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Projectinformatie 
Voor wie 

Maatschappelijke stage: culturele invulling van de maatschappelijke stage (MaS) 
Of vak: • ckv 
 • Nederlands
  • of tijdschrift als thematische ondersteuning bij ander vak (bijvoorbeeld: 

maatschappijleer, geschiedenis)
Niveau/leerjaar: havo, vwo

Wanneer

Naschools:  als maatschappelijke stage (MaS) 
Of tijdens lesuren: • als onderdeel van het vak ckv
 • als onderdeel van het vak dat vanuit een thema werkt aan een tijdschrift
Duur: • 30-40 uur per leerling (MaS)
 • of aantal lessen naar eigen invulling (richtlijn: zo’n 25 lesuren) 
Looptijd project: 3 à 5 maanden

Waar

Locatie: binnen- en/of buitenschools

Leerlingen maken zelf 
een tijdschrift voor 

jongeren uit de regio
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Introductie 
Betrokken zijn bij het maakproces van een tijdschrift: dat is My Stage! Magazine. Leerlingen 
ontwikkelen tijdens hun maatschappelijke stage (MaS) zelf een tijdschrift voor medescholieren 
en jongeren in de eigen regio. Natuurlijk kan ook gekozen worden voor andere doelgroepen. 
Tijdens My Stage! Magazine kiezen de leerlingen zelf het thema en de bladformule, ze gaan op 
reportage, interviewen en fotograferen, schrijven artikelen en columns, doen de grafische 
vormgeving en ontwikkelen hun organisatietalent. Met elkaar zorgen ze ervoor dat dit tijdschrift 
iets bijzonders wordt.

Doel project
•  Leerlingen in het kader van de maatschappelijke stage (MaS) een tijdschrift laten ontwikkelen voor 

jongeren of andere doelgroepen uit de regio. 
• Door middel van dit stageproject de maatschappelijke betrokkenheid van de leerlingen vergroten. 
• Deelnemende scholen de kans geven zich te profileren als een culturele school. 
•  Leerlingen de kans geven om in een korte periode een cultureel project van a tot z te ontwikkelen en 

uit te voeren en hun organisatorische talenten te ontdekken. 
•  Jongeren stimuleren in de ontwikkeling van hun eigen kracht en creativiteit om producten te 

ontwikkelen waar zij waarde aan hechten. 
•  Leerlingen de kans geven zich inhoudelijk te verdiepen in een thema en in het maken van een 

tijdschrift.
• Meerdere leerlingen tegelijkertijd hun MaS laten vervullen. 
•  Jongeren stimuleren tot samenwerking in een groep die bestaat uit leerlingen van diverse niveaus en 

leerjaren. Dit vergroot de saamhorigheid binnen de school.
•  Samenwerking stimuleren tussen scholen en hun leerlingen enerzijds en lokale en regionale culturele 

instellingen anderzijds, omdat dit voor alle groepen een verrijking betekent. 
•  Leerlingen op een nieuwe manier in aanraking laten komen met culturele organisaties en media uit 

hun omgeving. Dit genereert een nieuw publiek voor de organisatie en zorgt voor een mogelijk 
langdurige band met de culturele instelling.

• Een themaprogramma bieden binnen het vak ckv. 

Verplichte maatschappelijke stage (MaS)
Vanaf schooljaar 2011-2012 is de maatschappelijke stage (MaS) verplicht voor middelbare scholieren. 
Tijdens de MaS zetten leerlingen zich belangeloos in voor de maatschappij. Ze maken kennis met de 
samenleving en ervaren hoe het is om verantwoordelijkheid te dragen. Kunstgebouw haakte in op de 
MaS en ontwikkelde een culturele invulling: het lespakket My Stage! Magazine. Het lespakket is ook 
geschikt om in te zetten tijdens de lessen ckv. 

Reeks van vier gratis lespakketten
My Stage! Magazine is de derde van een reeks van vier gratis lespakketten. Elk My Stage!-lespakket 
draait om de organisatie van een betekenisvol evenement of de ontwikkeling van een cultureel 
product. De My Stage!-lespakketten bieden scholen en culturele organisaties de kans om jongeren op 
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een actieve en toegankelijke manier kennis te 
laten maken met cultuur. De leerlingen leren 
samen te werken met elkaar en met lokale en 
regionale culturele instellingen en ontwikkelen 
hun (organisatie)talenten. Voor de school, tot 

slot, zijn de My Stage! projecten een kans om zich als culturele school te profileren naar een breed 
publiek in de regio. 
Meer informatie over de My Stage!-lespakken vindt u op www.kunstgebouw.nl/mystage. Kunstgebouw 
ontwikkelt deze culturele invulling van de maatschappelijke stage omdat de organisatie wil dat kunst 
en cultuur leeft bij de bewoners van Zuid-Holland.

(Cultureel) tijdschrift voor en door jongeren
Met My Stage! Magazine ontwikkelen de leerlingen zelf een tijdschrift. Ze vormen een redactieteam en 
leren het proces vanuit de praktijk kennen. Ter voorbereiding van het project krijgen de leerlingen les 
in het maken van een plank (opzet van de artikelen) en een moodboard (de sfeer en uitstraling) voor 
het tijdschrift. In werkgroepen werken ze zelfstandig aan de opzet, de artikelen en de promotie van het 
tijdschrift. Tijdens inspiratieworkshops leggen ze hun ideeën voor aan professionele ontwerpers of 
uitgevers. Alle facetten van het maken van een tijdschrift komen aan bod: planning, bladformule, 
redactie, publiciteit, werving, organisatie en productie. 
De leerlingen krijgen ruggensteun van docenten en (indien gewenst) gastdocenten om hun inspannin-
gen tot een succes te maken. Maar uiteindelijk doen alle begeleiders een stap terug en doen de 
jongeren de organisatie zelf. 

Pilot My Stage! Magazine 
Kunstgebouw test elk lespakket van My Stage! eerst tijdens een pilot op een school. Twaalf leerlingen 
van het Fioretti College uit Lisse namen in het schooljaar 2011-2012 deel aan de pilot van My Stage! 
Magazine. Ze kozen voor een themamagazine over de invulling van de maatschappelijk stage op hun 
school. Ze hoopten hun medeleerlingen door middel van een speels en kleurig tijdschrift op leuke 
ideeën te brengen voor stages en ouders en andere inwoners van Lisse te informeren over wat zo’n 
maatschappelijke stage nu precies inhoudt. Ter afronding werd het eerste exemplaar op het stadhuis 
van Lisse aangeboden aan de wethouder van Cultuur. Op www.kunstgebouw.nl/mystagemagazine 
staat meer informatie over de pilot en de foto’s van het ontwerpproces.

My Stage! Magazine op uw school!
Het lespakket kan worden ingezet in het kader van de MaS of ter invulling van bijvoorbeeld het vak 
ckv. Het project kan op verschillende manieren worden uitgevoerd, afhankelijk van de wensen en 
mogelijkheden van de school. Het is mogelijk om deze handleiding helemaal of gedeeltelijk te gebrui-
ken. In deze opzet gaan we ervan uit dat een (aantal) docent(en) de leerlingen begeleidt. Dit kan de 
vakdocent ckv zijn, een docent Nederlands of een collega met interesse in redactie of beeld wiens uren 
vergoed worden uit de gelden voor de maatschappelijke stage. Ook wordt er in deze opzet uitgegaan 
van de mogelijkheid om lokale gastdocenten (kosteloos) in te zetten en om samenwerking te zoeken 
met bijvoorbeeld een ontwerper of uitgever. Het hoofdstuk Tips & Achtergrondinformatie op pagina 6 
gaat uitgebreid in op de wijze waarop u dit project zou kunnen organiseren.
Om dit project met leerlingen te realiseren raadt Kunstgebouw aan minimaal 30 MaS-uren of minimaal 
25 ckv-lesuren in een periode van 4 à 5 maanden uit te trekken voor gastlessen, werkbezoeken, 
voorbereidende werkzaamheden en opdrachten voor dit project. U kunt hiermee spelen door sommige 
projectonderdelen gelijktijdig te laten plaatsvinden. Zie voor suggesties het onderdeel Stappenplan op 
pagina’s 15 t/m 17.

Wij wensen u en uw leerlingen veel plezier met dit My Stage! project! 



6 

Tips & achtergrondinformatie
Redenen voor een school om het project My Stage! Magazine uit te voeren

My Stage! Magazine is een ongelooflijk leuk, rijk project in het kader van een culturele invulling van de 
maatschappelijke stage. Leerlingen krijgen de kans hun talenten te ontdekken en te ontplooien op het 
gebied van planning, bladformule, redactie, schrijven, grafisch ontwerp, publiciteit, werving, organisa-
tie en productie. Tegelijkertijd biedt het project de kans om op een bijzondere manier de verplichte 
MaS uren te gebruiken om de zichtbaarheid van de school te vergroten en zich te profileren als 
culturele school. Bij het project kunnen culturele instellingen uit de omgeving betrokken worden en dit 
is een verrijking voor de school en de leerlingen.

Betrokkenen
Bij de uitvoering van dit project zijn mogelijk betrokken: 

School:
• maatschappelijke stagecoördinator(en)
•  docent(en) ckv, Nederlands of docenten die het maken van een tijdschrift als thema aan hun lesstof 

koppelen
• mentoren
• conrectoren en/of directie

Docenten die het project naschools begeleiden in het kader van de maatschappelijke stage kunnen 
informeren bij de MaS-coördinator of er MaS-gelden beschikbaar zijn voor deze begeleiding.

Lokale en/of regionale samenwerkingspartners:
•  lokale en regionale media en culturele instellingen voor deelname aan het projectteam, werkbezoe-

ken en/of sponsoring
• lokale professionals voor gastlessen of workshops

Het is mogelijk om via Kunstgebouw projectondersteuning en/of workshopdocenten in te huren.

Zorg voor inbedding en ondersteuning
De uitvoering van dit project ligt bij de betrokken docenten. De pilotversies van het project My Stage! 
hebben uitgewezen dat het voor de docenten prettig is als er meerdere collega’s bij de begeleiding 
betrokken zijn. Een projectteam van minimaal twee docenten is sterk aan te bevelen. 

Collega’s waarvan het aan te raden is hen in een vroeg stadium bij (communicatie over) het project te 
betrekken zijn: directie en/of conrector, maatschappelijke stagecoördinator(en), ckv-docenten, mento-
ren.
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Dit in verband met draagvlak voor het project binnen de school en het kunnen delen van taken, zoals 
de begeleiding van de leerlingen en de ondersteuning van leerlingen bij de organisatie van het project. 
Met de maatschappelijke stagecoördinator en de directie zal eventueel overlegd moeten worden over 
financiële ondersteuning van het project.

Duidelijke planning en communicatie met de leerlingen
Zeker wanneer de bijeenkomsten naschools plaatsvinden in het kader van de maatschappelijke stage, 
is het belangrijk dat u als begeleidende docent een duidelijke planning aanhoudt die u ook regelmatig 
met de leerlingen doorneemt. De ervaring van de pilots leert dat leerlingen het, vooral in het begin 
van een enigszins complex project, moeilijk vinden om zelf een planning en overzicht in beeld te 
houden. Om die reden is het van extra belang dat u als docent een duidelijk overzicht en planning 
heeft. U kunt dan aan het eind van elke bijeenkomst aangeven wat er van iedere projectgroep voor die 
week verwacht wordt.

Het is aan te raden om vanaf het begin een manier af te spreken waarop alle deelnemers aan het My 
Stage! project tussentijds met elkaar kunnen communiceren. In het begin zal dit nog niet direct nodig 
zijn, maar gaandeweg kan het prettig zijn om buiten de contacturen om informatie te kunnen uitwis-
selen. Leg bijvoorbeeld een email- en telefoonlijst aan, of maak een Hyves- of Facebook-pagina voor 
het project.

Samenwerkingspartners
Een belangrijk onderdeel van het project My Stage! vormt het contact tussen de leerlingen en profes-
sionals van culturele en andere maatschappelijke organisaties buiten de school.

Deze samenwerkingspartners zijn belangrijk voor het project om verschillende redenen:
-  leerlingen komen in contact met de (culturele) wereld buiten de schoolmuren. Dit verbreedt hun 

horizon en kan hen inspireren voor de toekomst.
-  de expertise en het enthousiasme van professionals uit de lokale en regionale omgeving zijn een 

onmisbare ondersteuning voor het project.
-  lokale/regionale professionals, media en (culturele) instellingen kunnen ondersteuning bieden. Denk 

hierbij bijvoorbeeld aan sponsoring bij het drukken van het tijdschrift of leerlingen ontvangen voor 
een werkbezoek of gastles.

Vergeet hierbij niet dat het voor (culturele) instellingen of (kleine) bedrijven vaak ook interessant en 
inspirerend is om in contact te komen met jongeren. Biedt hen daarnaast aan dat hun naam en logo in 
het tijdschrift vermeld zullen worden. 
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Afspraken met partners; interne en externe communicatie
Voor een prettige omgang met enthousiaste partners van buiten de school, is het van belang dat er 
vanaf de aanvang van het project goed wordt nagedacht over de wijze waarop de verantwoordelijkhe-
den van het begeleidende team worden verdeeld. Zowel tussen de docenten onderling als ook tussen 
de docenten en de samenwerkingspartners. Ervaring leert dat, bij deelname van diverse partners, er 
anders de mogelijkheid bestaat dat tussentijds onduidelijkheid kan ontstaan over taken en verantwoor-
delijkheden. Komen de partners bijvoorbeeld in beeld om een afgepast onderdeel van het project uit te 
voeren (bijvoorbeeld een gastles of rondleiding geven, een poster ontwerpen of een filmpje maken), of 
nemen zij plaats in het begeleidende projectteam? Het is verstandig om dit soort aannames en 
afspraken vooraf met elkaar door te nemen.

De mate van succes van samenwerking met de school zal voor de samenwerkingspartners voor een 
belangrijk deel afhangen van de wijze waarin duidelijkheid en instemming bestaat over taken en 
verantwoordelijkheden en de helderheid van de communicatielijnen.

Gastdocenten en workshopdocenten
Het project My Stage! is opgezet vanuit de gedachte dat leerlingen een cultureel evenement organise-
ren of een cultureel product maken en daarbij kennismaken met lokale of regionale media en maat-
schappelijke en culturele instellingen in hun omgeving. 

Het is de bedoeling dat voor diverse onderdelen gastsprekers en/of workshopdocenten uit de regionale 
omgeving van de school worden gezocht die een bepaald projectonderdeel vanuit hun professionele 
praktijk kunnen toelichten. Denk hierbij aan een fotograaf, grafisch ontwerper, tekstschrijver of een 
journalist van een lokale of regionale krant. De werkgroep die persberichten schrijft en advertenties 
probeert te werven kan misschien op werkbezoek bij een lokaal reclamebureau. 

Misschien zijn deze gastdocenten zelfs wel bereid om beschikbaar te blijven voor vragen van de 
leerlingen tijdens de voortgang van het project. Lokale professionals vinden het meestal leuk om dit 
soort contacten met scholen te hebben en vragen vaak geen betaling voor dergelijke ondersteuning. 
U kunt natuurlijk altijd denken aan een kleine attentie als teken van dank.
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Begroting
Aan een project als My Stage! zijn altijd kosten verbonden, maar de invulling daarvan kan naar eigen 
inzicht worden ingevuld. Een groot deel van de kosten kan worden weggestreept als lokale en regio-
nale samenwerkingspartners bereid zijn om mee te doen met het project. Culturele instellingen en 
lokale professionals zijn vaak op zoek naar aansluiting bij een jonge doelgroep en deelname kan voor 
hen een waardevolle investering zijn op zoek naar nieuwe, jongere klanten of bezoekers. 

Een aantal kosten zal toch gemaakt moeten worden, dus maak vooraf een inschatting van de begro-
ting. Hiermee kunt u naar de directie en/of MaS-coördinator met het verzoek voor een projectbudget.

Kosten waar u aan kunt denken voor de uitvoering van het My Stage! Magazine zijn:
•  Lidmaatschap van www.apprenticexm.nl om gebruik te maken van hun heldere en gebruiksvriende-

lijke tijdschrift-format (zie onder).
•  Drukkosten van het tijdschrift, afhankelijk van de oplage. Bij deelname aan www.apprenticexm.nl 

kunt u gebruik maken van goedkope drukkosten (zie bijlag 1 achterin deze handleiding).
• Kosten in verband met feestelijke lancering.

Ideeën voor sponsoring
• Rondleiding of gastles gratis of voor vriendenprijs.
• Lokale winkeliers of instellingen adverteren tegen vriendenprijs in het tijdschrift.
• Beschikbaar stellen van bedankjes voor partners en gastdocenten door bijvoorbeeld lokale winkeliers.
• Beschikbaar stellen van ruimte voor feestelijke lancering van het tijdschrift.
• Ouders van leerlingen uit het My Stage!-team verzorgen lekkere hapjes voor de lancering.

Ondersteunen en motiveren van leerlingen uit het projectteam
Om het enthousiasme van de organiserende leerlingen aan te wakkeren, zou het goed werken wan-
neer een kleine groep van 3 à 6 iets oudere leerlingen als een soort ‘ambassadeurs’ voor het My Stage! 
project zouden optreden. Deze ‘ambassadeurs’ zouden bijvoorbeeld 2x per maand met (een groepje) 
leerlingen uit de My Stage! organisatie kunnen brainstormen. Dit kan leuke, oorspronkelijke ideeën 
opleveren, zal motiverend werken voor de uitvoerende groep leerlingen en zal hen helpen wanneer ze 
tegen uitdagingen aanlopen. Om deelname aantrekkelijk te maken voor deze oudere ‘ambassadeurs’, 
zou hun ondersteuning ook als maatschappelijke stage kunnen gelden.
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Gebruiksvriendelijk digitaal format voor tijdschrift
Tijdens de pilot van My Stage! Magazine hebben we gewerkt met het digitale format van Apprentice 
Uitgevers: Apprentice XM. Apprentice XM heeft een online tool of online redactieruimte – ze noemen 
het een ‘portal’ -  waarmee leerlingen direct aan de slag kunnen om hun tijdschriftpagina’s digitaal te 
vullen.  De school neemt een abonnement op deze service, een medewerker van Apprentice XM komt 
op school om de online tool te demonstreren en leerlingen en docenten krijgen inlogcodes. Vanaf dat 
moment  kunnen de leerlingen op elk gewenst moment zelfstandig online aan dezelfde versie van het 
tijdschrift werken. De school kan kiezen uit verschillende groottes (16, 24, 32, 40 of 48 pagina’s) en er 
bestaat de mogelijkheid om tegen betaling een hoeveelheid tijdschriften te drukken. In bijlage 1, 
achterin deze handleiding, vindt u de tarieven uit het najaar van 2011.

