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In dit hoofdstuk leer je hoe een nieuwsbericht vaak wordt opgebouwd en welke vragen je daarbij meestal
beantwoordt (de 5 W’s en 1H). Je oefent met het schrijven van een nieuwsbericht volgens deze structuur.
Een grammaticale structuur die je vaak zult gebruiken bij het rapporteren of bevragen van informatie van
iemand anders, is de indirecte rede. Daarom oefen je hier ook mee in dit hoofdstuk. 

In de studieles ga je op het internet op zoek naar teksten binnen een bepaald genre en de informatie die
daarin te vinden is.  Ook ga je aan de slag met het samenvatten van nieuwsberichten aan de hand van
de 5 W’s en 1H. Daarna begin je met het onderwerp nepnieuws, een groot probleem in deze tijd. Door
zelf nepnieuws te maken met het slechtnieuwsspel, leer je welke tactieken er worden gebruikt bij het
maken van nepnieuws en zul je beter in staat zijn nepnieuws te herkennen.  Je sluit af met je
taaldagboek en taalthermometer.

December 2020

Het pakket NVT+ is door Petra van Gent (concept modules NVT+) en Bureau NVT (overzichten, uitwerking
modules NVT+, handleiding en lesbrieven NVT+) ontwikkeld in opdracht van de Nederlandse Taalunie,
dankzij financiële ondersteuning van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen.

U mag dit materiaal delen en bewerken voor uw eigen lessen. 
Indien u het lesmateriaal deelt, dient u de naam van het project en ontwikkelaars
te vermelden. U mag dit werk niet gebruiken voor commerciële doeleinden.

Hoofdstuk 2 Wat is er gebeurd? 



Luister goed naar de docent. 
De docent leest voor. 
Herhaal samen wat de docent zei.
Doe de hele taalriedel daarna nog een keer samen met de docent, op tempo.
Let goed op de uitspraak en intonatie. 

Oefening 1   Taalriedel

Heb jij dat nieuwsbericht gehoord? 
Heb jij dat nieuwsbericht gehoord? 

 
Nee, vertel, wat is er gebeurd? 
Nee, vertel, wat is er gebeurd? 

 
Er is een ongeluk gebeurd.
Er is een ongeluk gebeurd.

 
Oh nee, waar is dat gebeurd?
Oh nee, waar is dat gebeurd?

 
Oh jee, wie waren erbij betrokken?
Oh jee, wie waren erbij betrokken?

 
Wanneer is het gebeurd?
Wanneer is het gebeurd?

 
Hoe is het ongeluk precies gebeurd?
Hoe is het ongeluk precies gebeurd? 

 
Van wie heb je die informatie gekregen?
Van wie heb je die informatie gekregen?

 
Kan ik er ergens meer over lezen? 
Kan ik er ergens meer over lezen? 
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Oefening 2   Nieuwsfoto’s
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Voor de docent: print voorafgaand aan deze oefening 10 nieuwsfoto's uit en hang ze verspreid in de klas!

In de klas hangen verschillende foto’s van gebeurtenissen.
Onder een nieuwsfoto staat in het onderschrift meestal een uitleg bij de foto. 
Dit onderschrift beantwoordt vaak meerdere van de volgende vragen: 

• Wat zie je?
• Wie zijn de personen op de foto?
• Waar is dit gebeurd?
• Wanneer is de foto gemaakt?
• Waarom is dit gebeurd?
• Hoe is het gebeurd?

5W + 1H

Maak een onderschrift voor de foto’s. Dit onderschrift is beschrijvend of verklarend.
Plak het onderschrift onder de foto’s en vergelijk jullie onderschriften. 

Bekijk de foto’s.
Bij deze foto’s ontbreken onderschriften! 

1.
2.

Criteria

In de eerste zin vertel je wanneer en waar de foto gemaakt is en wat je op de foto ziet.

In een tweede zin vertel je welk ‘nieuws’ de foto bevat.

Je hebt de tekst gecontroleerd op grammatica en spelling.

Gisteren om 17.30 spoelde op het strand van Maho (Sint Maarten) tientallen flessen aan. Deze
flessen zijn afkomstig van het gezonken schip ‘De Goede Hoop’ dat zonk tijdens de tropische
storm van afgelopen week.

