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Constructiemal onderzoek Andersoortige tekstgenres  
Constructeur  

Doelgroep(en) Niveau Leerjaar 

 Mavo x 1 

x Havo  2 

x Vwo  3 

  4 

  5 

Schrijfgenre 
Nieuwsbericht  
 

Relevantie schrijftaak 

Met deze schrijfopdracht kunnen we meten: 
- of leerlingen de tekst- en vormkenmerken van een nieuwsbericht 
kennen, 
- of leerlingen objectief taalgebruik kunnen toepassen.  
 

Leerdoel leerling 

De leerling: 
- kan een nieuwswaardige situatie objectief beschrijven,  
- kent de tekst- en vormkenmerken van een nieuwsbericht,  
- weet wat het verschil is tussen subjectief en objectief taalgebruik.  
 

 
 
EEN NIEUWSBERICHT SCHRIJVEN  

 
Situatie 
Op school wordt er bij verschillende vakken stilgestaan bij gebeurtenissen in zowel het binnenland 
als het buitenland. Ook tijdens de mentorles bespreken jullie wel eens een aantal nieuwsberichten. 
Hierdoor ben je helemaal op de hoogte van de actualiteiten.  
De docent Nederlands besluit dat de rollen een keertje worden omgedraaid. De leerlingen zijn nu 
een keer de journalist in plaats van de lezer. Jullie schrijven namelijk allemaal een zelfbedacht 
nieuwsbericht aan de hand van vier verschillende foto’s.  
 
Bonus! De afzonderlijke nieuwsberichten worden uiteindelijk samengevoegd in een gezamenlijke 
voorpagina. Op de voorpagina worden de nieuwsberichten van vier verschillende leerlingen 
gebundeld. Deze voorpagina’s krijgen een mooi plekje in het lokaal. 
 
Opdracht 
Kruip in de huid van een journalist en schrijf een nieuwsbericht. Gebruik hierbij de onderstaande vier 
foto’s. Bekijk de foto’s goed en bedenk wat er volgens jou is gebeurd. Deze zelfbedachte gebeurtenis 
beschrijf je in een nieuwsbericht. Je mag de foto’s in willekeurige volgorde gebruiken, maar zorg wel 
dat je ze allemaal gebruikt.  
 
Verwerk in je nieuwsbericht twee citaten van mensen die op een of andere manier, direct of indirect, 
betrokken waren bij de gebeurtenissen op de foto’s. Deze citaten moet je zelf bedenken, maar 
moeten wel iets toevoegen aan je nieuwsbericht. Als je nieuwsbericht bijvoorbeeld gaat over een 
bezoek aan een festival, zou je een citaat van een festivalganger kunnen bedenken.  
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Uitgangspunten 

- Het nieuwsbericht bevat 250-350 woorden, lettertype Arial 10. 
- Het nieuwsbericht wordt getypt in Word en aangeleverd via je schoolmail, Outlook of Gmail 

(overleg met de docent). 
- Wijze van aanleveren: stuur je nieuwsbericht naar je docent Nederlands. 

 

Beoordeling 

Jouw tekst wordt beoordeeld op onderstaande aspecten: 

- inhoud: past de inhoud bij de gegeven opdracht en bij het genre?  

- taalgebruik: past het taalgebruik bij de opdracht en het genre?  

- vorm en structuur: passen vorm en structuur bij de opdracht en het genre? 
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