Tekst van de website: “Apprentice XM helpt scholen bij het online maken van hun eigen schoolkrant of 
magazine. Met onze portal maak je een full colour schoolkrant die lijkt op een tijdschrift. De redactie 
krijgt van ons een ‘knoppentraining’. Dat is een instructie waarin je alle ins en outs van de online tool 
ontdekt. Je kunt daarna zelf aan de slag met je schoolkrant op het moment dat het jou uitkomt. Iedere 
redactie krijgt van ons een redactiemap met informatie over schrijven en vormgeving en je kunt ons 
altijd bellen of mailen voor hulp. Je schoolkrant verschijnt als Flash-versie en als je dat wilt, kunnen we 
je die ook laten drukken.”

Enkele voorbeelden van schoolkranten en andere tijdschriften in het format van Apprentice XM zijn:

https://portal.apprenticexm.nl/online/Fioretti%20College%20loc.%20Sportlaan/2011-2012/5
https://portal.apprenticexm.nl/online/Stedelijk%20Gymnasium%20Haarlem/2011-2012/5
https://portal.apprenticexm.nl/digital/344/674/1262
https://portal.apprenticexm.nl/digital/216/510/1035

Wanneer u ervoor kiest om te werken met de online tool van Apprentice XM is het handig zo snel 
mogelijk een gastles aan te vragen. Dan kunnen de leerlingen al tijdens de looptijd van My Stage! 
Magazine de opdrachten in een digitaal format plaatsen.

Voor meer informatie:
Apprentice XM
Velperweg 89
6824 HH Arnhem
(T) 026 – 3617300
(F) 026 – 3615555
www.apprenticexm.nl
info@apprenticexm.nl
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“ Ik vond het organiseren en leiding 

geven leuk, een compliment geven 

en deadlines in de gaten houden.”
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OPDRACHTEN LEERLINGEN

Inleiding
Je gaat samen met een groep medeleerlingen een tijdschrift maken voor leerlingen van jullie school en 
voor andere jongeren in je regio. Jullie kiezen zelf een onderwerp en naam voor jullie tijdschrift. Jullie 
gaan nadenken over de sfeer en de  ‘look’, over artikelen en andere inhoud, over afbeeldingen en 
grafisch ontwerp, over advertenties, planning en publiciteit. Met behulp van de sociale media gaan 
jullie je eigen project van week tot week onder de aandacht brengen.

Centraal staat natuurlijk de vraag: wat is een goed tijdschrift? Jullie gaan voorbeelden verzamelen om 
de vraag te kunnen beantwoorden wat jij nou pakkend, mooi en interessant vindt. Met die kennis in je 
achterhoofd ga je vervolgens zelf aan de slag. 

Jullie vormen vanaf de eerste bijeenkomst een tijdschriftredactie en om goed met elkaar te kunnen 
overleggen hebben jullie een eigen redactielokaal nodig. Omdat iedereen andere interesses en sterke 
punten heeft, kunnen jullie kiezen voor vier redactierollen: na verloop van tijd besluit je of je je het liefst 
wilt bezighouden met:
• tekst
• beeld (fotografie en grafisch ontwerp)
• planning, productie en publiciteit
• het ‘online tijdschrift’: de verschillende manieren waarop je dit project online kunt versterken

Het is inspirerend om kennis te maken met professionals die in de praktijk bezig zijn deze vakgebieden. 
Denk aan bijvoorbeeld een (eind)redacteur van een tijdschrift, een journalist bij een plaatselijke krant, 
een grafisch ontwerper, fotograaf, webdesigner, medewerker van een evenementen- of reclamebureau, 
enzovoorts. Tijdens My Stage! Magazine gaan jullie op werkbezoek en/of krijgen jullie gastlessen van 
professionals uit jullie omgeving.

Zo krijgen jullie inzicht in wat er allemaal komt kijken bij het maken van een aantrekkelijk, interessant 
tijdschrift. De stappen in deze handleiding voeren jullie van je eerste brainstorm naar het uiteindelijke 
resultaat: jullie eigen tijdschrift.

‘Maak een tijdschrift 
voor jongeren uit  
jouw buurt!’
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Stappenplan 
My Stage Magazine!
Hoera! Jullie gaan je eigen tijdschrift maken. Vanaf het volgende hoofdstuk wordt stap 
voor stap uitgelegd hoe dat in z’n werk gaat. Hiernaast staat het stappenplan dat jullie 
zullen doorlopen om jullie tijdschrift in elkaar te zetten. 

Bij de ontwikkeling van een tijdschrift werk je altijd in stappen of fasen. Elke fase kent 
een deadline. En elke fase kent een moment waarop wordt besloten: ja, zo gaan we 
verder! Hieronder vind je een overzicht van de fasen, de te verwachten doorlooptijd en 
de taken per werkgroepje.

Betekenis symbolen:
(1)  opdrachtnummer in handleiding – dit zijn opdrachten die je tussen de lessen door als ‘huiswerk’ 

doet
->     let op: sommige opdrachten lopen een aantal weken door
X   dit groepje doet de opdracht. Je kan het hele project bij dezelfde werkgroep blijven maar jullie 

kunnen ook per week switchen

“ Toen ons tijdschrift af was, hebben we  

het eerste exemplaar aangeboden aan de 

wethouder Cultuur van onze gemeente.”
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Week Fasen en zelfstandige opdrachten Groep Groep Groep Groep
  Planning,  Tekst Beeld Online
  Productie,
  Publiciteit

+/- 3  Fase A.  Jullie eigen bladformule ontwikkelen

weken 

     

week 1 Ontmoet je redactie! 

 (1) Maak je eigen voorstelpagina x x x x

 (2) Open een redactiepag. op Facebook/Hyves    x

week 2 De grote redactie-brainstorm!

 (3) Werk de brainstorm uit x (doel,  x (rubriek-   x (beeld-

  doelgroep) en, ideeën) ideeën)

 (4) Analyseer magazines: wat vind jij goed? x x x x 

week 3 Werk jullie tijdschrift-concept uit

 (5) Stel een ‘plank’ op – versie 1  x

 (6) Maak een moodboard    x

 (7) Maak een planning – versie 1 x   

 -> Vervolg (2) Werk de redactiepagina’s bij    x 

+/- 6  Fase B.  De inhoud van jullie tijdschrift uitwerken

weken 

        

week 4 Scherp jullie ideeën aan

 (8) Scherp je artikel-ideeën aan  x

 (9) Scherp je beeld-ideeën aan   x

 (10)  Open Tijdschriftpagina op Facebook, Hyves,     x 

Twitter

 (11) Maak Persbericht 1: wij maken een tijdschrift! x 

week 5 Inspiratieworkshops!

 Leg je ideeën voor aan professionals,  x x x x

 en laat ze nog beter worden!

week 6 Verder met de uitwerking...

 -> Vervolg ‘Plank’ (5) en Uitwerken Teksten (8)  x

 -> Vervolg Uitwerken Beelden (9)   x

 -> Vervolg Vullen online pagina’s (10)    x ⇒  

 -> Vervolg Planning (7) - bijwerken x

 -> Vervolg Persbericht 1: opsturen (11) x

week 7 Lekker doorwerken

 -> Vervolg ‘Plank’ (5) en Uitwerken Teksten (8)  x

 -> Vervolg Uitwerken Beelden (9)   x

 -> Vervolg Vullen online pagina’s (10)    x 

 -> Vervolg Planning (7) - bijwerken x 

 (12) Maak tekst voor inhoudsopgave, cover, etc.   x

 (13) Ontwerp de cover – versie 1   x
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Week Fasen en zelfstandige opdrachten Groep Groep Groep Groep
  Planning,  Tekst Beeld Online
  Productie,
  Publiciteit

week 8 Eerste deadline teksten & beelden!

 Iedereen levert alles aan bij Planning – zij controleren! x

 -> Vervolg ‘Plank’ (5)   x

 -> Vervolg Uitwerken Teksten (8) - eindversie  x

 -> Vervolg Overige Teksten (12)  x

 -> Vervolg Uitwerken Beelden (9)   x

 -> Vervolg Ontwerp cover (13) – versie 2   x

 -> Vervolg Vullen online pagina’s (10)    x

 -> Vervolg Planning (7) - bijwerken x

week 9 Definitieve deadline teksten & beelden!

 Iedereen levert alles aan bij Planning – zij controleren! x

 -> Vervolg ‘Plank’ (5)  - definitieve versie  x

 -> Vervolg Overige Teksten (12) - eindversie   x

 -> Vervolg Uitwerken Beelden (9) - eindversie   x

 -> Vervolg Ontwerp cover (13) – versie 3   x

 -> Vervolg Planning (7) - bijwerken x 

 -> Vervolg Vullen online pagina’s (10)    x

 (14) Eindredactie en correctie teksten  x (of extern 

   iemand) 

+/- 4 

weken Fase C. In vormgeving zetten

     

week 10 Geef de pagina’s vorm

 -> Vervolg Planning (7) - bijwerken x

 -> Vervolg Online pagina’s (10)    x

 (15) Ontwerp van alle pagina’s   x

week 11 Lekker doorwerken met vormgeven!

 -> Vervolg Planning (7) - bijwerken x

 -> Vervolg Online pagina’s (10)    x

 -> Vervolg Ontwerp van alle pagina’s (15)   x

week 12 Eerste deadline vormgegeven pagina’s! 

 Iedereen levert alles aan bij Planning – zij controleren! x

 -> Vervolg Planning (7) - laatste update x   

 -> Vervolg Online pagina’s (10)    x

 -> Vervolg Ontwerp van alle pagina’s (15)   x
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Week Fasen en zelfstandige opdrachten Groep Groep Groep Groep Groep
  Planning,  Tekst Beeld/ Online Lokatie,
  Productie,  reclame  Aankleding,
  Publiciteit    Catering

week 13 Definitieve deadline! Naar de drukker!

 Iedereen levert alles aan bij Planning – zij controleren!  x   

 (16) Eindcorrectie drukproeven   x x 

 (17) Maak een planning & draaiboek voor de lancering x   

 (18) Maak een plan voor locatie, aankleding, catering     x

 (19) Persbericht 2: ons tijdschrift is af! x

 (20) Maak (ontwerp voor) flyers en posters    x x

 -> Vervolg Online pagina’s (10)    x 

+/- 3  Fase D. Lancering!    

weken     

   

  

 

week 14 Organiseer jullie lanceringsfeest!

 -> Vervolg (17) Planning & draaiboek voor lancering x

 -> Vervolg (18) Plan voor locatie, aankleding, catering     x 

 -> Vervolg (19) Stuur Persbericht 2  x

 -> Vervolg (20) Maak/verspreid flyers en posters    x x

 -> Vervolg Online pagina’s (10)    x

week 15 Doorwerken aan organisatie van het feest

 Iedereen werkt verder aan alle voorbereidingen!

 -> Vervolg (17) Planning & draaiboek voor lancering x

 -> Vervolg (18) Plan voor locatie, aankleding, catering     x 

 -> Vervolg (19) Stuur Persbericht 2  x

 -> Vervolg (20) Maak/verspreid flyers en posters    x x

 -> Vervolg Online pagina’s (10)    x

week 16 De feestelijke lancering! x x x x
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Jullie eigen bladformule 
ontwikkelen
Hoera! Jullie gaan een eigen tijdschrift maken tijdens My Stage! Magazine. Vanaf vandaag vormen 
jullie samen een echte tijdschriftredactie. De komende weken zetten jullie de eerste stappen. 

•	 Je	hoort	hoe	het	project	precies	in	elkaar	steekt.
•	 Je	leert	elkaar,	elkaars	tijdschriftensmaak	en	elkaars	talenten	kennen.
•	 Je	verzamelt	allerlei	ideeën	voor	jullie	tijdschrift	tijdens	de	eerste	grote	redactie-brainstorm.
•	 	Je	ontwikkelt	samen	het	basisidee	voor	jullie	tijdschrift.	Wat	is	het	thema,	wie	is	de	doelgroep	

en welke rubrieken komen er in? Hoeveel pagina’s willen jullie vullen met tekst en hoeveel 
met beeld? Wat wordt de ‘look & feel’? De antwoorden op dit soort basisvragen noemen ze 
in de tijdschriftenwereld ‘de bladformule’.

Aan het einde van deze eerste weken ligt jullie eigen bladformule klaar. Daarna ga je aan de slag 
om hem zo leuk mogelijk in te vullen!

Inleiding docent
In de eerste weken van het project My Stage! Magazine is het heel belangrijk dat leerlingen enthousiast 
worden over het maken van hun eigen tijdschrift. 

Een inspirerende manier om te starten is om de tweede les – de grote redactie-brainstorm - buiten de 
school te organiseren. Liefst natuurlijk op de redactie van een lokale krant, tijdschrift of weekblad. Ook 
een culturele instelling of communicatie- of reclamebureau kan een leuke plek zijn. 

Verder werkt het goed om hier een professionele tijdschriftenmaker bij uit te nodigen die de brain-
storm begeleidt.

Verwachtingen leerlingen
Voor de leerlingen is het belangrijk te begrijpen wat er van hen verwacht wordt. Ook buiten schooltijd 
zullen zij aan de slag moeten om te fotograferen of teksten te schrijven. En, net als bij een echt 
tijdschrift, werken ze met ‘deadlines’. Kortom: een zeer leuke en leerzame stage, maar ook eentje 
waarin echt gewerkt moet worden!

Schatting aantal 
weken: 3

FASE A
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Ontmoet je redactie!
Een tijdschrift maak je nooit alleen; je doet dat samen met een redactie. Natuurlijk is het belangrijk 
elkaar eerst te leren kennen: waar is iedereen goed in? Wat vinden de verschillende redactieleden leuk 
om te doen? Als iedereen doet wat hij leuk vindt en waar hij of zij goed in is, krijg je een zo mooi, leuk 
en spetterend mogelijk tijdschrift.

Groepsopdracht:
Introductie van het project

Jullie docent zal eerst kort uitleggen hoe jullie stage bij My Stage! Magazine in elkaar steekt. Hij of zij 
vertelt hoe de stage georganiseerd is, wat de randvoorwaarden zijn en vooral ook: wat er van jullie als 
redactie verwacht wordt! 

Kaders van het project
Voor u als docent is het belangrijk om de kaders vooraf goed vast te leggen:

-  Welk thema krijgt het tijdschrift? Omdat het om een maatschappelijke stage gaat, is het van 
belang dat het tijdschrift over maatschappelijk relevante zaken gaat. Sommige scholen kiezen voor 
de maatschappelijke stage zelf als thema, andere maken bijvoorbeeld een krant voor een bejaar-
denhuis, een kinderboerderij, een culturele instelling of over thema’s als ‘de groene school’, over 
pesten of diversiteit. U kunt ook denken aan een kunstzinnig tijdschrift over logo’s, muziek of 
creativiteit op school. Kijk achterin deze handleiding bij checklist 1 voor een meer uitgebreide lijst 
met mogelijke onderwerpen. Maak een keuze of overleg met de leerlingen.

-  Welke ruimte binnen school kan als redactieruimte worden gebruikt? Het is heel belangrijk dat 
leerlingen een eigen ‘hok’ hebben waar ze kunnen vergaderen, dingen kunnen ophangen en elkaar 
kunnen spreken.

-  Hoe regelen we de communicatie onderling? Juist bij een redactie is het belangrijk dat iedereen 
weet hoe de communicatie loopt. Gaan we iedereen in de mail altijd cc’en, of communiceren we 
via Facebook of Hyves?

-  Wie is aanspreekpunt voor wat? Kunnen de leerlingen bij u terecht voor vragen, wat doen ze bij 
technische vragen, hoe nemen ze contact met u op, etc. Het is natuurlijk goed zoveel mogelijk 
verantwoordelijkheid bij de leerlingen zelf te leggen en zelf een meer coachende rol op de achter-
grond aan te nemen.

Week 1
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-  Hoe gaan we om met privacy? Benadruk het verschil tussen openbare en besloten informatie. 
Zeker bij het uitwisselen van de contactgegevens en bij de toegankelijkheid van een te openen blog 
of social-media-pagina’s. Leerlingen moeten leren zich bij alles af te vragen: is dit bedoeld voor de 
hele wereld, of alleen voor onze redactie?

-  In wat voor format wilt u gaan werken?  Er bestaat een gebruiksvriendelijke online tool van 
Apprentice XM waar leerlingen gemakkelijk al hun content in kunnen plaatsen. Meer informatie 
hierover vindt u op pagina 10. Maak een keuze en communiceer dit aan de leerlingen. Wanneer u 
kiest voor de online redactieruimte van Apprentice XM, is het handig om alvast een datum voor 
een gastworkshop te plannen waarin gebruik van de tool op school wordt gedemonstreerd.

-  Handleiding in papier en pdf. U heeft natuurlijk de handleiding aan de leerlingen uitgedeeld. Het 
is handig wanneer ze ook beschikking hebben over de pdf-versie. Er zijn enkele opdrachten waarbij 
ze de links in de pdf-versie direct kunnen aanklikken om zo bij de juiste webpagina’s te komen.

Groepsopdracht: 
Rondje kennismaken

Ga met de hele groep in een kring zitten of rond een grote (redactie)tafel zodat je elkaar aan kunt 
kijken. Je vertelt aan de rest van de redactie: 
• hoe je heet, 
• hoe oud je bent, 
• welke klas je zit,
• waarom je graag in de redactie wil,
• wat je in de redactie wil gaan doen. 
Vertel ook wat je denkt te leren, en: wat weet je eigenlijk van de maatschappelijke stage (MaS)?

Tip
Gebruik een balletje, zo wordt het rondje minder voorspelbaar. De docent gooit het naar het eerste 
redactielid. Klaar met praten? Gooi het balletje naar een volgend redactielid!

