eens op de website van het 
Eindhovens Dagblad, www.ed.nl. 

Het filmpje dat jij met jouw groepje gaat maken, mag maximaal twee minuten 
duren. Korter mag ook. Het filmpje gaat over het krantenbericht dat jullie 
hebben geschreven. Jullie doen alles zelf: scenario schrijven, tekstborden 
maken, repeteren en opnemen!

Voordat je gaat filmen, zorg je voor een goede voorbereiding. Maak samen met 
jouw groepje een taakverdeling. Wie gaat wat doen? 
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opdracht 15 - vul hieronder de namen in.

  is de filmer.

  is de journalist.

  houdt de tekstborden vast.

Voor de journalist die voor de camera staat, is het handig als hij/zij de tekst 
kan voorlezen. 

opdracht 16. 
Schrijf daarom met jouw groepje zin voor zin op wat de journalist gaat 
vertellen. lees de zinnen hardop voor. de tekst moet eruit komen alsof je 
praat. 

opdracht 17. 
klinkt het goed? Schrijf de zinnen over op grote vellen papier. we noemen 
deze vellen ‘tekstborden’. nummer de tekstborden op de achterkant. dat is 
makkelijk om de volgorde goed te houden. 

opdracht 18. 
oefen eerst een paar keer met je groepje voordat er wordt gefilmd: 
De filmer zorgt ervoor dat alles goed te zien én de beluisteren is op het 
filmpje. De journalist probeert de tekst zo goed mogelijk voor te lezen. 
De persoon die de tekstborden vasthoudt, zorgt ervoor dat de journalist de 
teksten goed kan lezen. Wissel dus op tijd de borden! Ga dicht naast de filmer 
staan. Dan valt het voor de kijker niet zo op dat de journalist afleest van papier. 
Let op! In totaal mag het filmpje niet langer duren dan twee minuten!  
Neem dus de tijd op. 
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opdracht 19. 
genoeg geoefend? filmen maar!

opdracht 20. 
is alles compleet? ga dan naar www.ed.nl/mijnnieuws en upload samen met 
jouw juf of meneer jouw filmpje en krantenartikel.
De redactie van het Eindhovens Dagblad beoordeelt elk nieuwsbericht. En nu 
maar hopen dat jullie nieuwtje de krant haalt! 
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Aantekeningen
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Aantekeningen



Uit deze uitgave mag niets worden verveelvoudigd (waaronder begrepen het opslaan in een geautomatiseerd gegevensbestand) of openbaar 
gemaakt, op welke wijze dan ook, behoudens in geval de verveelvoudiging van de inhoud van deze uitgave plaatsvindt onder de licentie 
“naamsvermelding (voluit), niet-commercieel, geen afgeleide werken” als gehanteerd door Creative Commons.

De gebruiker mag het werk kopiëren, verspreiden, tonen en op- en uitvoeren onder de volgende voorwaarden:
Naamsvermelding. De gebruiker dient bij het werk de naam van het Eindhovens Dagblad, het Regionaal Historisch Centrum Eindhoven en 
Korein Kinderplein (voluit) te vermelden.
Niet-commercieel. De gebruiker mag het werk niet voor commerciële doeleinden gebruiken.
Geen afgeleide werken. De gebruiker mag het werk niet bewerken.

Bij hergebruik of verspreiding dient de gebruiker de licentievoorwaarden van dit werk kenbaar te maken aan derden.
De gebruiker mag uitsluitend afstand doen van een of meerdere van deze voorwaarden met voorafgaande schriftelijke toestemming van het 
Eindhovens Dagblad, het Regionaal Historisch Centrum Eindhoven en Korein Kinderplein.
Het voorgaande laat de wettelijke beperkingen op de intellectuele eigendomsrechten onverlet.