Voorbeeld
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Hoofdstuk 2 Wat is er gebeurd?

Kijk naar onderstaande foto’s. Deze foto’s beschrijven een nieuwsbericht. Jullie gaan samen
bedenken wat het nieuwsbericht was. 

• Schrijf samen het nieuwsbericht (gebruik de 5W + 1H)
• Lever het nieuwsbericht in bij de docent voor controle
• Schrijf een tweede versie van het nieuwsbericht
• Lees je nieuwsbericht voor voor de klas 
• Aan het einde leest de docent het ‘echte’ nieuwsbericht voor. Wie zat er het dichtst bij? 
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Oefening 4   Indirecte rede

Hoofdstuk 2 Wat is er gebeurd?

Bekijk onderstaande informatie over de directe en indirecte rede.

Voorbeeld: 

direct            De klimaatverandering in de wereld is een probleem. 
indirect          In de krant staat dat de klimaatverandering een probleem is.

Bij een vraag:

direct              Is klimaatverandering in de wereld een probleem?
indirect           Ik vraag me af of klimaatverandering een probleem is.    

Vragen vooraf:

1. Wat zou een reden zijn om de indirecte rede te gebruiken in plaats van de directe rede?

2. Hoe maak je de indirecte rede? Wat gebeurt er met de woordvolgorde?         

3. Schrijf hieronder 5 voorbeelden van zinnen in de indirecte rede:
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Oefening 4   Indirecte rede (vervolg)

Hoofdstuk 2 Wat is er gebeurd?

Zet onderstaande zinnen in de indirecte rede.

1 Hij zegt: “De directeur komt wat later.”

2 Sarah vraagt aan Tom: “Wacht je op me?”

3 Mijn vriendin antwoordde: “Mijn moeder is mijn beste vriendin.”

4 Mijn vader zegt: “Het regent hard vandaag!”

5 John vraagt zich af: “Zal ik een lerarenopleiding of een ICT-opleiding kiezen?”

6 Maria vraagt Alfonso: “Wil je in de zomervakantie met mij op reis?”

7 Alma zegt: ”Ik ben verliefd op mijn buurjongen.”

8 De docent zegt: “Deze opdracht moet volgende week worden ingeleverd.”

9 Ik vraag me af: “Kunnen we de klimaatcrisis nog terugdringen?”

10 De manager vraagt aan de werknemers: “Is er iemand bereid om dit weekend te werken?”
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Luister goed naar de docent. 
De docent leest voor. 
Herhaal samen wat de docent zei.
Doe de hele taalriedel daarna nog een keer samen met de docent, op tempo.
Let goed op de uitspraak en intonatie. 

Oefening 5   Taalriedel

Hoofdstuk 2 Wat is er gebeurd?

Ik vraag me af of iedereen het snapt.
Ik vraag me af of iedereen het snapt.

 
Ik denk dat ik het wel begrijp, hoor. 
Ik denk dat ik het wel begrijp, hoor. 

 
Ik denk dat het niet zo moeilijk is. 
Ik denk dat het niet zo moeilijk is. 

 
Ik weet niet of ik het allemaal al kan. 
Ik weet niet of ik het allemaal al kan. 

 
Ik denk dat het allemaal wel goed komt.
Ik denk dat het allemaal wel goed komt.

 
Ik verwacht dat we het wel gaan redden.
Ik verwacht dat we het wel gaan redden. 
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De oefeningen in de studieles voer je zelfstandig uit. 
De bedoeling van deze studieles is dat je de stof nog eens herhaalt en verwerkt. 
Je hebt ruimte voor het opschrijven van moeilijke woorden, handige websites en tips van andere studenten. 
Ook kun je hieronder aan het einde van de studieles vragen opschrijven die je nog hebt aan je docent.

Studieles

Mijn moeilijke woorden

Handige websites 

Tips van andere studenten 

Vragen die ik nog heb aan mijn docent 

Dingen die ik nog moeilijk vind

Hoofdstuk 2 Wat is er gebeurd?
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Oefening 1  Teksten zoeken

StudielesHoofdstuk 2 Wat is er gebeurd?