Groepsopdracht: 
Contactgegevens uitwisselen

Omdat jullie veel met elkaar gaan samenwerken en overleggen, is het belangrijk dat jullie elkaar altijd 
goed kunnen bereiken. Laat tijdens het voorstelrondje daarom (heel stil!) een contactformulier rond-
gaan. Hierop vul je in:
• je naam, 
• het nummer van je mobiel, 
• het e-mailadres waarop je het vaakst kijkt,
• je Hyves- of Facebook-account of beide. 
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Twee mensen uit de werkgroep ‘Planning, Productie, Publiciteit’ (zie volgende opdracht) zorgen dat ze 
de gegevens uitwerken in een lijst, en sturen deze lijst aan alle redactieleden. 

Let op! Benadruk dat deze gegevens privé-gegevens zijn, dus dat ze niet verder verspreid mogen 
worden.

Groepsopdracht: 
Werkgroepen indelen

Jullie hebben nu een eerste indruk van elkaar en elkaars kwaliteiten. De komende periode gaan jullie 
werken in vier werkgroepen met speciale taken. Je kunt bij een tijdschrift nu eenmaal niet allemaal alles 
doen! Net als bij een echt tijdschrift zijn er dus verschillende ‘afdelingen’.

Vier werkgroepen
Dit zijn de vier afdelingen of werkgroepen:

1.  Werkgroep Planning, Productie, Publiciteit (PPP) 
Zorgt voor de planning, productie, sponsors en advertenties werven, persberichten schrijven en 
maakt reclame en publiciteit voor jullie blad.

2.  Werkgroep Tekst  
Zorgt voor alle artikelen, columns, interviews, enzovoort in jullie tijdschrift.

3.  Werkgroep Beeld 
Zorgt voor alle beelden, illustraties, fotografie en het grafisch ontwerp van jullie tijdschrift.

4.  Werkgroep Online  
Zorgt dat jullie tijdschrift online ook volop bestaat, bijvoorbeeld door fanpagina’s op Hyves, 
Facebook en Twitter, ontwerpt eventueel een website of weblog en houdt dit bij. In samenwerking 
met de werkgroep Beeld plaats je artikelen in digitaal formaat, en ondertussen houd je het proces 
van het blad maken bij door foto’s en filmpjes voor op internet.

Je werkt waar werk is
Je keuze voor één werkgroep nu betekent niet dat je nooit meer in een ander groepje werkt. Elke 
werkgroep is verantwoordelijk voor een aantal taken en opdrachten. Maar in sommige fasen is er veel 
meer werk te doen voor de ene werkgroep, in andere voor de andere. Bijvoorbeeld als alle teksten 
moeten worden geschreven, of op het moment dat alle teksten naar de vormgeving gaan. Op dat 
moment verdeel je de taken zo dat iedereen meehelpt in het groepje dat de meeste taken heeft!

Je werkt nauw samen
Een goed tijdschrift maak je samen! Ook al zit je dus in een apart werkgroepje, jullie werken allemaal 
nauw met elkaar samen. Bedenk maar: het groepje ‘Planning’ moet weten wie welke tekst maakt en 
wie daarbij fotografeert om een planning te kunnen maken. Het groepje ‘Online’ moet van alle andere 
groepen materiaal krijgen dat online gezet kan worden.

“ De werkgroep Online heeft een 

Twitteraccount, Facebook- en 

Hyvespagina aangemaakt.”
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En dan nu: indelen!
• Kies in welk groepje je liefst zou zitten. (Deze keuze is dus niet ‘in beton gegoten’.)
• Ga in je groepje bij elkaar zitten.
• Wissel uit:
 • Wat vind je belangrijk en fijn bij samenwerken?
 • Wat vind je irritant bij samenwerken?
 • Op welke manier communiceer je het liefst? (mail, telefoon, etc.)
• Stel een kort lijstje op met ‘gouden regels voor een goede samenwerking’! 

Aandachtspunten voor docent bij afsluiting bijeenkomst
- Neem de twee zelfstandige opdrachten met de leerlingen door, zodat ze vragen kunnen stellen.
- Voor opdracht 2: zorg dat ze nu al tweetallen vormen. Laat ze nu al een afspraak met elkaar maken.
- Voor opdracht 2: geef aan welke titels ze moeten analyseren. 
-  Zorg dat een tweetal het uitwerken van de contactenlijst op zich neemt en maak een afspraak 

wanneer iedereen de lijst kan ontvangen.
-  Vertel waar en hoe laat de gastles volgende week is. Stuur de uitnodiging hiervoor ook per mail 

rond.

Zelfstandige opdrachten voor volgende bijeenkomst
Aan het einde van deze eerste bijeenkomst krijg je allemaal twee zelfstandige opdrachten:
• Iedereen:   Zelfstandige opdracht (1) Maak je eigen voorstelpagina

Verder is er een speciale opdracht voor de Werkgroep Online:
•  Werkgroep Online:   Zelfstandige opdracht (2) Open een redactieruimte op Facebook of een 

andere digitale plek 

Hierna vind je de precieze beschrijving van de opdrachten.
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Deze opdracht is voor iedereen
Zelfstandige opdracht 1:  
Maak je eigen voorstelpagina

Wat ga je doen? 
Je hebt jezelf nu wel voorgesteld aan de groep, maar zo’n rondje is te kort om echt iets over jezelf te 
vertellen. Bovendien, weet je nog hoe iedereen heet of wat die blonde jongen ook al weer in de 
redactie wilde doen? In opdracht 1 presenteer je jezelf aan de rest van de redactie én aan de buitenwe-
reld met je eigen voorstelpagina. De totale pagina mag niet meer en niet minder zijn dan één A4’tje. 
Maak er iets moois van dat echt iets vertelt over wie jij bent! 

Je tekst
De tekst maak je op de computer. Maak je tekst niet te lang. De kunst is om persoonlijk te zijn, jezelf te 
karakteriseren. Blijf niet te neutraal, dat is niet interessant om te lezen, maar schrijf ook geen onzin, je 
wilt wel serieus genomen worden. Als je de tekst af hebt, lees je deze kritisch door! En controleer je 
hele tekst even met de spellingcontrole.

Vragen die je jezelf kunt stellen:
• Hoe ga je jezelf voorstellen?
• Wat mogen anderen van je weten en wat houd je liever geheim?
• Heb je een bijnaam waar je trots op bent?
• Waarom wil je een tijdschrift maken?
• Wat verwacht je te leren?
• Is er een relatie tussen jouw hobby(‘s) en dit project?
• Wat wil je gaan doen in de redactie? Waar denk je dat je goed in bent?
• Waar wil je over schrijven?
• Wil je liever vormgeven, fotograferen of tekenen?
• Of ga je graag digitaal aan de slag met een website en Photoshop?
•  Misschien doe je mee omdat je het een uitdaging vindt om te organiseren, samen te werken en 

een project goed te plannen?
• Wil je hier later je beroep van maken? 

Je lettertype(s)
Het lettertype dat je kiest vertelt iets over jou. 

Vragen die je jezelf kunt stellen:
• Gebruik je één of meerdere lettertypes?
•  Romantisch, zakelijk of vind je dat de lezer best een beetje mag puzzelen op een minder duidelijk 

lettertype?
• Hoe groot maak je de letters?
• Zet je de tekst recht onder elkaar of… ?

1
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Je vormgeving
Denk goed na over de vormgeving van je voorstelpagina. Natuurlijk mag een foto of andere afbeelding 
niet ontbreken! 

Vragen die je jezelf kunt stellen:
• Welke kleur(en) gebruik je? Vertellen die ook iets over jou?
• Welke afbeeldingen gebruik je? 
•  Neem je die saaie pasfoto van school of zijn er andere foto’s of tekeningen die bij jou horen of iets 

over jou vertellen?
• Doe je iets met de grafische opmaak van de pagina?
• Ga je tekst in kadertjes zetten?
• Waarom en waar doe je dat?

Waar en hoe lever je de opdracht in?
Als je tevreden bent, zorg dan dat je de pagina goed opslaat op je computer. Je neemt jouw voorstel-
pagina mee op usb-stick en geprint naar de volgende bijeenkomst. Een professionele tijdschriftenmaker 
of je docent zal jullie voorstelpagina’s samen met jullie bespreken. 

Deze opdracht is voor de werkgroep online
Zelfstandige opdracht 2:
Open een redactieruimte op Hyves, Facebook (of een andere digitale plek)

Wat ga je doen?
Op de eerste bijeenkomst zijn jullie als redactie echt van start gegaan. Het is belangrijk dat je vanaf nu 
ideeën, materiaal en invallen eenvoudig samen online kunt delen. Dat kan handig door een nieuwe 
Facebook- of Hyves-pagina te openen, speciaal voor jullie redactie. Dit is dus als het ware jullie ‘online 
redactieruimte’. (Dus niet de plek die openbaar is voor anderen.)

•  De planning en de voortgang van het project zijn vaste onderdelen van deze pagina. Zo kunnen de 
redactieleden thuis het tijdsschema en de taakverdeling in de gaten houden. 

• Op deze pagina kunnen alle redactieleden op elkaars werk reageren. 
• Er kunnen voorstellen op gezet worden voor beeldmateriaal dat je zou willen gebruiken.
• Alle nieuwe suggesties, invallen of ideeën kun je zo snel met je andere redactieleden delen. 

Werkwijze in de werkgroep:
•  Bespreek met elkaar: wordt het Hyves, Facebook of iets anders, bijvoorbeeld een blog? Bespreek de 

voor- en nadelen van elke plek en maak een keuze.
• Verzin een voorlopige naam van de pagina.
• Maak de pagina aan.
•  Let op! Zet de ‘privacy settings’ zo, dat alleen jullie redactie de pagina’s kan zien en eraan kan 

bijdragen.

2
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Waar en hoe lever je de opdracht in?
Nodig alle redactieleden en je docent voor volgende week uit om vriend of lid te worden. Je hebt 
hiervoor de contactlijst nodig van het groepje ‘Planning’, dus spreek van tevoren af wanneer je die van 
hen ontvangt.

Het is voor jullie belangrijk om goed op de hoogte te zijn van wat er zoal speelt op de redactie. 
Zorg dat de andere redactieleden jullie goed en snel kunnen bereiken om iets op de pagina te (laten) 
zetten. Laat de redactie weten hoe je dat als werkgroep Online het liefst wilt regelen (verzamelen jullie 
de inhoud en zet je het erop, of doet iedereen dat zelf?)

“ Een redactieruimte waar je samen kunt 

vergaderen en aan een grote tafel kunt 

werken, werkt het beste.” 
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De grote redactie-
brainstorm! 
En, heb je al inspiratie voor jullie eigen tijdschrift? Deze week krijg je zéker inspiratie tijdens de eerste 
grote redactiebrainstorm. Voor wie gaan jullie het tijdschrift maken, wat wil je ermee bereiken en… 
wat wil je er allemaal in? We gaan creatief brainstormen en jullie verzamelen een berg ideeën over de 
artikelen, beelden en rubrieken in jullie eigen tijdschrift.

Tips voor de grote brainstorm-dag
• Trek zeker een hele ochtend of middag uit voor deze brainstormbijeenkomst.

•  Vraag een professionele bladenmaker de brainstorm te begeleiden en kort iets te vertellen over 
creatief bladen maken. Zo wordt het allemaal spannend en echt voor de leerlingen. Deze bladen-
maker reageert ook op de voorstelpagina’s.

•  Organiseer de brainstorm liefst op een externe locatie bijvoorbeeld bij een lokale krant, tijdschrift of 
weekblad. Koppel de bijeenkomst bijvoorbeeld aan een rondleiding. Door samen met de hele 
redactie op werkbezoek te gaan, kunnen de leerlingen kennis maken met het maak- en plannings-
proces op een echte redactie. Ook een bezoek aan de afdelingen digitaal en commercie zijn interes-
sant. 

•  Probeer te regelen dat er een digiboard of beamer aanwezig is zodat de voorstelpagina’s digitaal 
gepresenteerd kunnen worden.

•  Begeleid je als docent de brainstorm zelf? Zorg voor een berg tijdschriften en vellen met stiften 
waarop leerlingen hun ideeën kunnen presenteren. 

Groepsopdracht: 
Korte presentatie voorstelpagina’s

Vorige week hebben jullie elkaar kort leren kennen. Daarna heb je een persoonlijke voorstelpagina 
gemaakt. Die ga je vandaag presenteren. Projecteer de pagina liefst groot op een scherm. Stel jezelf in 
maximaal drie minuten voor aan de hand van je pagina.

De rest van de groep en de docent reageren kort: 
• Wat vinden jullie goed aan de voorstelpagina?
• Heb je nog vragen?

Week 2
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• Kreeg je een duidelijk beeld van je redactiegenoot en zijn of haar kwaliteiten? 
• Sluit de vormgeving aan bij het verhaal? 

De werkgroep Online zorgt dat ze alle voorstelpagina’s van alle redactieleden ontvangt en zet die na 
de bijeenkomst op de online redactieruimte.

Groepsopdracht:
Wat is de doelgroep en wat is het doel van jullie tijdschrift?

1.  Opdracht in groepjes van 3 of 4 redactieleden: 
•   Voor wie gaan jullie het tijdschrift maken? Bespreek dat in je groepje. Beschrijf je doelgroep in 

een aantal steekwoorden (leeftijd, interesses, waar wonen ze, man/vrouw?)
  •   Wat willen jullie met dit tijdschrift bereiken bij je doelgroep? Met andere woorden: wat is jullie 

doel? Bespreek het in je groepje. Beschrijf je doel in een aantal steekwoorden.

2.  Na 10 minuten presenteert elk groepje voor welke doelgroep het tijdschrift is en welk doel ze willen 
bereiken.

3.  Daarna volgt een discussie: welke steekwoorden en andere aspecten over doel en doelgroep vinden 
jullie met elkaar de belangrijkste?

4.  De werkgroep ‘Planning’ noteert de conclusies en neemt al het materiaal mee om een definitieve 
beschrijving van de doelgroep en het doel te maken (zie zelfstandige opdracht 3 op pagina 29).

Let op
Deze paginanummering correspondeert met de docentenhandleiding. Die loopt 10 pagina’s voor op 
de leerlingenhandleiding.

Groepsopdracht:
Wat zijn de onderdelen van een tijdschrift?

Eerst gaan we wat inspiratie opdoen uit andere tijdschriften: hoe steken die in elkaar?

1. Opdracht in groepjes van 3 of 4 redactieleden:
 •  Blader door een aantal tijdschriften.
 •  Welke onderdelen zie je in elk tijdschrift weer terug?
 •  Maak samen een lijst op een bord of flip-overvel.

2.  Na 10 minuten presenteert één groepje de lijst. De andere groepjes vullen aan wat nog niet op het 
bord of de flipover staat. 

“We hebben veel lijstjes gemaakt.” 
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3.  Tot slot lopen jullie samen de lijst nog eens langs:  
welke onderdelen willen jullie zeker in jullie blad terugzien? Markeer ze.

4.  De werkgroep ‘Tekst’ neemt deze lijst mee om uit te werken (zie zelfstandige opdracht 3 op  
pagina 29).

Groepsopdracht:
De grote redactie-brainstorm

Nu we ongeveer weten voor wie we het tijdschrift maken en met welk doel, wordt het tijd om alvast 
een berg eigen ideeën te verzinnen. Dit kunnen zowel tekst- als beeldideeën zijn. We gaan brainstor-
men!

1. Brainstorm 10 minuten in groepjes van 3 of 4 redactieleden. 

Bij brainstormen gelden een aantal regels:
• ALLES is goed! NIET kritisch zijn!
• Het gaat om de HOEVEELHEID ideeën! 
• Ga in deze fase nog niet ‘praktisch’ denken of details uitwerken: dat komt later pas.
• Bouw door op elkaars ideeën!
Een persoon noteert de ideeën op een groot vel.

2.  Na 10 minuten stop je met brainstormen. Je bekijkt alles wat jullie verzameld hebben. Nu word je 
iets kritischer. Selecteer samen de vijf beste ideeën.

3.  Presenteer ze aan de groep. De groep geeft geen kritiek. Wel kunnen ze aanvullen of alvast tips 
geven.

4.  De werkgroep ‘Tekst’ en de werkgroep ‘Beeld’ nemen al het materiaal uit de brainstorm mee om 
uit te werken (zie zelfstandige opdracht 3 op pagina 29).

Zelfstandige opdrachten voor de volgende bijeenkomst

Aan het einde van deze bijeenkomst zijn er twee zelfstandige opdrachten:
• Iedereen:  Zelfstandige opdracht (3) Werk de brainstorm uit
• Iedereen:  Zelfstandige opdracht (4) Analyseer magazines: wat vind jij goed? 

Hierna vind je de precieze beschrijving van de opdrachten.

“ De brainstorm met stickertjes over de inhoud van het  magazine bracht veel ideeën.”
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Deze opdracht is verdeeld over de vier werkgroepen.
Zelfstandige opdracht 3:
Werk de brainstorm uit!

Wat ga je doen?
Vandaag hebben jullie met de hele redactie materiaal verzameld:
• doel en doelgroep van jullie tijdschrift,
• rubrieken en onderdelen van jullie tijdschrift,
• ideeën voor de inhoud en artikelen van jullie tijdschrift,
• ideeën voor de beelden van jullie tijdschrift.

Om te zorgen dat al die mooie ideeën niet verloren gaan, is het belangrijk dat jullie deze snel vastleg-
gen. Zo kunnen jullie bij de volgende redactievergadering voortbouwen op de ideeën. Daarom de 
volgende taken:
• Werkgroep Planning - Maak een beschrijving van doel en doelgroep van jullie tijdschrift.
• Werkgroep Tekst – Maak een eerste opzet van de rubrieken en onderdelen van jullie tijdschrift.
• Werkgroep Tekst – Maak een lijst met ideeën voor de inhoud en artikelen van jullie tijdschrift.
• Werkgroep Beeld – Maak een lijst met ideeën voor de beelden van jullie tijdschrift.
•  Werkgroep Online – Zorg dat alle lijsten in de online-redactieruimte komen en nodig mensen uit 

erop te reageren of aan te vullen. Zorg dat je alle voorstelpagina’s van alle redactieleden ontvangt 
en zet die online. Nodig mensen uit erop te reageren.

