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Nieuws of geen nieuws? 
 
Het Jeugdjournaal en de krant vertellen je elke dag over het nieuws. 
Dat kunnen grote nieuwsberichten zijn bijvoorbeeld over een 
orkaan ergens in de wereld. Maar het kan ook een kleiner bericht 
zijn, zoals een bakker die de grootste taart ter wereld bakt. Wie 
bepaalt wat nieuws is en wat niet? En wat is eigenlijk nepnieuws?  5 
 
Dat komt in het journaal 
Elke dag gebeurt er wel wat. Maar niet alles komt in het journaal of in de krant. Een journalist bepaalt 
samen met andere journalisten wat belangrijk genoeg is of wat boeiend genoeg is. Voor een 
programma als het Jeugdjournaal is dat anders dan voor een krant voor volwassenen. Welk nieuws 
komt bijvoorbeeld in het Jeugdjournaal?  10 
● Echt belangrijk nieuws, zoals een oorlog tussen twee grote landen, of een grote natuurramp. 
● Nieuws waar iedereen het over heeft, dus nieuws dat in veel kranten staat en op tv komt.  
● Nieuws dat uitgelegd moet worden. Daarmee wordt bedoeld dat het Jeugdjournaal moeilijke 
onderwerpen, zoals het ontstaan van een orkaan, graag aan kinderen uitlegt.  
● Nieuws dat voor kinderen belangrijk is. Zoals de landelijke voorleeswedstrijd voor kinderen.  15 
● Nieuws over kinderen, want kinderen vinden het leuk om te horen over 
wat andere kinderen allemaal doen en kunnen.  
● Goed of grappig nieuws. Vaak is nieuws slecht nieuws, maar het 
Jeugdjournaal laat ook graag goed of grappig nieuws zien, zoals de 
geboorte van een panda.  20 
 
Iedereen een journalist? 
Veel nieuwsberichten gaan als een lopend vuurtje de wereld over. Vooral via de sociale media 
verspreiden berichten zich snel. Berichten worden gemakkelijk gedeeld op Facebook, via Twitter of 
Instagram. Ook zijn er steeds meer berichten. Iedereen kan namelijk een bericht schrijven en 
bijvoorbeeld delen op Facebook of Instagram. Eigenlijk is iedereen een soort journalist geworden. 25 
Maar kloppen al die berichten wel? Een echte journalist controleert altijd of zijn nieuwsbericht echt 
klopt. Maar niet alle berichten zijn geschreven door echte journalisten. Steeds vaker hoor je dat 
berichten die je bijvoorbeeld op Facebook of Twitter tegenkomt, helemaal niet waar zijn.  
 
Waar of niet waar?  
Niet al het nieuws dat je hoort is dus waar. Waarom schrijven mensen nepberichten? Sommige doen 30 
dit omdat ze een grapje willen uithalen. Andere doen dit omdat ze de mening van mensen over 
bijvoorbeeld een minister willen veranderen. Maar hoe weet je of iets juist is? Je kunt op verschillende 
dingen letten. Eerst moet je naar de bron kijken, want die is heel belangrijk. Ken je de website waarop 
het bericht staat? Is het bijvoorbeeld de website van een bekende krant of van het journaal? Kijk 
daarna ook op andere sites. Staat daar ongeveer hetzelfde? En kijk tot slot ook naar de titel van het 35 
stukje. Vaak heeft nepnieuws een spannende titel. Als je het stukje goed leest, zie je dan soms dat het 
niet waar kan zijn. Twijfel je daarna nog steeds of het bericht waar is? Vraag het dan aan iemand, 
bijvoorbeeld je juf of meester.  
Naar: J.P. Schulten, Achter de schermen bij het Jeugdjournaal; www.mediawijsheid.nl; www.nieuwsindeklas.be  

  
 boeiend = interessant 
de bron = de plaats waar men informatie vandaan haalt 

Kinderen lezen de krant 

Wat komt in het Jeugdjournaal? 
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