Bekijk onderstaande situaties. 
Je gaat op internet teksten zoeken die bij onderstaande situaties passen.
Beantwoord de vragen en schrijf een link naar waar je de tekst kan vinden. 
Laat een andere leerling ook de vragen beantwoorden met behulp van jouw teksten en
wissel jullie teksten uit. 

Tekst 1 De bijsluiter

Je hebt een vakantiebaan als assistent in een drogisterij.
Een klant vraagt per e-mail uitleg over een geneesmiddel. 

1 ‘Mijn kind is drie jaar. Welke dosering van dit medicijn gebruik ik?’     __________________per dag

2 ‘Ik heb deze klachten nu al drie weken. Mag ik dit medicijn langer dan drie weken gebruiken zonder
naar mijn huisarts te gaan?’

   ja / nee, ____________________________________________________________

3 ‘Ik heb thuis geen koelkast. Kan ik dit medicijn ook buiten de koelkast bewaren en zo ja: hoe?’

   ja / nee, ____________________________________________________________

4 ‘Ik gebruik dit medicijn nu drie dagen en heb elke dag hoofdpijn bij het opstaan. Is dat normaal? Is 
   hoofdpijn een bijwerking van dit medicijn?’

   ja / nee , ____________________________________________________________

Tekst 2 In het hotel

Je hebt een vakantiebaan aan de receptie van een groot hotel. 
Mogelijke gasten stellen per e-mail vragen. 

1 ‘Ik wil graag naar de stad komen om te shoppen. Ligt het hotel vlakbij het stadscentrum of kan ik daar 
   snel komen met het openbaar vervoer?’

   ja / nee, ____________________________________________________________

2 ‘Ik wil graag een kamer boeken in april maar mijn budget bedraagt $80. Is het mogelijk om binnen
mijn budget in april een kamer te boeken?”

   ja / nee, ____________________________________________________________

3 ‘Is er in het hotel gratis Wifi op de kamer?’

   ja / nee, ____________________________________________________________

4 ‘Zijn huisdieren toegestaan?’

    ja / nee, ____________________________________________________________
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Oefening 1  Teksten zoeken (vervolg)

StudielesHoofdstuk 2 Wat is er gebeurd?

Tekst 3           In het pretpark

Je hebt een vakantiebaan bij een pretpark. Je zit achter de receptie. Toekomstige
bezoekers stellen per e-mail vragen. 

1 ‘Ik wil op vrijdag 15 april naar dit pretpark. Is het pretpark dan open en zo ja…wat zijn de
openingstijden?
’
   ja / nee, ____________________________________________________________

2 ‘Ik logeer bij mijn tante. Ik ben volwassen en heb drie neefjes van 2, 4 en 10 jaar. Ik wil hen meenemen
naar het pretpark. Hoe duur is de entree voor mij en mijn neefjes?’
   ____________________________________________________________

3 ‘Mag ik eten en drinken meenemen naar het pretpark? Zo ja, mag ik overal eten en drinken?’
 
   ja / nee, ____________________________________________________________

4 ‘Wat is de belangrijkste attractie van dit pretpark?’
   ___________________________________________________________________

Tekst 4           Het huurcontract

Je vriendin heeft een kamer gehuurd. Ze stelt je per e-mail vragen over dit contract. 

1 ‘Hoe hoog is de borg van deze kamer?’

    ___________________________________________________________________

2 ‘Kan ik de huur ook een maand van tevoren opzeggen?’

    ja / nee, ____________________________________________________________
 
3 ‘Mag ik huisdieren hebben op mijn kamer?’

    ja / nee, ____________________________________________________________

4 ‘Zijn de vaste kosten zoals water en licht inclusief in de huurprijs?’

    ja / nee, ____________________________________________________________
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Oefening 1  Teksten zoeken (vervolg)

StudielesHoofdstuk 2 Wat is er gebeurd?

Tekst 5           De verkeersovertreding

je broer woont in Nederland. Hij krijgt een verkeersboete van de politie. Hij stelt je vragen
over de boete.

1 ‘Voor welke verkeersovertreding kreeg ik deze boete opgelegd?’