Spreek af wie per werkgroepje alles in een Word-document zet en sla het op onder een duidelijke naam 
en met de datum. Zo weet je later precies welke versie het was.

Waar en hoe lever je de opdracht in?
Lever de Word-documenten voor volgende week aan:
• per mail bij je docent, 
• per mail aan de werkgroep Online,
• per mail aan alle redactieleden.

 
Deze opdracht is voor iedereen
Zelfstandige opdracht 4: 
Analyseer magazines: wat vind jij goed? 

Wat ga je doen? 
Deze opdracht doe je in tweetallen. Kies dus eerst een maatje uit waarmee je gaat samenwerken. 
Vandaag hebben jullie al veel ideeën verzameld voor jullie eigen tijdschrift. Nu is het tijd om een 
uitgebreide analyse te maken van tijdschriften van andere scholen. Zo krijg je misschien nieuwe ideeën 
over welke onderwerpen, rubrieken of andere zaken in jullie tijdschrift aan bod kunnen komen. En je 
kunt je laten inspireren voor de vormgeving! Je vat jullie analyse samen in drie PowerPoint-dia’s. 

3

4
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•  Via de onderstaande links kun je online een aantal schoolkranten, MaS-kranten en andere tijdschrif-
ten bekijken die al gemaakt zijn met de online tool van Apprentice XM. Als je geen zin hebt om de 
urls uit te tikken, open dan een pdf-versie van deze handleiding en klik op de links om direct naar 
de tijdschriften te gaan. Als je nog geen pdf-versie hebt, vraag dan aan je docent om deze door te 
sturen.

•  Je analyseert de onderstaande zes tijdschriften:  

 MaS-kranten:
 https://portal.apprenticexm.nl/online/Fioretti%20College%20loc.%20Sportlaan/2011-2012/5
 https://portal.apprenticexm.nl/online/Stedelijk%20Gymnasium%20Haarlem/2011-2012/5
 http://portal.apprenticexm.nl/online/Stichting%20Mooi/2011-2012/3

 Andere schooltijdschriften:
 https://portal.apprenticexm.nl/digital/344/674/1262
 https://portal.apprenticexm.nl/digital/216/510/1035
 https://portal.apprenticexm.nl/digital/79/263/108

PowerPoint-dia 1: Je eerste indruk 
Geef allebei je eerste indruk in drie woorden van:

Titel 1: 1 ............................................................................................................................................

  2 .................................................................... ……………………………………………………..

  3 ..................................................................... …………………………………………………….

Titel 2: 1 .................................................................... ……………………………………………………..

  2 .................................................................... ……………………………………………………..

  3 .................................................................... ……………………………………………………..

Titel 3: 1 .................................................................... ……………………………………………………..

  2 .................................................................... ……………………………………………………..

  3 .................................................................... ……………………………………………………..
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Titel 4: 1 .................................................................... ……………………………………………………..

  2 .................................................................... ……………………………………………………..

  3 ..................................................................... …………………………………………………….

Titel 5: 1 .................................................................... ……………………………………………………..

  2 .................................................................... ……………………………………………………..

  3 ..................................................................... …………………………………………………….

Titel 6: 1 .................................................................... ……………………………………………………..

  2 .................................................................... ……………………………………………………..

  3 .................................................................... ……………………………………………………..

Vergelijk jullie antwoorden met elkaar, bespreek ze en schrijf een gezamenlijke indruk.
Deze eerste gezamenlijke indruk verwerken jullie met een paar steekwoorden in de eerste dia van jullie 
PowerPoint. Plak en knip voorbeelden om jullie indruk met beelden te ondersteunen.

Powerpoint-dia 2: Wat vind je van de inhoud? 
Bespreek samen de volgende vragen:
- Welke artikelen zijn het leukst om te lezen en in welk tijdschrift heb je die gevonden?
- Waar ligt het aan dat ze leuk zijn om te lezen?
- Zijn de artikelen duidelijk voor een bepaalde doelgroep geschreven? 
Maak de tweede dia over de inhoud. Geef jullie mening weer met een paar steekwoorden en maak af 
met plak- en knipwerk.

Powerpoint-dia 3: Wat vind je van de vormgeving?
Bespreek samen de volgende vragen:
- Welk tijdschrift vinden jullie het er het aantrekkelijkst uit zien? Leg ook uit waarom jullie dat vinden.
-  Vind je dat de tijdschriften een duidelijke sfeer uitstralen? Van welke vinden jullie dat wel en van 

welke niet en waarom? 
- Welk tijdschrift vinden jullie het best geordend, welke het slechts, en waarom?
-  Welke lettertypes lezen prettig en welke helemaal niet?
Maak de derde dia over jullie analyse van de vormgeving op dezelfde manier als de twee andere dia’s.

Waar en hoe lever je de opdracht in?
Sla allebei de PowerPoint op de usb-stick op. Deze presenteren jullie bij de derde bijeenkomst aan de 
rest van de redactie. De presentatie van jullie analyse mag niet langer duren dan 5 minuten: bedenk 
dus vooraf goed wat je wel en niet gaat zeggen en wie wat zegt! 
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Werk jullie bladformule uit 
Jullie hebben inmiddels heel veel ideeën verzameld, maar hoe ga je verder? Het is tijd om beslissingen 
te nemen! Vandaag en de komende week werken jullie de bladformule voor jullie eigen tijdschrift een 
stap verder uit. Jullie buigen je intensief over de vraag: wat vinden wij goed en mooi? En jullie zetten 
een eerste ‘plank’ op: de voorlopige inhoud van jullie tijdschrift overzichtelijk op een rij. 

Presentatie van zelfstandige opdracht (4):
PowerPoint presentaties: welke magazines vinden jullie goed en mooi?

Deze bijeenkomst beginnen we met de presentatie van jullie analyses van de zes verschillende school-
tijdschriften (van pagina 30). 

•   Presenteer per tweetal de analyse in maximaal 5 minuten: bedenk dus vooraf goed wat je wel en 
niet gaat zeggen en wie wat zegt! 

•   De rest van de groep maakt tijdens de presentaties van de anderen aantekeningen. Na elke presen-
tatie is er ruimte voor maximaal 5 minuten discussie: ben je het eens of juist helemaal oneens met 
hun conclusies? Zorg ook dat je steekhoudende argumenten voor je mening hebt.

Als alle presentaties zijn geweest, bespreken jullie:
•   Welke artikelen vonden we het beste? Maak een top 5 op het bord. 
•  Van welk blad vonden we de vormgeving het aantrekkelijkst? Maak hier ook een top vijf van.

Het resultaat: jullie hebben een gezamenlijk idee over wat je goed en mooi vindt. En dat is natuurlijk 
weer belangrijk als je samen werkt aan je eigen tijdschrift. Bedenk maar: als jullie blad een ratjetoe van 
verschillende stijlen en slechte artikelen wordt is het voor niemand interessant om te lezen. 

Suggesties docent voor week 3
•  Check aan het begin: heeft iedereen zijn opdrachten van vorige week ingeleverd? Hoe is het 

gegaan? Zijn er vragen? Heeft iedereen al een reactie gegeven op de materialen die op het online 
redactielokaal staan? Zo nee, waarom niet (misschien technische problemen). 

•  Zorg dat er materialen zijn om de ‘plank’ te kunnen maken: een stapeltje A4-papier, een paar dikke 
stiften, punaises of plakband en een prikbord of lege muur. 

•  Uitgangspunt bij het maken van de ‘plank’ is zelfstandige opdracht (3): ‘Werk de brainstorm uit’. 
De leerlingen hebben hun versie van deze opdracht gemaild. Print hun werk uit en deel dit uit aan 
de leerlingen of hang het ergens op. Zorg in ieder geval dat de gespreksleiders deze informatie 
hebben.

Week 3
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•  U kunt de groep ook in twee groepen laten werken: een groep maakt dan de ’plank’ (opdracht 5), 
de andere het moodboard (opdracht 6). Nadeel is dat je een gezamenlijk redactiemoment mist, 
waarin ze samen besluiten over de inhoud. Voordeel dat de besluitvorming sneller kan gaan.

Groepsopdracht: 
Maak een ‘plank’: de inhoud op een rij 

Wat ga je doen? 
Na het bekijken van de tijdschriften van andere scholen is het je misschien wel opgevallen dat deze 
bestaan uit een behoorlijk aantal pagina’s. Wanneer jullie docent heeft gekozen voor het format van 
Apprentice XM is er de keuze om te werken met 16, 24, 32, 40 of 48 pagina’s. Anders is het aantal 
misschien vrij door jullie te bepalen. Er moet in ieder geval een voorpagina komen, een inhoudsop-
gave, een voorwoord en een achterkant. Het voorstellen van de redactie is ook een mogelijkheid. Maar 
dan houd je nog steeds een hoop blanco pagina’s over.
 
Je maakt in deze opdracht samen met de redactie een eerste overzicht van alle pagina’s van jullie 
tijdschrift. Wat komt er op elke pagina? In welke volgorde zetten we al die onderdelen? Dit noemen 
tijdschriftmakers ‘de plank’.  Deze ‘plank’ geeft een helder overzicht van de verdeling tekst en beeld 
over het tijdschrift.

Dit is een groepsopdracht in drie delen. Tijdens het eerste deel maak je met de hele groep de eerste 
opzet van de ‘plank’. Tijdens deel tweede bedenk je in tweetallen jullie favoriete onderwerpen. In het 
derde deel beslissen jullie als redactie samen – door te stemmen! - welke onderwerpen in de ‘plank’ 
komen. 

Deel 1:  Basisopzet maken
Voorbereiding:
• Kies iemand uit de groep die het gesprek leidt. Kies ook twee ‘assistenten’. 
•  De gespreksleider heeft de lijst met rubrieken. Die heeft de werkgroep Tekst opgesteld naar 

aanleiding van de brainstorm van vorige week (zelfstandige opdracht 3).
•  Zorg voor een stapeltje A4-papier, een paar dikke stiften, punaises of plakband en een prikbord  

of lege muur. 
• Ga zo zitten dat jullie elkaar en het prikbord kunnen zien. 
•  Elk A4’tje stelt een pagina van jullie tijdschrift voor. Nummer de pagina’s, beginnend bij nummer  

1 voor de cover.

Werkwijze:
Het eerste A4’tje is natuurlijk de voorkant en het laatste de achterkant. Maar welke (vaste) rubrieken 
komen in ieder geval nog meer in jullie tijdschrift en op welke pagina? Denk ook aan advertentieruim-
te! 
•  De gespreksleider leest de rubriekenlijst voor die jullie opstelden tijdens de brainstorm vorige week. 

Het is natuurlijk handig als de lijst ook ergens hangt, of als iedereen een kopietje heeft.
• De ene ‘assistent’ schrijft op elk A4’tje wat de inhoud van die pagina is.
• De andere ‘assistent’ prikt het A4’tje op volgorde op het prikbord.
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•  Luister naar elkaar en praat niet door elkaar heen. Als jullie klaar zijn prikken de ‘assistenten’ de 
overgebleven blanco pagina’s tussen de pagina’s die al inhoud hebben. In totaal moeten het net 
zoveel A4’tjes zijn als de totale lengte van jullie tijdschrift.

Resultaat: een goed overzicht van de pagina’s waarvan de inhoud nog niet beslist is.

Deel 2:  Inhoud verder invullen
Voor deel twee splitsen jullie je op in tweetallen. Jullie hebben 15 minuten de tijd om per tweetal een 
lijstje van jullie drie favoriete ideeën voor artikelen samen te stellen. 
•  Gebruik als uitgangspunt de brainstormlijst van vorige week, die de werkgroep Tekst heeft uitge-

werkt. Het kan natuurlijk ook dat je zelf inmiddels nieuwe ideeën hebt of een verder uitgewerkt 
idee. In de tijdschriften van Apprentice XM (zie pagina 30) heb je immers ook de nodige artikelen 
gezien. Dit kunnen ook fotoreportages, strips, puzzels of nog iets heel anders zijn.

•  Kies jullie drie favoriete ideeën. Zorg dat ze met het doel en doelgroep van jullie tijdschrift te maken 
hebben en dat het jullie interessant lijkt om ze te lezen. 

• Schrijf elk idee/onderwerp op een los A4’tje met jullie namen erbij.

Deel 3:  Samen kiezen!
Na 15 minuten komen jullie als redactie weer bij elkaar. Ga weer in de kring zitten zodat je elkaar kunt 
zien. 
• De gespreksleider verzamelt alle A4’tjes (controleer op de namen erop staan!)
•  De gespreksleider neemt telkens één A4’tje van de stapel en het verantwoordelijke tweetal geeft 

een kleine toelichting. Bij een dubbel onderwerp of een onderwerp dat erg lijkt op een voorgaand 
onderwerp, slaan jullie dat over.

•  Een van de ‘assistenten’ schrijft ondertussen het onderwerp op het bord, met de namen erbij. Bij 
dubbele onderwerpen kunnen er meerdere namen bij een onderwerp komen te staan. 

•  Als jullie de hele stapel bekeken en besproken hebben gaan jullie stemmen. De gespreksleider 
noemt telkens één van de onderwerpen die op het bord staan en de redactieleden steken hun hand 
op als ze het een goed onderwerp vinden. Een van de assistenten telt het aantal opgestoken 
handen, de andere assistent schrijft het aantal stemmen achter het onderwerp op het bord.

Als over alle onderwerpen is gestemd, prikken de assistenten de onderwerpen die het meest favoriet 
zijn op de blanco pagina’s van de ‘plank’. 

Zelfstandige opdrachten voor de volgende bijeenkomst
Aan het einde van deze bijeenkomst zijn er vier zelfstandige opdrachten voor verschillende  
werkgroepen:
• Werkgroep Tekst: Zelfstandige opdracht (5) Werk de ‘plank’ uit
• Werkgroep Beeld: Zelfstandige opdracht (6) Maak een moodboard 
• Werkgroep Planning: Zelfstandige opdracht (7) Maak een planning 
•  Werkgroep Online: ->   Vervolg zelfstandige opdracht (2) Redactiepagina’s. Jullie zorgen dat al het 

materiaal uit de opdrachten van de andere groepjes weer wordt gedeeld in 
de online redactieruimte, en dat er discussie (blijft) plaatsvinden.

Hierna vind je de precieze beschrijving van de zelfstandige opdrachten en extra tips.
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Deze opdracht is voor de werkgroep Tekst. 
Zelfstandige opdracht (5):
Maak een ‘plank’: de inhoud op een rij
Dit is een uitwerking van de vorige groepsopdracht.

Wat ga je doen?
Jullie zorgen dat het hele overzicht dat jullie samen met de hele redactie hebben gemaakt, wordt 
uitgewerkt in lijst in Word. Beschrijf elk idee zo uitgebreid mogelijk. 

Waar en hoe lever je de opdracht in?
Zorg dat de werkgroep Planning de lijst zo snel mogelijk krijgt en dat de werkgroep Online de lijst 
plaatst in de online redactieruimte. 

Deze opdracht is voor de werkgroep Beeld. 
Zelfstandige opdracht (6): 
Maak een moodboard 

Wat ga je doen?
Jullie hebben al besproken welke sfeer of uitstraling jullie tijdschrift moet hebben. Het is belangrijk dat 
de hele redactie die sfeer of uitstraling goed vasthoudt. Daarom gaan jullie een moodboard maken. 
Met een moodboard maak je de sfeer of uitstraling voor iedereen zichtbaar.

Stap 1: Verzamelen en knippen
Neem de tijd om een groot aantal plaatjes of foto’s te verzamelen van lettertypes, voorwerpen en 
kleuren of kleurcombinaties die je aanspreken. In reclamefolders en tijdschriften vind je voldoende 
materiaal. Ook kun je geschikte afbeeldingen vinden in andere bladen, kranten en op het internet.
Wees hierbij vooral niet kieskeurig, laat je in deze eerste stap niet verleiden tot het kiezen van een sfeer 
of stijl. Op de afbeeldingen kan van alles staan, van een detail tot een gehele sfeer. 

Tip
Kijk voor bijzondere lettertypes ook eens op de sites www.dafont.com en www.fontsquirrel.com.

Stap 2: Ordenen 
Daarna ga je ordenen. Rangschik de gevonden afbeeldingen op stapeltjes in verschillende stijlen. Welke 
stapeltje spreekt jullie het meest aan en klopt het beste met wat jullie besproken hebben? Kies er één 
uit. Kun je niet kiezen, maak dan gewoon twee stapeltjes en maak twee verschillende moodboards. Die 
kun je later aan de groep voorleggen.

Stap 3: Plakken
Selecteer uit de gekozen stijl foto’s, afbeeldingen en lettertypes die mooi bij elkaar passen. Let hierbij 
goed op uitstraling en kleur. Neem een groot wit vel papier en leg hier de plaatjes op. Schuif en varieer 
net zolang tot je een geheel hebt dat je bevalt. Plak de afbeeldingen vast, en daar is je moodboard!

Op de volgende pagina zien jullie wat voorbeelden:

5

6

“ De reportage was leuk en spannend, we waren hier helemaal zelf  verantwoordelijk voor.”
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Waar en hoe lever je de opdracht in?
Zijn jullie tevreden? 
• Hang het moodboard voor volgende week op in het redactielokaal. Zo kunnen jullie de hele tijd in 
de gaten houden wat de door jullie gekozen vormgeving, sfeer en uitstraling van het tijdschrift is.
• Maak een foto of scan van het moodboard en plaats het in jullie online redactieruimte. Vraag de 
anderen te reageren. Als jullie twee moodboards hebben gemaakt, vraag de andere redactieleden dan 
te ‘stemmen’. Tip: maak een poll!

Deze opdracht is voor de werkgroep Planning.
Zelfstandige opdracht (7):
Maak een projectplanning – versie 1

Wat ga je doen?
Essentieel voor het maken van een tijdschrift is een goede planning. Die planning moet gemaakt en 
bijgehouden worden. Zodat iedereen van de redactie kan zien in welke week wat moet gebeuren en 

7
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wanneer de deadlines zijn. Door de planning steeds up-to-date te houden kan de fotograaf straks 
bijvoorbeeld zien wanneer hij of zij bij een interview aanwezig moet zijn.

