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BEOORDELINGSMODEL EEN NIEUWSBERICHT SCHRIJVEN 
 
 

 1 2 3 4  

A Inhoud 

De vragen wie, wat, waar, 

wanneer, waarom, hoe 

(5w’s+h) worden niet 

beantwoord en/of de vragen 

wie, wat, waar en wanneer 

worden niet in de lead 

beantwoord. 

    De vragen wie, wat, waar, wanneer, waarom, 

hoe (5w’s+h) worden beantwoord. Bovendien 

worden de vragen wie, wat, waar en wanneer 

in de lead beantwoord. 

 

 

Er wordt weinig tot geen 

informatie gegeven over het 

nieuwsfeit en/of niet alle 

foto’s zijn gebruikt. 

    Er wordt voldoende informatie gegeven over 

het nieuwsfeit, waarbij alle foto’s zijn gebruikt.  

De inhoud is niet oprolbaar. 

Dat betekent dat de 

belangrijkste informatie  

(5 w’s+h) niet aan het begin 

wordt genoemd. In de laatste 

alinea’s wordt daarnaast nog 

belangrijke informatie 

gegeven.  

    De inhoud is oprolbaar. Dat betekent dat de 

belangrijkste informatie (5 w’s+h) aan het 

begin van het nieuwsbericht worden 

genoemd. De minder belangrijke informatie, 

zoals achtergronden of andere zijsporen, 

worden in de latere alinea’s beschreven. Bij 

ruimtegebrek in de krant kunnen deze alinea’s 

eventueel worden verwijderd. 

Eindoordeel A  

(min. 1, max. 4 punten) 

 Eindscore deel A is een score die het totaalbeeld van de 

deelaspecten weergeeft. Dit kan bijvoorbeeld het 

gemiddelde zijn van de score per aspect.   

B Taalgebruik  

Er worden geen woorden 

gebruikt die tijd, causaliteit 

of logica aangeven.  

    Er worden woorden gebruikt die tijd, 

causaliteit of logica aangeven. Deze woorden 

geven aan dat het nieuwsfeit actueel is.  

De taal die wordt gebruikt, is 

subjectief, onduidelijk en 

informeel. 

    De taal die wordt gebruikt, is objectief, 

duidelijk en formeel.  

Het nieuwsbericht is 

geformuleerd in een onjuiste 

werkwoordstijd, bijvoorbeeld 

de voltooid verleden tijd. 

    Het nieuwsbericht is geformuleerd in de 

onvoltooid verleden tijd of de voltooid 

tegenwoordige tijd. 

De kop is niet geformuleerd 

in de tegenwoordige tijd.   

    De kop is geformuleerd in de tegenwoordige 

tijd.  

Eindoordeel B  

(min. 1, max. 4 punten) 

 Eindscore deel B is een score die het totaalbeeld van de 

deelaspecten weergeeft. Dit kan bijvoorbeeld het 

gemiddelde zijn van de score per aspect.   

C Vorm en structuur 

De lead is niet dikgedrukt en 

niet opvallend aanwezig.  

    De lead is dikgedrukt en opvallend aanwezig. 
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De tussenkopjes zijn te lang, 

onduidelijk en subjectief 

geformuleerd of 

tussenkopjes ontbreken.  

    De tussenkopjes zijn kort, duidelijk en objectief 

geformuleerd.  

De geschreven tekst past niet 

goed bij de foto’s uit de 

opdracht. 

    De geschreven tekst past goed bij de foto’s uit 

de opdracht. 

Het citaat is niet relevant of 

ontbreekt. Daarnaast is de 

manier van citeren onjuist.  

    Het citaat voegt daadwerkelijk iets toe aan het 

nieuwsbericht. Daarnaast is er op de juiste 

wijze geciteerd.  

Eindoordeel C  

(min. 1, max. 4 punten) 

 Eindscore deel C is een score die het totaalbeeld van de 

deelaspecten weergeeft. Dit kan bijvoorbeeld het 

gemiddelde zijn van de score per aspect.   

Totaalscore A + B + C  
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