Doelen van nieuwsfoto’s
Voorbereiding:
 Zorg voor voldoende dag- en weekbladen
en de beschikbaarheid van nieuwssites.
Maak hiervoor gebruik van de
Bezorgdienst voor docenten en/of de
Nieuwsmediaportal van de Nieuwsservice.

Onderwijsniveau: primair
onderwijs, groep 5 t/m 8
Onderwerpen: taal,
mediawijsheid
Lesduur: 50 minuten
Leerdoel: leerlingen weten
welke verschillende doelen
nieuwsfoto’s hebben.
Kerndoelen: 3, 54, 55
Werkvorm: klassikale
introductie en afsluiting, kern in
tweetallen

Introductie (10 minuten)
1. Laat de voorpagina van een aantal verschillende dag- en weekbladen van vandaag
zien. Welke foto staat er op de voorpagina? Waarom is er juist voor deze foto
gekozen? Bespreek dat er niet alleen foto’s in een dag- of weekblad staan om het
nieuws aantrekkelijker te maken. De foto’s hebben meestal ook nog een ander doel.
Welke verschillende doelen kan een nieuwsfoto hebben?
Concludeer samen dat een foto de volgende doelen kan hebben:
 Bewijs dat iets echt is gebeurd
 Aandacht trekken
 Artikel verduidelijken
 Emotie laten zien
 Afwisseling
 Deel van de gebeurtenis extra benadrukken
2. Laat nogmaals de foto’s op de voorpagina zien. Welke van bovenstaande doelen
hebben de foto’s?
Kern (30 minuten)
1. De leerlingen bekijken in tweetallen een dag- of weekblad. Ze schrijven bij elke foto
die ze tegen komen op wat het doel van de foto is. Een foto kan ook meerdere doelen
hebben.
2. De leerlingen kiezen een artikel waar geen foto bij is. Wat zou er op een foto bij dit
artikel kunnen staan? Wat is dan het doel van de foto?
3. De leerlingen kiezen een onderwerp uit het nieuws en vergelijken welke foto’s er bij
dit nieuws staan in de verschillende nieuwstitels. Wat zijn de verschillen? En wat zijn
de overeenkomsten? Besteed ook aandacht aan de foto’s in Kidsweek of 7Days.
Worden hier andere foto’s gebruikt dan in dag- en weekbladen voor volwassenen?
Afsluiting (10 minuten)
Bespreek de opdrachten klassikaal na.
Extra: bekijk ook de foto’s op nieuwssites. Bijvoorbeeld op NRC in beeld, Volkskrant in
beeld, refdag.nl, RTL Nieuws of één van de andere titels op de Nieuwsmediaportal.
Differentiatie
Groep 7/8: Bekijk bewegende nieuwsbeelden op RTL Nieuws of De Telegraaf en
bespreek of de doelen van deze beelden hetzelfde zijn als de doelen van foto’s.
Lessuggesties primair onderwijs © Stichting Nieuws in de klas
Deze lessuggestie is i.s.m. Cecile Bolwerk en Podium Bureau voor educatieve communicatie tot stand gekomen