Vandaag hebben jullie met de hele groep een voorlopige ‘plank’ gemaakt. Ook zijn er misschien al 
afspraken gemaakt over wie welke taken gaan uitvoeren. Jullie gaan nu een overzicht maken over wat 
er afgesproken is en daar een eerste versie van een tijdsplanning van maken. 

•  Maak een Excel-document met alle paginanummers en de onderwerpen uit de plank. Zorg dat de 
paginanummers goed kloppen. Maak bij elk onderwerp in ieder geval een kolom ‘tekst’, ‘beeld’ en 
‘deadline’.

•  Schrijf bij elke pagina wat er nodig is om de inhoud te realiseren. Welk beeldmateriaal is nodig? 
Moet er een afspraak voor een interview of bezoek worden gemaakt? 

•  Maak een takenlijst. Weten jullie al wie voor welk artikel, onderwerp, beeld of advertenties verant-
woordelijk zijn? Zet die namen er alvast bij. Overleg met de werkgroepen Tekst en Beeld.

•  Bedenk een eerste tijdsplanning: wanneer moet welk artikel of onderwerp af zijn? Wat is een 
logische volgorde? Overleg met de werkgroepen Tekst en Beeld.

•  Maak een planningsschema voor het hele project. Neem hierbij ook mee: de productietijd en 
deadline bij de drukker, het organiseren van de lancering, enzovoort. 

Tip
Achterin deze handleiding vind je twee checklists die te maken hebben met het maken van een plan-
ning, checklist 2 en checklist 3. In het voorbeeld dat gegeven wordt, gaat het over het organiseren van 
een festival, maar je krijgt een idee hoe je zelf een planning zou kunnen opzetten.

Waar en hoe lever je de opdracht in?
Dit is versie 1 van jullie planningsschema. Vanaf nu verandert het voortdurend: er komen nieuwe taken 
bij, nieuwe afspraken worden gemaakt, sommige deadlines misschien verschoven. Het is jullie taak om 
dit heel goed bij te houden, problemen op tijd te signaleren (deadlines!) en te zorgen dat de andere 
redactieleden ook een goed overzicht hebben. Hoe zorg je daarvoor?

•  Zorg dat het meest recente schema altijd op het prikbord in het redactielokaal hangt! Zorg dat het 
schema ook ergens online te raadplegen is.

•  Als jullie het schema alleen op papier maken, zorg dan voor voldoende schrijfruimte per pagina. 
Verschillende kleuren stiften dragen ook bij tot een beter overzicht. 

•  Wanneer je de planning digitaal maakt, is het eenvoudiger om steeds veranderingen aan te 
brengen. Wanneer je hiervoor kiest, zorg er dan ook voor dat er steeds een laatste bijgewerkte 
versie op het prikbord in het redactielokaal hangt. Zet er een datum bij wanneer de laatste ‘update’ 
is geweest.
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De inhoud van jullie  
tijdschrift uitwerken
Jullie hebben een vliegende start gemaakt! Jullie eigen tijdschrift staat ‘in de steigers’. De 
bladformule is zo goed als af: het thema, het doel en de doelgroep zijn bekend. Jullie weten 
welke rubrieken erin komen, hoeveel pagina’s tekst en beeld er zijn, wat de ‘look & feel’ wordt.
 Er is zelfs een eerste planning!

De komende weken gaan jullie aan de slag om de inhoud van jullie tijdschrift echt uit te werken.
• Je overlegt wekelijks met elkaar tijdens een redactievergadering.
• Je scherpt je ideeën verder aan.
• Je krijgt inspiratieworkshops en legt je ideeën voor aan professionele mensen uit het veld.
•  De werkgroepen Tekst en Beeld gaan druk aan de slag met schrijven, fotograferen, illustreren, 

enzovoort.
• Je geeft feedback op elkaars werk, zodat het nóg beter wordt.
• De werkgroep Online opent een online variant van jullie tijdschrift voor ‘de buitenwereld’.
•  De werkgroep Planning, Productie en Publiciteit stuurt een eerste persbericht uit en werft adverten-

ties.

Aan het einde van deze komende weken ligt jullie eigen tijdschrift klaar voor de persen! Geloof je het? 
Kwestie van deadlines halen!

Tips voor de docent
• In deze fase kunnen de leerlingen bijna zelfstandig aan de slag.

•  De geschatte doorlooptijd is zes weken, maar er kunnen natuurlijk ook extra weken ingeschoven 
worden, om de werkdruk van de redactieleden te verminderen. 

•  Als het goed is, heeft u inmiddels een format voor het tijdschrift bepaald. Als u wilt gaan werken 
met de online redactieruimte van Apprentice XM, komt een gastdocent de online tool demonstre-
ren. Plan, wanneer u dit niet al gedaan heeft, zo snel mogelijk deze gastles in.

•  Voor week 5 regelt u een aantal workshops door gastdocenten. Denk bijvoorbeeld aan: een (lokale) 
journalist, (eind)redacteur of tekstschrijver voor werkgroep Tekst; een (lokale) grafisch ontwerper 
en/of fotograaf voor werkgroep Beeld; een projectleider, planner, producent of evenementenorga-
nisator voor werkgroep Planning, Productie, Publiciteit; een webdesigner of medewerker van een 
reclamebureau voor werkgroep Online.

Schatting aantal 
weken: 6

FASE B
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•  Let op dat mensen flexibel blijven om zich in te zetten bij andere werkgroepen, als daar extra 
handen nodig zijn.

•  Verder bestaat uw rol vooral die van procesbewaker en coach. Het is van belang dat u samen met 
de leerlingen de structuur vasthoudt en een vinger aan de pols houdt: gaat het nog goed? Is het 
werk goed verdeeld? Loopt iedereen op schema? Zijn er problemen in de samenwerking?

“ Tijdens het werkbezoek bij het Witte Weekblad kregen we informatie die je normaal niet zou krijgen en een kijkje achter de schermen.”
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Scherp jullie ideeën aan
Tussen de vorige bijeenkomst en vandaag hebben jullie een eerste versie van de ‘plank’, een mood-
board en een planning gemaakt. Alles is online gezet. Nu is het tijd al die ideeën verder aan te scher-
pen en concrete afspraken te maken om aan de slag te gaan! Vandaag houden jullie eerst een redactie-
vergadering en een korte brainstorm om een naam te verzinnen voor jullie blad. Vervolgens gaan jullie 
per werkgroep aan de slag met aparte opdrachten.

Groepsopdracht:
Redactievergadering

Vanaf nu houden jullie regelmatig een redactievergadering, waarop je allerlei dingen met elkaar 
uitwisselt. 

Tips voor een goede vergadering
•  Zorg steeds dat één persoon de vergadering voorzit. Hij of zij zorgt ook dat er naar elke spreker 

geluisterd wordt. Wissel de voorzitter per vergadering zodat iedereen een keer aan de beurt komt.
• Stel voor elke vergadering een agenda op: een puntenlijst met zaken die aan bod moeten komen. 
•  Iedere werkgroep brengt steeds kort verslag uit hoe het gaat. Indien nodig kunnen de verschillende 

werkgroepen hier ook tips, reacties of hulp uit de groep vragen. Noteer de belangrijke informatie 
voor de planning en jullie online redactiepagina’s.

• Sluit elk agendapunt af met duidelijke conclusies, afspraken en actiepunten.
•  Iemand van de werkgroep Planning noteert alle afspraken. Deze worden na de vergadering 

verwerkt in de nieuwe planning.

Agenda vandaag
Jullie bespreken vandaag in ieder geval de vier zelfstandige opdrachten die afgelopen week zijn 
gemaakt:
• Werkgroep Online: De communicatie via het online platform: gaat het goed? 
•  Werkgroep Beeld: Wat zijn de reacties op het moodboard geweest online? Heeft iemand nog tips of 

input?
•  Werkgroep Tekst: Heeft iedereen de ‘plank’ bekeken? Zijn er inhoudelijk nog aanvullingen? Bedenk 

met elkaar wat er eigenlijk allemaal concreet moet gebeuren voordat de artikelen en andere teksten 
geschreven kunnen worden. Denk aan: research doen, reportages plannen, interviews regelen. 
Hebben jullie hiervoor nog hulp of input nodig van de andere werkgroepen?

•  Werkgroep Planning: Heeft iedereen de planning bekeken? Wie gaat wat doen? Vandaag graag 
concrete afspraken over maken!

• Afsluiting en rondvraag

Week 4
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Groepsopdracht:
Brainstorm tijdschriftnaam

Hoe gaat jullie tijdschrift heten? Houd een brainstorm met de hele redactie over de tijdschriftnaam. 
Denk aan de regels voor de brainstorm! Deze vind je op pagina 28. Ga bij elkaar zitten. 

•  Spreek eerst af of de naam gekoppeld moet zijn aan het thema van het blad en of er andere 
voorwaarden zijn (bijvoorbeeld: lengte, Nederlandstalig, jullie schoolnaam erin verwerkt?).

• Spreek af wie schrijft op het bord.
•  Doe eerst een hele snelle ‘kettingbrainstorm’. Dit is om even los te komen en alvast een flinke 

verzameling aan te leggen. Het gaat zo: één redactielid noemt een naam, degene ernaast roept de 
eerste associatie die in hem opkomt. Degene daarnaast associeert weer op het vorige woord. Er 
komt dan bijvoorbeeld de volgende reeks op het bord te staan:

 My Stage Magazine –> Ons Podium –> Ster –> Hemel –> Blauw –> Water – > etc.

 De woorden hoeven dus nog helemaal geen tijdschrifttitels te zijn!
• Als jullie rond zijn, gaan jullie verder met een vrije brainstorm: iedereen roept en associeert verder. 
•  Na 5 minuten stop je. Nu kijkt de hele groep kritisch naar wat er op het bord staat. Zit er al iets bij? 

Zijn er leuke combinaties mogelijk?
• Stel op die manier een top drie samen van namen die jullie het beste vinden passen. 
•  Iemand van de werkgroep Online googelt of deze tijdschriftnamen al bestaan. Zo nee, zet de top 3 

online op de redactiepagina’s. 
•  Geef een deadline aan waarvoor iedereen moet stemmen. Wie weet krijgt iemand nog een briljant 

idee in de tussentijd. Dat kan hij of zij natuurlijk ook online posten, en wie weet wordt daar het 
meeste op gestemd…

Zelfstandige opdrachten voor de rest van de bijeenkomst en volgende bijeenkomst

De rest van de tijd die jullie samen zijn ga je in je eigen werkgroep aan de slag met de volgende 
zelfstandige opdrachten. Ondertussen kun je – waar nodig – overleggen met je redactiegenoten.

Er zijn vier opdrachten voor de verschillende werkgroepen:
• Werkgroep Tekst: Zelfstandige opdracht (8) Scherp je artikel-ideeën aan 
• Werkgroep Beeld:  Zelfstandige opdracht (9) Scherp je beeld-ideeën aan 
• Werkgroep Online: Zelfstandige opdracht (10) Open externe pagina’s op Facebook, etc. 
• Werkgroep PPP: Zelfstandige opdracht (11) Maak het eerste persbericht 

Hierna vind je de precieze beschrijving van de opdrachten en extra tips.
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Deze opdracht is voor de werkgroep Tekst. 
Zelfstandige opdracht (8): 
Scherp je artikel-ideeën aan

Wat ga je doen?
In zelfstandige opdracht (5) hebben jullie de ideeën uit de ‘plank’ in een document gezet. Maar hoe 
gaan jullie die ideeën verder invullen? Wat moet je allemaal gaan regelen om dat artikel ook te kunnen 
schrijven? En wat voor beeld is er nodig? Tijdens dit overleg ga je vier dingen doen: 

1. Invalshoeken van artikelen scherper maken.
2. Concrete stappen plannen: research, reportage plannen, interview regelen, etc.
3. Overleggen met werkgroep Beeld
4. De ‘plank’ aanpassen

Tip
Lees met elkaar eerst checklist 4 achterin deze handleiding: ‘Schrijf een artikel in 10 stappen’.

1. Invalshoeken van artikelen scherper maken 
Loop alle ideeën uit de ‘plank’ langs. Het is belangrijk dat jullie tijdschrift straks een variatie vertoont 
van luchtige artikelen met een grappige ondertoon, meer serieuze artikelen, interviews en andere 
producties, bijvoorbeeld onderwerpen die hoofdzakelijk uit beeldmateriaal bestaan. 

Daarom ga je vandaag brainstormen over de invalshoek van elk artikel of productie en scherp je hem 
aan. Bijvoorbeeld: een onderwerp op jullie lijstje is: ‘Een artikel over een stage’. Dat is nog heel 
algemeen. Voor een leuk artikel moet je op zoek naar een ‘invalshoek’, een manier om een onderwerp 
kleiner en interessanter te maken. 

Voorbeeld ‘Artikel over stage’

Invalshoek:
‘Jongenstage/meisjesstage?’ Je maakt twee portretten met korte interviews: eentje van een jongen die 
een typische ‘meisjesstage’ loopt, bijvoorbeeld in een bejaardenhuis. En eentje van een meisje dat een 
‘jongensstage’ loopt, bijvoorbeeld het repareren van hokken bij een kinderboerderij. In de interviews 
vraag je of ze het een echte ‘meisjesstage’ of ‘jongensstage’ vinden. En wat zijn de reacties van de 
omgeving? 

De invalshoek van deze productie is dus: Echt iets voor jongens/meisjes? 

8
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Na het brainstormen beantwoord je met elkaar over ieder idee onderstaande vragen. Voor hulp hierbij 
zie checklist 4, ‘Schrijf een artikel in 10 stappen’.

• Wat is de doelgroep?
• Wat is de invalshoek?
• Wat is het genre (bijvoorbeeld interview, reportage, column, beeldstrip, etc.)?
• Wat is het schrijfdoel?
• Hoeveel pagina’s krijgt het stuk?
• Wie schrijft of schrijven het? 

2. Concrete stappen plannen 
Tussen een artikel-idee en een grappig, informatief, verrassend of onderzoekend artikel zit de fase 
waarin je research doet. Je gaat op zoek naar een goede hoofdpersoon of hoofdpersonen, een goede 
locatie of een interessante actie, bijeenkomst, opening, evenement, noem maar op.

• Stel een lijst samen van de dingen die je wilt researchen voor dit artikel
• Stel een lijst samen van de acties je wilt ondernemen
• Stel een lijst samen van de personen waar je contact mee op wilt nemen
• Begin zo snel mogelijk met deze acties of plan wanneer je hiermee aan de slag wilt.  
•  Vooruitlopend op het volgende onderdeel, denk je alvast na over welke beelden jij bij dit artikel of 

deze tekst zou willen hebben

3. Overleggen met werkgroep Beeld
Het is belangrijk dat je de werkgroep Beeld in een vroeg stadium betrekt bij jullie werk. Tekst en beeld 
vormen samen een goed tijdschrift! Als je bijvoorbeeld een fotostrip wilt maken, is het leuk samen te 
werken met iemand van de beeldredactie. Ook als je foto’s nodig hebt bij een reportage, of als er 
portretten moeten worden gemaakt is het belangrijk te overleggen. En verder kun je ook denken aan 
strips, illustraties, collages, enz.

• Leg voor aan de werkgroep Beeld: welke onderwerpen en invalshoeken hebben jullie bedacht?
• Brainstorm met de werkgroep Beeld wat voor ideeën zij voor beeld hebben bij elke productie.
•  Spreek af: wie gaat of gaan dat beeld maken? Zorg dat jij als schrijver vanaf nu nauw contact 

onderhoudt met die beeldenmaker (zeker als jij je idee aanpast!)

4. ‘Plank’ aanscherpen en aanpassen
Pas op basis van je bespreking de ‘plank’ aan. Dit doe je elke keer na een vergadering. 

Waar en hoe lever je de opdrachten in?
• Zorg dat iedereen de nieuwe versie van jullie ‘plank’ weer krijgt.  
• Zorg dat de werkgroep Planning alle nieuwe afspraken doorkrijgt.
•  Start nu zelf individueel ook met de uitwerking van jouw tekstidee! Stel het niet uit: over een paar 

weken is de eerste deadline al in zicht! 
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Deze opdracht is voor de werkgroep Beeld. 
Zelfstandige opdracht (9): 
Scherp je beeld-ideeën aan

In opdracht (6) hebben jullie een moodboard gemaakt. Nu is het tijd het moodboard aan te passen op 
basis van de reacties, en om een eerste idee over het basisontwerp van het tijdschrift te krijgen. 
Bovendien bespreek je samen met de werkgroep tekst wie welke beelden maakt bij welk artikel.

Tijdens dit overleg ga je drie dingen doen:
1. Moodboard aanpassen.
2. Overleggen met werkgroep Tekst. 
3. Brainstormen over het basisontwerp. 

1. Moodboard aanpassen
Bespreek of jullie moodboard op basis van de reacties moet worden aangepast en zo ja: hoe? Pas het 
aan of spreek af wie het aanpast. Zorg dat de nieuwe versie weer online beschikbaar komt.

2. Overleggen met werkgroep Tekst
Het is belangrijk dat jullie als werkgroep Beeld in een vroeg stadium betrekken worden bij de teksten. 
Als iemand van de werkgroep Tekst bijvoorbeeld een fotostrip wil maken, is het leuk samen te werken 
met iemand van de beeldredactie. Ook als zij foto’s nodig hebben bij een reportage, of als er portret-
ten moeten worden gemaakt is het belangrijk te overleggen. En verder kun je ook denken aan illustra-
ties, strips, puzzels, collages, enz. 

• Laat de werkgroep Tekst uitleggen: welke onderwerpen en invalshoeken hebben zij bedacht?
• Brainstorm samen wat voor ideeën jullie hebben voor beeld bij elke productie.
•  Spreek af: wie gaat of gaan dat beeld maken? Zorg dat jij als beeldenmaker vanaf nu nauw contact 

onderhoudt met die schrijver (check ook of hij of zij zijn idee niet heeft aanpast!)

3. Brainstormen over basisontwerp
Nu jullie je moodboard hebben, komt de volgende stap: jullie gaan nadenken over het basisontwerp 
van het tijdschrift. In het basisontwerp maak je een aantal keuzes over lettertypes, bladspiegel en 
kleurgebruik in jullie ontwerp. Het basisontwerp sluit natuurlijk aan bij het moodboard!
Bekijk om te beginnen samen een aantal bestaande tijdschriften. En bespreek de onderstaande punten. 
Maak daarna voorlopige keuzes voor jullie eigen tijdschrift!

