
 

OPDRACHTEN ‘PERS & COMMUNICATIE’ 
 

1. VERSLAGGEVING 

In duo maak je een verslag gemaakt van de lessen. Dit verslag wordt op de wiki geplaatst of vult de 
reeds bestaande info aan. Tijdens de eerste les worden de duo’s verdeeld. 
 

 Les 1: Inleiding 
 Les 2:  
 Les 3: 
 Les 4: BRUSSEL 
 Les 5:  

 

2. EXAMENOPDRACHT  MAKEN VAN EEN JOURNAAL EN PERSBERICHT 
 

Vooraf: 

 Vorm een groepje van een 8tal studenten.  
 

 Elke student volgt gedurende een de les weken een zelfgekozen thema in de media. 
Bedoeling is dat per groepje elke student een ander thema kiest. Spreek dit dus vooraf af met 
elkaar.  
Je volgt dit thema gedurende de 2de semester in het nieuws. Je verzamelt informatie vanuit 
verschillende bronnen (kranten, internet, radio) en je zoekt ook wat 
achtergrondinformatie/historiek op via duidingsprogramma’s,... . 
 

 Je werkt doorheen het academiejaar jouw thema uit op de wiki. 
 

 Op basis van al het verzamelde materiaal schrijf je een persbericht dat je meebrengt naar het 
examen. 

 

Het examen:  

Jullie krijgen van 8u30 tem 13u tijd om met jullie groep een journaal rond de verschillende 
nieuwsitems in elkaar te steken en ook te filmen. Bepaal wie de rol van nieuwslezer (je kan elkaar 
afwisselen) opneemt en voor welke reportages je gebruik kan maken van getuigeninterviews en 
reporters ter plaatse,… Tracht een journaal samen te stellen dat dynamisch en creatief is vorm 
gegeven met voldoende inhoudelijke diepgang. We willen dat iedereen minimum 5 minuten in beeld 
en aan het woord komt en dat iedereen een deeltje filmt. Om 13u worden alle opnames ingediend. 
Om 14u starten we met het gezamenlijk bekijken van de journaals die gemaakt zijn.  

  



 

 

QUOTATIE ‘PERS & COMMUNICATIE’ 
 

Basishouding:  

- Kritisch participeren tijdens de lessen 

- Actief meewerken aan de wiki  

 Verslaggeving lessen, uitstap Bxl, gastspreker 

 Info verzamelen over het te volgen nieuwsfeit 

/10 

/5 

/5 

 

 

Examenopdracht – maken van een journaal en persbericht: 

- Communicatieluik  individuele quotatie 

 Presenteren/helder uitdrukken 

 Schrijven van een persbericht 

- Groepsquotatie op het geheel: 

 Inhoudelijk sterk 

 Vormgeving 

/35 

 

 

/20 

/10 

/10 

/15 

Totaal:  /45 

Eindtotaal: /20 

 

 

Succes! 

Benedict Wydooghe & Marian Dierckx 