    ___________________________________________________________________

2 ‘Hoe hoog is de boete?’

    ___________________________________________________________________

3 ‘Ik ben het niet eens met deze boete. Waar en tot wanneer kan ik een klacht indienen?’
    
    ___________________________________________________________________
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Oefening 2   Nieuwsberichten samenvatten

StudielesHoofdstuk 2 Wat is er gebeurd?

Bekijk een aflevering van het NOS-journaal.
Ga hiervoor naar https://nos.nl/uitzendingen/.

Vat hieronder minimaal 4 nieuwsberichten samen. Gebruik de 5W + 1H en gebruik
minimaal 3 keer een indirecte rede. 

Nieuwsbericht 1

Nieuwsbericht 2 

Nieuwsbericht 3 

Nieuwsbericht 4 
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Studieles

Oefening 3   Fake news 

Hoofdstuk 2 Wat is er gebeurd?

De laatste jaren is er veel te doen over zogenaamd “Nepnieuws” of “fake news”. 
Voor deze opdracht ga je je verdiepen in de tactieken die nepnieuwsmakers gebruiken. 

Vragen vooraf:

1. Heb je zelf wel eens nepnieuws gelezen of gehoord? Waar ging het over? 

2. Hoe kwam je erachter dat het nepnieuws was? 

3. Hoe kun je checken of iets nepnieuws is of echt? 

Je gaat eerst zelf oefenen met het fabriceren van nepnieuws. Twee Nederlandse studenten, Ruurd
Oosterwoud en Jon Roozenbeek maakten hiervoor een gratis online-spel. 
In het spel oefen je zelf met het maken van fake news, zodat je vervolgens de echte trollen beter kunt
herkennen. 

In het spel leer je zes technieken die gebruikt worden bij het maken van nepnieuws. 
Je ziet ze hieronder:

1. polariseren
2. manipuleren
3. trollen
4. vermommen
5. verdedigen
6. invloed

Vraag 1 Doe het slechtnieuwsspel. Ga daarvoor naar https://www.slechtnieuws.nl/#intro

Vraag 2 Wat vond je ervan? 
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Studieles

Oefening 3   Fake news (vervolg)

Hoofdstuk 2 Wat is er gebeurd?

Vraag 3 Leg de zes technieken hieronder uit.

Vraag 4 Denk je dat je nu beter in staat bent om nepnieuws te herkennen? Waarom? 

polariseren

manipuleren

trollen

vermommen

verdedigen

invloed
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Mijn taaldagboek datum:

_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________

 

Beschrijf een leersituatie uit de afgelopen periode. 
Gebruik de informatie uit oefening 4 van hoofdstuk 1 om de inleiding, kern en conclusies te beschrijven. 



1. Mijn Nederlandse taalvaardigheid is op een goed niveau.

2. Ik kan zonder problemen in het Nederlands gaan studeren.

3. Ik heb hard gewerkt aan het verbeteren van mijn taalvaardigheid. 
  

4. Ik heb deze periode voldoende Nederlands gesproken.

5. Ik heb ook buiten de les iets gedaan aan mijn Nederlands.

6. Ik durf genoeg Nederlands te spreken in de les.

7. Ik heb anderen geholpen met het verbeteren van hun Nederlands.

8. Ik heb goed samengewerkt in de les.

10. Ik ben trots op wat ik kan in het Nederlands.

11. Ik begrijp alles wat we deze periode hebben geleerd, goed.

12. Geef jezelf een cijfer van 1 tot 10. 
      
      Op dit moment geef ik mezelf een                    voor Nederlands, want

_________________________________________________________________________
 
_________________________________________________________________________
 
_________________________________________________________________________
 
_________________________________________________________________________

Geef op een schaal van 1-5 aan of je het eens bent met de stelling of niet. 
1 betekent: ik ben het er helemaal NIET mee eens. 
5 betekent: ik ben het er helemaal mee eens.  

1 2 3 4 5

Mijn taalthermometer

Studieles

datum:

Hoofdstuk 2 Wat is er gebeurd?

NVT+  module 3 - hoofdstuk 2 - pagina 17    