Lettertypes
•  Welke lettertypes gaan jullie gebruiken? Romantisch, zakelijk, stoer, experimenteel, grappig of vind 

je dat de lezer best een beetje mag puzzelen op een minder duidelijk lettertype? Kijk voor inspire-
rende voorbeelden bijvoorbeeld op www.dafont.com en www.fontsquirrel.com.

•  Welke letters ga je gebruiken voor de ‘broodtekst’, ofwel ‘lopende tekst’? Dit is het hoofdgedeelte 
van een tekst waarin de zinnen achter elkaar doorlopen: de tekst zelf dus, zonder koppen of 
introteksten.

9
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• Welke letters ga je gebruiken voor de koppen?
• Welke letters ga je gebruiken voor tussenkopjes en kaderteksten?
• Welke voor de ‘quotes’?
• Hoe groot maak je de letters?

Opmaak
• Hoe breed maken jullie de kantlijnen?
• Hoeveel kolommen maak je per pagina? Of ga je dat afwisselen?
•  Ga je de tekst wel of niet uitvullen? ‘Uitvullen’ betekent dat de spaties zo worden aangepast dat 

een zin zowel links als rechts helemaal tot de kantlijn komt. Het resultaat is visueel: een keurig 
‘recht’ blokje tekst.

• Welke kleur(en) gebruiken jullie? 
• Ga je tekst in kadertjes zetten?

Waar en hoe lever je de opdrachten in?
• Zorg dat iedereen de nieuwe versie van jullie moodboard weer kan zien. 
• Zorg dat de werkgroep Planning alle nieuwe afspraken doorkrijgt. 
•  Werk het basisontwerp uit in een paar opgemaakte voorbeeldpagina’s met ‘neptekst’ en zorg weer 

dat dit online te zien is voor reacties.
•  Start nu zelf individueel ook met de uitwerking van jouw beeldopdracht of idee! Stel het niet uit: 

over een paar weken is de eerste deadline al in zicht! 

Deze opdracht is voor de werkgroep Online.
Zelfstandige opdracht (10): 
Open Facebook-, Hyves- en Twitterpagina’s

Wat ga je doen?
Jullie openen een nieuwe Facebookpagina, Hyves-pagina en eventueel een Twitteraccount. Deze 
pagina’s zijn bedoeld om ‘de buitenwereld’ - denk aan medeleerlingen, ouders, docenten, adverteer-
ders – te informeren en enthousiast te maken. Bericht over jullie tijdschrift-in-wording en over de gang 
van zaken op de redactie, stel redactieleden voor en beschrijf leuke incidenten: wat maken je collega’s 
mee op reportage, welke dingen gaan mis, zijn er al leuke nieuwtjes?

Deze nieuwe Facebook- of Hyvespagina’s en Twitteraccount worden EXTERNE pagina’s, dus voor de 
buitenwereld. Dit in tegenstelling tot de digitale pagina’s waar jullie tot nu toe aan werkten: deze zijn 
alleen voor intern gebruik van de redactie.

Tijdens dit overleg ga je drie dingen doen:
1. Inhoud bepalen.
2. Bepalen hoe je het bestaan van de pagina’s bekend gaat maken.
3. Afspraken maken over het updaten.
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1. Tips voor de inhoud
•  Zorg dat de aankleding van de pagina’s past bij de uitstraling van jullie tijdschrift. Informeer bij de 

werkgroep Beeld. Neem het moodboard als uitgangspunt. 
•  Zorg voor veel beeldmateriaal. Houd contact met de werkgroep Beeld. Maar zelf maken jullie 

natuurlijk ook foto’s en misschien zelfs filmpjes van de redactie aan het werk! 
•  Vertel je medeleerlingen (en de rest van de wereld dus) wie jullie zijn en waar jullie je mee bezig 

houden. Zorg voor leuke verhalen, gekke voorvallen, alles wat jullie zoal tegenkomen bij het maken 
van h et tijdschrift. Geen ellenlange verslagen, maar korte grappige opmerkingen. 

•  Plaats bijvoorbeeld ‘bloopers’ of ‘briljante ideeën’. Wekelijks een redactielid in de spotlights zetten is 
natuurlijk ook mogelijk. 

2. Tips voor het bekend maken
Zorg dat de pagina’s zo bekend mogelijk worden! Jullie nieuwe blad moet gaan ‘leven’, zodat iedereen 
tegen de tijd van de lancering supernieuwsgierig is geworden. 
• Nodig bijvoorbeeld allemaal al je online vrienden uit. 
•  Onderzoek welke communicatiemiddelen van de school je verder kunt gebruiken. Misschien kun je 

alle e-mailadressen in het bestand van je school gebruiken om alle leerlingen en docenten uit te 
nodigen jullie pagina te ‘liken’ of vriend te worden.

•  Misschien kunnen jullie een echte lancering van de nieuwe digitale pagina’s organiseren in een 
pauze? Overleg met de werkgroep Planning, Productie en Publiciteit.

•  Probeer reacties van medeleerlingen uit te lokken. Vraag om handige tips of ideeën. Reageer op 
reacties.

3. Afspraken maken over het updaten
Vanaf nu zijn jullie verantwoordelijk voor het bijhouden en minimaal wekelijks updaten van de pa-
gina’s. Deze opdracht loopt dus de rest van het project door! Spreek duidelijk af wie wat doet: wie 
accepteert vriendschapsverzoeken, wie reageert op opmerkingen van fans, wie plaatst nieuwe content, 
wie twittert er? Je kunt deze taken ook binnen de werkgroep laten rouleren per week. 
 

Deze opdracht is voor de werkgroep Planning, Productie, Publiciteit. 
Zelfstandige opdracht (11): 
Persbericht 1: Wij maken een tijdschrift!

Wat ga je doen?
De snelste manier om bekendheid te geven aan jullie tijdschrift is het maken van een persbericht voor 
de plaatselijke krant(en) en andere lokale of regionale media. Hoe pak je dat goed aan? Hoe bouw je 
een interessant persbericht op en hoe zorg je ervoor dat het ook gepubliceerd wordt? 

Tijdens dit overleg ga je twee dingen doen:
1. Brainstormen over persbericht en pers.
2. Tijdsplanning maken: afspreken wie wat gaat doen.
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1. Brainstormen over persbericht en pers
Ga eerst bij elkaar zitten voor een kleine brainstormsessie. 
•  Bedenk welke kranten en andere lokale of regionale media jullie gaan benaderen. Houd daarbij 

rekening met de doelgroep. Je kunt ook journalisten benaderen. 
•  Bedenk welke informatie in het persbericht moet. Welk nieuws willen jullie in dit eerste persbericht 

brengen? Hebben jullie al leuk beeld om erbij te stoppen? Bedenk goed dat een persbericht iets 
anders is dan een artikel. Jullie geven informatie. Een journalist besluit om op basis daarvan een 
artikel te schrijven. Je moet dus wel zijn of haar aandacht zien te trekken!

2. Tijdsplanning, afspreken wie wat gaat doen
Als jullie dit samen bedacht hebben, verdeel dan de taken: 
• Subgroepje 1: Maak een lijst met adresgegevens van kranten en/of journalisten en benader ze.
• Subgroepje 2: Schrijft het persbericht.

Maak vervolgens samen een tijdsplanning waarin voor iedereen zichtbaar wordt welke afspraken 
gemaakt zijn.

Tips voor het benaderen van kranten/journalisten
Subgroepje 1 benadert kranten en/of journalisten. Jullie hebben met elkaar al bedacht welke kranten/
journalisten benaderd zouden kunnen worden. Om meer zekerheid te hebben dat het persbericht ook 
geplaatst gaat worden is het van belang van te voren contact op te nemen met een redactie. 
•  Kijk achterin deze handleiding bij checklist 5 voor nog wat aanvullende informatie bij het maken 

van een persbericht.
•  Maak eerst een lijstje met de contactgegevens van de kranten en/of journalisten. Je vindt namen 

van journalisten vaak onder de artikelen. De contactgegevens van een krant staan meestal boven-
aan op de voorpagina. 

•  Vertel wie je bent, waar jullie mee bezig zijn. Zorg dat je het nieuwsfeit duidelijk vertelt. Het moet 
voor de krant interessant zijn om het te plaatsen. 

• Vraag of jullie een persbericht kunnen sturen. 
• Kan er een foto bij? 
• Informeer naar wie jullie het dan moeten sturen. 
•  Zorg ook dat je weet voor welke datum het persbericht bij de krant moet zijn en in welke editie het 

gepubliceerd gaat worden. 
• Geef deze informatie zo snel mogelijk door aan subgroepje 2: zij schrijven immers het bericht!

Tips voor het schrijven van een persbericht
Subgroepje 2 schrijft het persbericht. Hoe schrijf je een goed persbericht?
•  Kijk achterin deze handleiding bij checklist 5 voor nog wat aanvullende informatie bij het maken 

van een persbericht.
•  Begin met een pakkende titel, ondertitel en inleiding. In de titel zit het nieuwsfeit, de ondertitel 

geeft aan wie en waarom dit project zo bijzonder is. 
•  De inleiding (maximaal 50 woorden) bestaat uit iets meer gegevens over, wie, wat, waar, waarom, 

wanneer en hoe. 

Voor een voorbeeld van
een persbericht, zie bijlage 
2. Deze staat alleen in de 

docentenhandleiding.
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• Vertel het belangrijkste eerst. 
• Daarna volgt de rest van het persbericht. Dit is niet langer dan in totaal één A4’tje. 
• Gebruik je eigen woorden. Schrijf leesbaar. Maak niet te lange zinnen. 
•  Maak de kopjes concreet en aantrekkelijk zodat de informatie bij vluchtig lezen ook overkomt en 

nieuwsgierig maakt om verder te lezen. 
•  Vermeld duidelijk de afzender(s) en wie van jullie benaderd kan worden voor extra informatie. Laat 

een contactadres achter, bijvoorbeeld een of twee mailadressen en een telefoonnummer, zodat een 
journalist kan mailen of bellen voor extra vragen.

• Overleg met iemand van beeld welke afbeelding geschikt is om bij te voegen. 
•  Als het persbericht af is stuur het dan via de mail naar de andere redactieleden door en vraag om 

binnen een bepaalde tijd een reactie te geven. 
•  Verwerk eventuele reacties. Verspreid het definitieve persbericht volgens de planning naar de door 

subgroepje 1 geselecteerde kranten en/of journalisten. 

“Pas als je weet WAT er nu precies op 
welke pagina moet komen, kun je goed 
gaan plannen.”
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Inspiratieworkshops!
Jullie zijn vast nog druk bezig met jullie opdrachten van vorige keer. Deze week krijgen 
jullie professionele tips van gastdocenten. Afhankelijk van de opdracht waar jullie mee 
bezig zijn, volg je een speciale workshop. Wie weet krijg je inspiratie om de opdracht 
heel anders aan te pakken of nog beter te maken!

Hieronder kun je de gegevens invullen voor jouw workshop. Let op! De workshops zijn verplicht. Kom 
op tijd en breng de gevraagde spullen mee. Gastdocenten maken vaak kostbare tijd vrij voor jullie.

Workshop werkgroep Planning, Productie, Publiciteit

Wie is de gastdocent? .........................................................................................................................

Waar is het?  .......................................................................................................................................

Tijdstip? ..............................................................................................................................................

Hoe kom je er? ...................................................................................................................................

Hoe kan ik de gastdocent bereiken (tel/@)? ........................................................................................

Wat neem je mee? 
o Jullie planning
o Jullie eerste versie van je persbericht
o Je laptop als je die hebt

o  .....................................................................................................................................................

Workshop werkgroep Tekst

Wie is de gastdocent? .........................................................................................................................

Waar is het?  .......................................................................................................................................

Tijdstip? ..............................................................................................................................................

Hoe kom je er? ...................................................................................................................................

Hoe kan ik de gastdocent bereiken (tel/@)? ........................................................................................

Week 5

“De workshops door de profes-sionals waren goed omdat de mensen goed konden vertellen en veel kennis hadden.”
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Wat neem je mee? 
o Jullie ‘plank’
o Je laptop als je die hebt
o Je eigen artikel-idee waar je mee gestart bent

o  .....................................................................................................................................................

Workshop werkgroep Beeld 

Wie is de gastdocent? .........................................................................................................................

Waar is het?  .......................................................................................................................................

Tijdstip? ..............................................................................................................................................

Hoe kom je er? ...................................................................................................................................

Hoe kan ik de gastdocent bereiken (tel/@)? ........................................................................................

Wat neem je mee? 
o Jullie moodboard
o Jullie basisontwerp
o Je laptop als je die hebt
o Je eigen beeld-ideeën, foto’s of illustraties waar je mee gestart bent

o  .....................................................................................................................................................

Workshop werkgroep Online

Wie is de gastdocent? .........................................................................................................................

Waar is het?  .......................................................................................................................................

Tijdstip? ..............................................................................................................................................

Hoe kom je er? ...................................................................................................................................

Hoe kan ik de gastdocent bereiken (tel/@)? ........................................................................................

Wat neem je mee? 
o Jullie ideeën voor de interne en externe digitale pagina’s op de verschillende sociale media.
o Je laptop als je die hebt

o  .....................................................................................................................................................
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Verder met de uitwerking…
Jullie zijn al enkele weken in de werkgroepen aan de slag met de verschillende opdrach-
ten. Daarna hebben jullie van gastdocenten een workshop gekregen. Nu is het tijd om 
met de hele redactie te delen wat jullie als groepje tot nu toe gemaakt of gedaan 
hebben. Leuk om van elkaar te zien hoe het gaat! Wie weet krijg je extra tips en ideeën. 
Daarna ga je weer verder met de uitwerking.

Groepsopdracht:
Presentaties van de werkgroepen

Elke werkgroep presenteert in ongeveer 5 minuten zijn vorderingen. Na elke presentatie kunnen de 
andere redactieleden 5 minuten vragen stellen en commentaar of tips geven. Maak per groep aanteke-
ningen over eventuele verbeterpunten. 

Werkgroep Planning, Productie, Publiciteit
Vertel eerst over het persbericht. Is het al de deur uit? Waarom wel of waarom niet, en naar welke 
kranten en andere media is het gestuurd? Jullie planningsschema hangt ook in het lokaal. Vertel aan de 
hand van het schema welke planning jullie voor ogen hebben. Vergelijk jullie schema ook met de 
‘plank’ van de werkgroep Tekst. 

Werkgroep Tekst
Als het goed is hangt de ‘plank’ met alle kleurtjes al aan het prikbord. Beschrijf in het kort wat jullie 
idee van de inhoud is en hoe ver jullie zijn. Vertel van ieder artikel en elk onderdeel op welke plek in het 
tijdschrift ze komen. Zijn er nog pagina’s leeg?

Werkgroep Beeld 
Presenteer het moodboard en het basisontwerp dat jullie gemaakt hebben. Vertel iets over de sfeer en 
de keuzes. Vertel wat de beeld-ideeën zijn bij de verschillende artikelen en hoe ver jullie zijn met de 
uitwerking. Laat eventueel al voorbeelden zien. Zijn er nog artikelen zonder beeld?

Werkgroep Online
Laat de externe online pagina’s op Facebook, Hyves en Twitter aan de groep zien. Wat is jullie online 
‘strategie’? Welke afbeeldingen staan er op en waarom? Welke teksten staan er op? Hoeveel mensen 
zijn al ‘vriend’? Hoe vaak maken jullie een update? Hebben er al mensen op gereageerd?

Week 6

“ De digitale redactie ruimte werkt erg goed omdat je ermee kunt communi-ceren en elkaars werk kunt bekijken.”
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Groepsopdracht:
Redactievergadering

Na de presentaties houd je de redactievergadering. Denk aan de tips voor een goede vergadering, zie 
pagina 40. 

Agenda vandaag
Jullie bespreken vandaag in ieder geval twee hoofdonderwerpen:

1. De naam van jullie tijdschrift
Enkele weken geleden hielden jullie een brainstorm over de naam van jullie tijdschrift. De deadline voor 
het stemmen is voorbij. Wat waren de reacties online? Vandaag maken we de definitieve keuze bekend! 
Zo kan het persbericht de deur uit met een tijdschrifttitel. En de titel kan online gedeeld worden met 
alle ‘fans’… Bovendien kan de werkgroep Beeld dan aan de slag om een eerste ontwerp voor de cover 
te maken.

2. De verdere taakverdeling
Verdeel de onderstaande taken, voor zover dat nog niet is gebeurd. Let op, het kan heel goed dat 
redactieleden verschuiven tussen groepjes. Bedenk: een tijdschrift maak je samen, dus als jij het even 
rustiger hebt, neem je taken op je daar waar ‘mankracht’ nodig is!
• Wie gaan op basis van de presentatie de verbeterpunten van de vorige opdracht aanpakken?
•  Is nu per pagina helemaal duidelijk wie wat doet, zowel wat betreft de tekst als wat betreft het 

beeld?
•  Hoe lang denkt iedereen nog bezig te zijn met de producties die hij of zij gaat maken? Let op: over 

twee weken ongeveer is de eerste deadline!
• Wie van de werkgroep Planning, Productie, Publiciteit gaan op adverteerderjacht? 
• Wie van de werkgroep Online houden de Facebook-, Hyves- en Twitterpagina’s bij? 
• Wie van de werkgroep Tekst worden verantwoordelijk voor de eindredactie van de teksten?
•  Wie van de werkgroep Beeld worden verantwoordelijk voor de eindredactie van foto’s, opmaak en 

beeld?
• Wie van de werkgroep Beeld gaat de cover maken?

