


THOMAS VAN AALTEN
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DOELEN VANDAAG: 

- INFORMATIE ZOEKEN, ANALYSEREN, BEWERKEN

- EIGEN STANDPUNT VERWERKEN IN ‘ESSAY’ VAN 500 
WOORDEN
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WAAROM?
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KENNIS
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VAARDIGHEDEN
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HOUDING
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HOE BEREIKEN WE DE DOELEN?

• Eerst gaan we werken aan de kennis
• Dan aan de vaardigheden
• Vervolgens combineer je die twee met een professionele houding
• Dan ben je competent om je verder te bekwamen in 

schrijfvaardigheid op een media- en/of communicatie-opleiding in 

het hbo. Je eindproduct is daar het ‘bewijs’ van. 
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EINDPRODUCT

Een essay van 500-750 woorden over hoe je eigen grenzen zich 
verhouden tot maatschappelijke vraagstukken:

• smartphonegebruik in sociale context, of
• Zorg voor hulpbehoevende familie
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WAAROM?
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KENNIS IN DE BRANCHE 
VAN MEDIA 
EN COMMUNICATIE
• Belangrijke begrippen: doel, doelgroep, genre, tekstfunctie, 

storytelling
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VAARDIGHEDEN IN DE BRANCHE 
VAN MEDIA 
EN COMMUNICATIE
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• Zoeken naar informatie

• Selecteren van informatie

• Correct verwerken van informatie, eigen mening vormen

• Goede tekst kunnen opstellen: structuur, zinsniveau, woordniveau



HOUDING IN DE BRANCHE 
VAN MEDIA 
EN COMMUNICATIE
• Open voor feedback (luisteren!)
• Je verwerkt de feedback
• Je bent eerlijk
• Je werkt secuur
• Je bent kritisch op je eigen werk en dat van anderen
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KENNIS

• Belangrijke begrippen: doelgroep, genre, tekstfunctie, tekstdoel, 
storytelling
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DOEL
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DOELGROEP
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GENRE
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TEKSTFUNCTIE
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STORYTELLING
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VAARDIGHEDEN IN DE BRANCHE 
VAN MEDIA 
EN COMMUNICATIE
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• Zoeken naar informatie

• Selecteren van informatie

• Correct verwerken van informatie, eigen mening vormen

• Goede tekst kunnen opstellen: structuur, zinsniveau, woordniveau



STRUCTUUR VAN HET
GENRE ‘ESSAY’

• Is een verkenning van een centrale vraag, er is niet direct een 
‘hapklaar’ antwoord (‘essayer’ = Frans werkwoord voor proberen), je 
bent tijdens je zoektocht gestuit op argumenten voor en tegen. Lijkt 
op ‘betoog’ dat je wellicht kent van lessen Nederlands, maar je bent 
óók bezig jezelf te overtuigen, ‘twijfel’ is geen zonde. 

• Heeft geen vaste structuur, maar maak er aub wél een! (gaan we zo 
doen)

• Bevat zowel jouw mening (‘Ik denk…’ ‘Naar mijn mening…’) als 
controleerbare feiten (‘Volgens onderzoeker X…’ ‘In 2016 waren 
er…’)
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BOUWPLAN ESSAY

• Inleiding (hier noem je de aanleiding!) en benoem je je 
‘basisgevoel’. Je licht toe dat je ‘op verkenning’ gaat. (100 woorden)

• Alinea 1: Anekdote, voorbeeld waarin je een situatie beschrijft, met 
aan slot wederom benoeming van je ‘basisgevoel’. (100-150 
woorden)

• Alinea 2: Verkenning van de ‘waarachtigheid’ van je basisgevoel 
aan de hand van feiten: wat zeggen deskundigen, hoe was het in 
het verleden? (100-150 woorden)

• Alinea 3: Is er een argument denkbaar dat je basisgevoel 
‘tegenspreekt’? Wederom: wat zeggen deskundigen, hoe was het in 
het verleden? (100-150 woorden)

• Slot: waar sta je nu? (100-150 woorden)
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VAARDIGHEDEN IN DE BRANCHE 
VAN MEDIA 
EN COMMUNICATIE
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• Zoeken naar informatie

• Selecteren van informatie

• Correct verwerken van informatie, eigen mening vormen

• Goede tekst kunnen opstellen: structuur, zinsniveau, woordniveau



AANLEIDING

• https://www.amsterdam.nl/actueel/nieuws/superbelangrijk/

OF

• https://www.amsterdam.nl/zorg-
ondersteuning/ondersteuning/mantelzorg/ik-zorg-ook-voor/
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https://www.amsterdam.nl/actueel/nieuws/superbelangrijk/
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HOE ZOEK JE INFORMATIE? 

• Credibility: hoe geloofwaardig is een bron?
• Accuracy: hoe nauwkeurig is een bron?
• Reasonableness: hoe redelijk is een bron?
• Support: hoe betrouwbaar is een bron?
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JE MAAKT EEN BASISDOCUMENT 
WAARIN JE GAAT ‘PLAKKEN’
• Word-document met volgorde van inleiding, alinea’s en slot.  
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DENKSTAPPEN

• Wat is het ‘basisgevoel’ dat ik heb over de situatie?
• Waar vind ik informatie?
• Hoe selecteer ik de informatie?
• Hoe citeer ik de geselecteerde informatie? (Bronverwijzing!)
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WAT ALS DE STRUCTUUR ‘AF’ IS? 

• Zinsniveau en woordniveau moeten ook in orde zijn! 

34