Iemand van groep Planning, Productie en Publiciteit werkt na de vergadering natuurlijk weer het 
planningsschema bij met alle nieuwe informatie.
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Zelfstandige opdrachten voor de volgende bijeenkomst
Na de presentaties en redactievergadering gaan jullie aan de slag met de taak of taken die je op je hebt 
genomen. In feite werken jullie vanaf nu allemaal door aan de eerdere zelfstandige opdrachten:
• Werkgroep Tekst:  Vervolg zelfstandige opdrachten (5) ‘Plank’ en (8) Teksten
• Werkgroep Beeld:  Vervolg zelfstandige opdracht (9) Basisontwerp en Beelden
• Werkgroep PPP:   Vervolg zelfstandige opdrachten (7) Planning en (11) Stuur eerste persbe-

richt
• Werkgroep Online: Vervolg zelfstandige opdracht (10) Online pagina’s bijhouden

Tip voor werkgroepen Tekst en Beeld
Misschien ben je al ver met je tekst of beeldconcept. Of ben je juist even ergens vastgelopen. Kijk dan 
eens vooruit naar de volgende zelfstandige opdrachten. Werkgroep Tekst (12)  ‘Coverteksten, voor-
woord, voorstellen redactie’, pagina 55. Werkgroep Beeld (13) ‘Naamlogo, coverbeeld, voorstelpa-
gina’, pagina 57.
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Lekker doorwerken
Zijn jullie lekker aan het werk? Bruist het op de redactie? Volgende week is de eerste 
deadline, dus maak vandaag van de gelegenheid gebruik om nog hulp in te schakelen of 
tips te vragen als je ergens niet uitkomt.

Groepsopdracht:
Redactievergadering
Zoals elke week houden jullie weer een redactievergadering. Als deze voorbij is, gaan jullie verder met 
de zelfstandige opdrachten hieronder. Voor werkgroepen Tekst en Beeld zijn er nieuwe opdrachten.

Agenda vandaag
Vandaag bespreken jullie in ieder geval de voortgang:
•  Werkgroep Planning, Productie, Publiciteit: Loopt iedereen op schema? Zijn er wijzigingen of 

nieuwe taken? Is de ‘mankracht’ nog goed over de groepjes verdeeld? Hoe gaat het met de 
advertentiewerving? 

•  Werkgroep Tekst: Hoe gaat het? Zijn er nog wijzigingen in de ‘plank’? Hebben er al reportages of 
interviews plaatsgevonden? 

• Werkgroep Beeld: Hoe gaat het? Is er al een voorlopig coverontwerp?
•  Werkgroep Online: Hoe gaat het? Krijgen jullie voldoende materiaal van de werkgroepen Tekst, 

Beeld en Planning, Productie en Publiciteit om regelmatig Facebook-updates te maken? Is er 
respons? Willen jullie nog nieuwe acties of loopt het goed?

•  Algemeen: wie heeft extra hulp nodig of komt ergens niet uit? Nu vertellen, want volgende week is 
de eerste deadline…

Zelfstandige opdrachten voor de volgende bijeenkomst
Volgende week is de eerste deadline voor de teksten en beelden! Werk vandaag na de presentatie en 
redactievergadering dus lekker door. In feite werk je dus nog steeds allemaal door aan de eerdere 
zelfstandige opdrachten:
• Werkgroep Tekst:  Vervolg zelfstandige opdrachten (5) ‘Plank’ en (8) Teksten
• Werkgroep Beeld:  Vervolg zelfstandige opdracht (9) Basisontwerp en Beelden
• Werkgroep PPP:  Vervolg zelfstandige opdracht (7) Planning. Advertenties werven
• Werkgroep Online: Vervolg zelfstandige opdracht (10) Online pagina’s bijhouden

Voor de werkgroepen Tekst en Beeld komen daar voor volgende week twee nieuwe opdrachten bij:
•   Werkgroep Tekst: Zelfstandige opdracht (12) Maak de overige teksten: inhoudsopgave, cover, etc.
•   Werkgroep Beeld:  Zelfstandige opdracht (13) Ontwerp de cover – versie 1

Let op: de werkgroep Tekst levert in ieder geval de coverteksten snel aan bij de werkgroep Beeld, 
anders kunnen zij hun opdracht niet afmaken.

Hierna vind je een precieze beschrijving van deze nieuwe zelfstandige opdrachten en extra tips.

Week 7
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Deze opdracht is voor de werkgroep Tekst.
Zelfstandige opdracht (12): 
Maak de overige teksten: inhoudsopgave, cover, voorwoord, redactie en colofon 
Voor de cover en inhoudsopgave werk je nauw samen met de werkgroep Beeld.

Wat ga je doen?
In een tijdschrift zitten een aantal vaste teksten. Zorg dat je volgende week een eerste versie van deze 
teksten aanlevert. Dan kunnen de ontwerpers ermee aan de slag. Hieronder vind je alvast wat tips voor 
het maken van deze teksten:
• de inhoudsopgave, 
• de cover, 
• het voorwoord,
• de voorstelpagina,
• het colofon. 
 
Tips voor de inhoudsopgave
De inhoudsopgave kun je pas maken als je precies weet wat de inhoud is van alle artikelen en in welke 
volgorde de artikelen in jullie tijdschrift komen te staan.

•  Bekijk de indeling van de inhoudsopgave van een aantal tijdschriften: wat vind je goed? Hoe steken 
ze in elkaar? Welke vaste elementen bevatten ze? Laat je inspireren!

•  Bedenk of je alles van de eerste pagina tot en met de laatste pagina na elkaar gaat zetten, of dat je 
werkt met thema-blokken (rubrieken).

• Neem jullie eigen ‘plank’ als startpunt.
•  Zet nu alle titels van de artikelen op een rij in een document. De advertenties hoeven niet vermeld 

te worden in de inhoudsopgave.
•  Is het aantrekkelijk? Vervang minder pakkende titels door koppen die beter, spannender of aantrek-

kelijker zijn. En vergeet dan niet ook de kop boven het artikel zelf te vervangen.
•  Controleer of alles erin staat, met de juiste paginanummers. Let op: later, als alles in de vormgeving 

zit, moet iemand dit nog een keertje extra controleren: kloppen alle paginanummers? Is er niets 
verschoven?

Tips voor pakkende coverteksten
Coverteksten moeten de lezer prikkelen om snel door te bladeren naar de inhoud van een artikel. Wees 
dus kritisch! Bij deze opdracht werk je nauw samen met de werkgroep Beeld.

•  Bekijk de inhoudsopgave die jullie zojuist hebben gemaakt. Welke artikelen zijn het belangrijkst? 
Springen die titels er al uit of kan het pakkender?

• Bespreek met de werkgroep Beeld wat het coverbeeld wordt. Hier moet in ieder geval een tekst bij.
•  Welke artikelen hebben de leukste koppen, of bevatten leuke uitspraken die je kunt gebruiken op 

de cover?

12
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• Maak coverteksten kort!
• Wissel vormen af (bijvoorbeeld een citaat, een vraagzin, een woordgroep).
•  Let op: dit is een eerste versie. Later, als de werkgroep Beeld de teksten in de vormgeving heeft 

gezet, zie je pas écht het effect. Wees bereid de teksten dan aan te passen! 

Tips voor het voorwoord
Stel je voor dat iemand jullie tijdschrift zomaar ergens vindt. Hij of zij wil dan natuurlijk wel begrijpen 
wat voor blad het is. In het voorwoord van een tijdschrift: 
• heet je de lezers welkom en zorg je dat je een ‘persoonlijke band’ met de lezer aangaat;
• zorg je dat de lezer snapt wat voor soort tijdschrift hij in handen heeft;
• geef je de lezer een voorproefje van de belangrijkste artikelen, en maakt nieuwsgierig.

Hoe schrijf je een goed voorwoord?
•  Vergelijk eerst het voorwoord van drie verschillende tijdschriften met elkaar, bijvoorbeeld de 

tijdschriften van Apprentice XM die jullie eerder analyseerden in opdracht (4) op pagina 30.
•  Welk voorwoord nodigt het beste uit om verder te lezen? Waardoor komt dat? Welke is het minst 

uitnodigend, waar komt dat door? Hoe lang of kort moet het voorwoord zijn? 
• Maak een lijstje van zaken die in ieder geval in jullie voorwoord moeten.
•  Spreek af wie de eerste versie schrijft. Later leg je deze natuurlijk aan elkaar voor, en schaaf je eraan, 

totdat je echt tevreden bent. 

Tip: 
Kom je moeilijk op gang? Laat het blad zichzelf voorstellen. Dus schrijf alsof het blad zelf een mens is: 
‘Beste lezer, Goededag, ik ben… ik wil u graag… het leuke aan mij is… en wist u dat …?’ Later kun je 
het  dan herschrijven naar de je-vorm of u-vorm en wij-vorm (‘Beste lezer, Goededag, Wij zijn een 
nieuw tijdschrift X. Wij willen u graag… het leuke aan dit tijdschrift is… en wist u dat…?’)

Tips voor redactie voorstellen 
Wie is de redactie van jullie blad? Voor de lezer is het interessant om te weten wie het tijdschrift heeft 
gemaakt en over de redactieleden wat achtergrondinformatie te krijgen. Hoe maak je een leuke 
voorstelpagina? Bij deze opdracht werk je nauw samen met de werkgroep Beeld.

•  Gebruik de informatie van de voorstelpagina’s die iedereen heeft gemaakt bij opdracht (1). 
Natuurlijk ga je die informatie niet allemaal letterlijk overnemen, dan zou het veel lang worden. 

•  Wat is van ieder redactielid echt interessant om te vermelden? Welke informatie laat je achterwege? 
Of ga je ieder redactielid opnieuw interviewen?

•  Plaatsen jullie van ieder redactielid apart een pasfoto (die je best een beetje mag bewerken, door 
kleur te veranderen of er iets cartoonachtigs bij te tekenen) of maken jullie een pakkende groep-
foto?  

•  Bedenk samen met de werkgroep Beeld het ‘concept’ voor jullie voorstelpagina. Kijk eventueel in 
andere tijdschriften voor inspiratie. Lever zo snel mogelijk de tekst aan bij de werkgroep Beeld, 
spreek met hen af wie het wanneer krijgt. 
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Tips voor het colofon
In het colofon staat precies wie er allemaal aan jullie tijdschrift heeft meegewerkt. 

• Bekijk een aantal colofons in andere tijdschriften.
• Hoe gaan jullie je colofon indelen? Wat is handig?
•  Het belangrijkste bij een colofon is: zorg dat je NIEMAND vergeet! Meld iedereen die iets gedaan 

heeft! Mensen kunnen aardig boos worden als ze hun best hebben gedaan en niet genoemd 
worden. 

• Enne, zijn de namen correct gespeld?!
•  Denk niet alleen aan de directe redactie, maar bedank ook derden: welke leraren, instanties, 

gastdocenten, enz. hebben ook tijd, geld of energie gestoken in jullie blad?
•  Check, check, dubbelcheck! Zorg dat iemand van de werkgroep Planning, Productie en Publiciteit 

het colofon controleert. Ook helemaal aan het einde, voordat jullie tijdschrift naar de drukker gaat, 
controleert iemand dit onderdeel nog eens heel goed.

Waar en hoe lever je de opdrachten in?
• Zorg dat de coverteksten zo snel mogelijk bij de werkgroep Beeld zijn.
•  Lever de rest van de teksten voor de afgesproken deadline in een Word-document in bij de werk-

groep Planning en anderen waarmee je dat hebt afgesproken.

Deze opdracht is voor de werkgroep Beeld. 
Opdracht (13): 
Ontwerp de cover & voorstelpagina voor de redactie – versie 1
Voor de cover en voorstelpagina werk je nauw samen met de werkgroep Tekst.

Wat ga je doen?
Je gaat alvast een eerste versie van de voorkant van jullie tijdschrift ontwerpen en van de pagina’s 
waarop je de redactie voorstelt.

De cover of voorkant van een tijdschrift is de etalage van jullie blad. Als de voorkant aantrekkelijk is, 
slaat iedereen jullie tijdschrift open! Met de cover laat je twee dingen mee zien: 
• wie jullie zijn (uitstraling, imago), 
• wat jullie te bieden hebben (nieuwsgierig maken, voorproefje).

De cover kent een aantal vaste onderdelen:
• het naamlogo,
• extra informatie: wat is het voor tijdschrift, welk jaartal en nummer is het, hoe vaak komt het uit?
• pakkend coverbeeld of –beelden,
• pakkende coverteksten (koppen van artikelen, leuke uitspraken),
• het totale ontwerp.

13
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De grote vraag is: hoe lok je jullie lezers naar binnen in jullie ‘winkel’? Daarom maken jullie nu alvast 
een eerste versie van de cover. In de loop van de komende weken kan hij nog verder aangepast 
worden, totdat hij precies doet wat jullie willen: de aandacht trekken én vertellen wie jullie zijn.

Tips voor het naamlogo
Een goed logo maakt een sterk merk. Nu de naam van jullie tijdschrift is bepaald, wordt het hoog tijd 
om een mooi logo te ontwerpen. Hoe pak je dat aan?

•  Kies allemaal drie tijdschriften waarvan je het naamlogo sterk vindt. Analyseer samen: wat maakt 
het logo zo sterk? Waarom valt het direct op? Wat is kenmerkend? Let ook op de plaats waar het 
logo staat. 

•  Werk vanuit je moodboard en je basisontwerp. Je naamlogo moet natuurlijk wel aansluiten bij de 
algehele uitstraling van je blad!

•  Maak verschillende ontwerpen met verschillende letters. Bespreek samen welke het beste aansluit. 
Is het goed leesbaar? Trekt het de aandacht?

•  Heb je een paar goede en twijfelen jullie? Maak dan meerdere covers, en leg die voor aan je 
mederedactieleden.

Tip
Kijk achterin deze handleiding bij checklist 6: ‘Stappenplan voor het ontwerpen van een logo’.

Tips voor pakkend coverbeeld en -teksten
De cover moet de aandacht trekken met een sterk beeld. De teksten moeten de lezer prikkelen om snel 
door te bladeren naar de inhoud van een artikel. Bij deze opdracht werk je nauw samen met de 
werkgroep Tekst.

•  Bespreek met de werkgroep Tekst wat het coverbeeld wordt. Zetten jullie bijvoorbeeld een foto op 
de voorkant van iemand die jullie hebben geïnterviewd? Met een spannende tekst of uitspraak 
erbij? Een illustratie? Meerdere beelden? Zorg dat het een duidelijk beeld en aansprekend beeld is. 
Bij dit hoofdbeeld hoort in ieder geval een tekst.

•  De werkgroep Tekst levert alle coverteksten aan. Jullie plaatsen ze op de cover. Maar tekst en beeld 
moeten hier goed samen gaan. Dus als je denkt: deze tekst is te lang of: ik heb een beter idee, of: 
we hebben nog een mooi plaatje dat ook op de cover moet: overleg met elkaar! Een cover is geen 
compromis, maar het allerbeste wat je samen kunt verzinnen.

• Zorg dat coverteksten goed leesbaar zijn, sommige ook van een afstandje.
•  Varieer de letters in grootte en vorm. Sluit hierbij aan bij de letters van jullie basisontwerp. Het 

tijdschrift moet voor de lezer voelen als een geheel!
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Het totale coverontwerp
Maak de voorkant af met kleuren/patronen en afbeeldingen. Is de tekst goed te lezen? Valt de naam 
voldoende op? Ziet de voorpagina er aantrekkelijk uit, niet te druk maar zeker niet te saai? Past het 
geheel in de sfeer en uitstraling van het moodboard? 

Tips voor redactie voorstellen 
Wie is de redactie van jullie blad? Voor de lezer is het interessant om te weten wie het tijdschrift heeft 
gemaakt en over de redactieleden wat achtergrondinformatie te krijgen. Hoe maak je een leuke 
voorstelpagina? Bij deze opdracht werk je nauw samen met de werkgroep Tekst.

•  Gebruik de informatie van de voorstelpagina’s die iedereen heeft gemaakt bij zelfstandige opdracht 
(1). Natuurlijk ga je die informatie niet allemaal letterlijk overnemen, dan zou het veel lang worden. 

• Wat is van ieder redactielid echt interessant om te vermelden? Welke informatie laat je achterwege? 
•  Plaatsen jullie van ieder redactielid apart een pasfoto (die je best een beetje mag bewerken, door 

kleur te veranderen of er iets cartoonachtigs bij te tekenen) of maken jullie een pakkende groep-
foto?  

•  Bedenk samen met de werkgroep Tekst het ‘concept’. Kijk eventueel in andere tijdschriften voor 
inspiratie. Vraag de werkgroep Tekst zo snel mogelijk de tekst aan te leveren. Spreek met hen af wie 
het wanneer krijgt. 

•  Als jullie alles hebben, kunnen jullie gaan opmaken. Hoe plaats je het geheel op de pagina? Komt 
de tekst door elkaar in diagonalen, verticaal, horizontaal? 

Waar en hoe lever je de opdrachten in?
Als jullie tevreden zijn, zet je de cover of twee versies ervan op de interne redactiepagina. Hetzelfde 
doe je met de voorstelpagina’s. Vraag jullie mederedactieleden om commentaar of tips!

“ Het is handig om elke week een half uur het werk te bespreken met de hele groep.”
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Deadline eerste versie  
teksten en beelden!
Een spannende dag vandaag: heeft iedereen de eerste deadline gehaald? Als het goed is 
heeft de werkgroep Planning alles binnengekregen. Vandaag gaan we aan de slag met 
feedback geven. Op basis van alle tips passen jullie dingen nog aan. Want: volgende 
week is de definitieve deadline voor de teksten en beelden!

Groepsopdracht:
Redactievergadering
Zoals elke week houden jullie weer een redactievergadering. Let op: houd het kort. In de volgende 
opdracht gaan jullie nog uitgebreid het werk van de werkgroepen Tekst en Beeld bespreken.

Agenda vandaag
Vandaag bespreken jullie in ieder geval de voortgang:
•  Werkgroep Planning, Productie, Publiciteit: Is alles binnen volgens afspraak? Wie heeft niet aangele-

verd? Wanneer komt het wel?
• Werkgroep Tekst: Zijn er nog wijzigingen in de ‘plank’? 
• Werkgroep Beeld: Heeft iedereen gereageerd op het voorlopig coverontwerp? Zijn er nog reacties?
•  Werkgroep Online: Hoe gaat het? Krijgen jullie voldoende materiaal van de werkgroepen Tekst, 

Beeld en Planning, Productie en Publiciteit om regelmatig Facebook-updates te maken? 
• Algemeen: wat zijn de afspraken voor volgende week: wie zorgt wanneer dan wat waar is?
• Specifiek: hoe gaan we zo dadelijk feedback geven? 

Tips voor docent
•  Zorg dat alle teksten 5x zijn uitgeprint, of dat de werkgroep PPP dit heeft gedaan. Zorg dat de 

beeldenmakers hun beelden bij zich hebben (in laptop of ook geprint).

•  U kunt de feedback natuurlijk ook op een andere manier regelen. Leerlingen kunnen teksten 
bijvoorbeeld naar elkaar mailen. Per mail is het echter lastig om goed uit te leggen wat je bedoelt. 
Vaak komt mail ook onbedoeld hard over. De praktijk leert dat het goed is om juist wel fysiek bij 
elkaar te gaan zitten.

•  Het werkt goed om de feedback-procedure samen met de groep door te lopen. Benadruk het 
belang van positieve feedback: iemand moet ook weten wat er juist wel goed was.

Week 8
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Groepsopdracht:
Feedback geven op teksten & beelden

Hoera! Je tekst, foto’s of illustratie zijn klaar. Bloed, zweet en tranen heeft het je gekost, maar nu ben je 
trots. Of misschien wel heel onzeker… Het is altijd spannend jouw creatieve product aan anderen voor 
te leggen. Straks word je nog afgekraakt! Bedenk dat jouw product beter kan worden door wat 
anderen zien. Daarom is het belangrijk dat iedereen positieve feedback geeft: vertel niet alleen je 
kritiek, maar ook wat je goed vindt! Het werkt als volgt.

Wat ga je doen?
1.  Maak groepjes van vier of vijf personen met: 

•  de schrijver van een tekst, 
•  degene die er beeld bij heeft gemaakt, 
•  twee of drie anderen.

2.  Lees allemaal de tekst: 
• Ronde 1: geef eerst allemaal twee complimenten voor de tekst: wat vond je er goed aan? Wat     
  werkt, wat was sterk? 
•  Ronde 2: doe nu een rondje tips. Wat snapte je niet? Wat kan beter? Is de tekst te lang? Wat kan 

eruit? Heb je een idee voor een betere kop? Formuleer je kritiek dus zo, dat de schrijver er direct  
mee aan de slag kan. Dus niet: uhmm, ik weet niet, maar ik vond het niet zo leuk.

3.  Bekijk nu de beelden en volg dezelfde procedure. Kijk daarbij ook samen of tekst en beeld goed bij 
elkaar aansluiten.

Aan de slag met de tips!
De schrijver en beeldenmaker bedanken voor de tips en gaan aan de slag met de verbeterpunten waar 
ze het zelf ook mee eens zijn. Let op: je hoeft dus echt niet naar alles te luisteren. Maar vaak zien 
buitenstaanders wel beter wat er nog beter kan, doordat ze een ‘frisse blik’ hebben!

Zelfstandige opdrachten voor de volgende bijeenkomst: eerste deadline!
Volgende week is de uiterste deadline voor alle teksten en beelden! Verwerk tussen nu en volgende 
week alle tips en maak een definitieve versie.

Alle eerdere opdrachten lopen dus door:
• Werkgroep PPP:   Vervolg zelfstandige opdrachten (7) Planning
• Werkgroep Online: Vervolg zelfstandige opdracht (10) Online pagina’s bijhouden
• Werkgroep Tekst:  Vervolg zelfstandige opdracht (5) ‘Plank’
• Werkgroep Tekst:   Vervolg zelfstandige opdracht (8) Teksten – definitieve versie
• Werkgroep Tekst:  Vervolg zelfstandige opdracht (12) Overige Teksten (cover, etc.)
• Werkgroep Beeld:  Vervolg zelfstandige opdracht (9) Basisontwerp en Beelden
• Werkgroep Beeld:  Vervolg zelfstandige opdracht (13) Ontwerp de cover – versie 2
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Tips voor werkgroep Planning, Productie, Publiciteit
Bij de zelfstandige opdrachten wordt voor jullie werkgroep steeds het bijhouden van de planning 
genoemd. Dit is een essentieel onderdeel voor een tijdschriftredactie. Wanneer de planning  door jullie 
gedetailleerd en up-to-date wordt bijgehouden en door de andere redactieleden goed wordt gebruikt, 
kan het iedereen enorm veel verwarring en stress besparen! 
Daarnaast kunnen jullie je taken uitbreiden door creatief op zoek te gaan naar adverteerders of 
bedrijven die op andere manieren jullie redactie willen sponsoren.
Verder kunnen jullie vanaf dit moment ook nadenken over een leuke manier om jullie tijdschrift 
binnenkort feestelijk te lanceren. In dit werkboek staat het voorbereiden van de lancering als laatste 
opgenomen, maar hoe eerder jullie erover beginnen na te denken, hoe meer je ervan kan maken. Kijk 
hiervoor op pagina’s 73 t/m 78.

Waar en hoe lever je alles aan?
•  Alle teksten lever je aan in Word. Spreek af wie ze verzamelt en het overzicht houdt. De teksten 

gaan nu nog door naar een eindredactie.
• Maak ook duidelijke afspraken hoe en bij wie je de beelden aanlevert.

Succes alle schrijvers en beeldenmakers met deze laatste loodjes!

“ We hadden de taken verdeeld. Eén 

interviewde, de ander schreef het 

op en de derde maakte foto’s.”
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Definitieve deadline  
teksten en beelden!
De eindstreep voor teksten en beelden is in zicht: heeft iedereen de definitieve deadline 
gehaald? Als het goed is heeft de werkgroep Planning alles binnengekregen! De komen-
de weken krijgt de werkgroep Beeld het druk: zij gaat alles in de vormgeving zetten. 
Nog drie weken, en dan… gaat alles naar de drukker.

Groepsopdracht: 
Redactievergadering
Zoals elke week houden jullie weer een redactievergadering.

Agenda vandaag
Vandaag bespreken jullie in ieder geval de voortgang:
•  Werkgroep Planning, Productie, Publiciteit: Is alles binnen volgens afspraak? Wie heeft niet aangele-

verd? Wanneer komt het wel? Lukt het al om adverteerders te werven? Vertel. Zo nee, hebben 
anderen uit de groep nog ideeën of suggesties?

•  Werkgroep Tekst: Zijn er nog wijzigingen in de ‘plank’? Als het goed is, is nu de eindversie bekend. 
Wie gaat de eindredactie doen? Wat zijn daarover de afspraken?

•  Werkgroep Beeld: Cover is aangepast. Laat de tweede versie zien. Zijn er nog reacties? De cover zal 
zich in de loop van de komende weken vast nog ontwikkelen. Zijn er nog andere nieuwtjes te 
melden over beeldmateriaal of vormgeving?

•  Werkgroep Online: Hoe gaat het? Hoeveel ‘vrienden’ zijn er al? Heb je voldoende materiaal van de 
werkgroepen Tekst, Beeld en Planning, Productie en Publiciteit om regelmatig Facebook-updates te 
maken? 

•  Algemeen: wat zijn de afspraken voor volgende week: wie zorgt wanneer wat waar is? Zijn er extra 
mensen nodig bij de werkgroep Beeld?

Zelfstandige opdrachten voor de volgende bijeenkomst: tweede deadline
Volgende week start de werkgroep Beeld met de opmaak van alle pagina’s. Zij moeten daarvoor de 
geredigeerde pagina’s tekst ontvangen. De werkgroep Tekst trekt daarom komende week een eind-
sprint: alle teksten moeten nog één keer heel precies bekeken worden.

• Werkgroep PPP:   Vervolg zelfstandige opdrachten (7) Planning
• Werkgroep Online: Vervolg zelfstandige opdracht (10) Online pagina’s bijhouden
• Werkgroep Beeld:  Vervolg zelfstandige opdracht (9) Basisontwerp en Beelden – definitieve   
   versie
• Werkgroep Beeld:  Vervolg zelfstandige opdracht (13) Ontwerp de cover – versie 3
Werkgroep tekst zie pagina 64 >>

Week 9
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• Werkgroep Tekst:  Vervolg zelfstandige opdracht (5) ‘Plank’ – definitieve versie
• Werkgroep Tekst:  Vervolg zelfstandige opdracht (12) Overige Teksten – definitieve versie
Nieuw:
• Werkgroep Tekst: Zelfstandige opdracht (14) Eindredactie en correctie teksten

Hierna vind je een precieze beschrijving van deze opdracht.

Deze opdracht is voor de werkgroep Tekst. 
Opdracht (14):  
Eindredactie en correctie teksten

Wat ga je doen? 
Jullie hebben nu alle teksten voor jullie tijdschrift compleet. Het is belangrijk dat daar nog één keer een 
goede eindredactie en correctie overheen gaat. Doe de eindredactie in twee rondes. Verdeel de rondes 
eventueel over de redactieleden.

Ronde 1: Redigeer inhoudelijk 
Als eindredacteur kijk je nog eens kritisch met de blik van jullie toekomstige lezers. 
• Zijn de koppen goed en pakkend? 
• Zit bij elk artikel een aantrekkelijke korte inleiding? 
• Staan er voldoende tussenkopjes in, zodat je doorleest?
• Moet er een zin ingekort worden of leest hij niet lekker? 

Pas op: sla niet door in de eindredactie. Laat de tekst van de schrijver wel intact! Als je heel veel wilt 
veranderen, neem dan contact op met de schrijver voordat je de tekst doorstuurt aan de vormgevers.

Tip
Let ook goed op het geheel van alle teksten. Twee koppen in een tijdschrift achter elkaar die bijna 
hetzelfde zijn, dat staat natuurlijk een beetje suf.

Ronde 2: Doe de eindcorrectie
Nu is het tijd voor de laatste correctie.
•  Haal eerst de spellingscontrole over alle teksten. Maar let op: de spellingscontrole haalt echt niet 

alle fouten uit je tekst! 
•  Print daarom ook nog een keertje alle teksten uit. Op papier haal je de laatste foutjes er makkelijker 

uit dan van het beeldscherm. 

Tip 
Laat iemand die heel goed is in Nederlands de eindcorrectie doen. Spelfouten staan heel slordig in een 
tijdschrift. Twijfelen jullie? Schakel desnoods een docent of iemand anders in!

14
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“ Op een gegeven moment kwam de deadline 

van het magazine erg dichtbij. Gelukkig 

waren bijna alle pagina’s gevuld.”

“ Het is belangrijk om elkaar feedback te 

geven over de invulling, ook als je een 

deadline hebt.”

Waar en hoe lever je alles aan?
•  Alle teksten lever je vóór volgende week aan in Word bij de werkgroep Beeld. Lever ook de defini-

tieve ‘plank’ aan.
•  Spreek af wie ze verzamelt en het overzicht houdt. Spreek ook af hoe je de teksten opslaat. Vaak is 

het handig om de paginanummers in de documentnaam te zetten. Bijvoorbeeld: 
- 19 Receptenrubriek 
- 20 – 21 Interview Stage Bejaardentehuis

Zo kunnen de mensen van de vormgeving (in jullie geval werkgroep Beeld) makkelijker werken en 
ontstaat er geen verwarring.
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In vormgeving zetten 
Gelukt! Alle columns, quizzen, interviews, artikelen, coverteksten, foto’s, illustraties, strips en 
andere beelden beelden zijn naar jullie ‘afdeling vormgeving’, de werkgroep Beeld. De hele 
redactie heeft keihard gewerkt. Nu is het aan de ontwerpers om al die losse elementen om te 
toveren tot een mooi geheel!

De komende weken zien er als volgt uit. 
• De werkgroep Beeld zet alle pagina’s in de vormgeving.
•  Werken jullie met de online redactieruimte van Apprentice XM? Voor zover jullie de teksten nog 

niet in het digitale format hebben gezet, gaan jullie dat nu doen.
•  Natuurlijk krijgt de rest van de redactie alle ontworpen pagina’s te zien en geeft feedback. Zeker bij 

het materiaal dat je zelf hebt gemaakt. Samen zet je de puntjes op de i.
• De werkgroep Beeld maakt een definitieve versie.
• De drukproeven worden gecontroleerd… en: het tijdschrift kan naar de drukker!
• Ondertussen gaan jullie volop reclame maken en publiciteit genereren. 
• En verzamelen jullie allerlei ideeën voor de laatste stap: de feestelijke lancering van jullie tijdschrift.

Aan het einde van deze weken ligt jullie eigen blad dus bij de drukker. Daarna gaan jullie in nieuwe 
groepjes aan de slag om de lancering tot een daverend succes te maken!

Tips voor de docent
•  In deze fase is er vooral veel werk te doen voor leerlingen in de werkgroep Beeld. Belangrijk is om 

te kijken of zij ondersteuning nodig hebben uit de andere groepen. 

•  Benadruk dat de makers van artikelen en foto’s nog wel iets te zeggen hebben over de vormgeving. 
Zij willen immers trots zijn op wat ze hebben gemaakt! Het fijnst is als ze er samen uitkomen. 

•  Verder is het leuk om eventueel nog een professionele (tijdschrift)ontwerper uit te nodigen om 
commentaar te leveren op de gemaakte pagina’s.

Schatting aantal 
weken: 4

FASE C
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Vormgeven van de pagina’s
Een tijdschrift wordt pas een tijdschrift als alles bij elkaar komt: de teksten, de beelden 
en de vormgeving ervan. De komende weken geeft de werkgroep Beeld alle pagina’s hun 
definitieve vorm. Extra handen nodig? De werkgroep Tekst heeft tijdelijk wat minder te 
doen… Natuurlijk is feedback weer heel belangrijk. Samen zet je de puntjes op de i!

Groepsopdracht:
Redactievergadering
De komende weken houden jullie weer elke week een redactievergadering. 

Agenda vandaag
Vandaag blikken jullie kort terug, maar vooral ook vooruit op de volgende weken.
•  Werkgroep Planning, Productie, Publiciteit: Is alles inderdaad volgens afspraak naar de werkgroep 

Beeld? Wie heeft niet aangeleverd? Wanneer komt het wel? Wat is de planning de komende 
weken? En hebben jullie misschien al  ideeën ontwikkeld voor de feestelijke lancering? Deel die dan 
met de groep. Vraag om feedback.

• Werkgroep Tekst: Wie wil helpen bij het corrigeren van de drukproeven over 3 weken ongeveer? 
•  Werkgroep Beeld: Heeft de werkgroep Beeld extra mensen nodig? Wie wil helpen? Hoe gaan zij de 

komende weken het werk verdelen en plannen? Heeft iedereen toegang tot de online redactieruim-
te om mee te kijken en de laatste input te leveren?

•  Werkgroep Online: Hoe gaat het? Hoeveel ‘vrienden’ zijn er al? Hoe gaan ze de komende weken de 
spanning opvoeren, zodat iedereen bij de lancering maximaal benieuwd is? Wat hebben ze 
daarvoor nodig of gaan ze doen? 

Zelfstandige opdrachten voor volgende bijeenkomst
De komende week heeft de werkgroep Beeld een doorlopende zelfstandige opdracht.

• Werkgroep Beeld:   Zelfstandige opdracht (15) Ontwerp van alle pagina’s

Hierna vind je de precieze beschrijving van de opdracht.

Twee eerdere opdrachten lopen gewoon door:
• Werkgroep PPP:   Vervolg zelfstandige opdracht (7) Planning - maak een laatste update
• Werkgroep Online:  Vervolg zelfstandige opdracht (10) Online pagina’s

Week 10 & 11
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Deze opdracht is voor de werkgroep Beeld. 
Opdracht (15):
Ontwerp van alle pagina’s

Wat ga je doen?
Jullie hebben alle teksten en beelden binnengekregen. Aan jullie de taak om er een spetterend geheel 
van te maken. Hoe pak je dat aan?

• Neem de definitieve ‘plank’ als uitgangspunt. Die heb je gekregen van de werkgroep Tekst.
•  Jullie hebben al een moodboard, een basisontwerp, een cover en een redactiepagina gemaakt. 

Hang alles samen op in het redactielokaal, zodat je goed kunt zien wat de sfeer wordt.
•  Klopt alles nog? Of moeten jullie nog aanvullende afspraken over de vormgeving maken, bijvoor-

beeld over de afwisseling van achtergrondkleuren, het gebruik van effecten, enzovoort? Mag 
iedereen helemaal ‘los’ gaan binnen de afspraken en zijn eigen pagina’s vormgeven? 

•  Neem nu samen de hele ‘plank’ door. Ontbreken er nog dingen? Wie gaat welk artikel vormgeven? 
Wie doet de vaste pagina’s, zoals de inhoudsopgave, het voorwoord, het colofon, etc.? Met welke 
artikelen starten jullie? Wie kijkt met wie mee?

•  Werken jullie met de online redactieruimte van Apprentice XM? Voor zover jullie de teksten nog 
niet in het digitale format hebben gezet, gaan jullie dat nu doen.

•  En dan: lekker aan de slag! Probeer van alles uit, en neem af en toe afstand: wordt het niet te druk? 
Of juist te saai? Heb je misschien extra beeld nodig? Moet er toch nog snel een foto worden 
gemaakt? Of een illustratie? Zorg dat je dat op tijd signaleert en ervoor zorgt dat het er komt.

Hoe en waar lever je het in?
Spreek met de rest van de redactie af wanneer en hoe de ze eerste pagina’s te zien krijgen. Presenteren 
jullie al pagina’s volgende week op de volgende redactievergadering, of maken jullie losse afspraken 
tussen vormgever en degene die de tekst heeft gemaakt?

15

“ De grafisch ontwerper liet sites met 

lettertypes en verschillende grafische 

programma’s zien.”
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Deadline eerste versie 
vormgegeven pagina’s!
Misschien hebben jullie al wat voorproefjes te zien gekregen de afgelopen tijd, maar 
vandaag komt alles samen. De werkgroep Beeld presenteert alle vormgegeven pagina’s 
voor zover ze af zijn! De rest van de redactie geeft feedback. Op basis van jullie tips 
kunnen de vormgevers alles voor volgende week nog één keer aanpassen. En daarna: 
naar de drukker! 

Tips voor docent
• Zorg dat dit een positieve en feestelijke presentatie wordt. Het tijdschrift is nu zo goed als af!

•  Zorg voor de feedback in kleine groepjes dat de  pagina’s zijn uitgeprint, of dat de werkgroep PPP 
dit heeft gedaan. Of zorg dat ze in groepjes op laptops kunnen worden bekeken.

•  Neem eventueel de feedback-procedure samen met de groep nog even door. Benadruk het belang 
van positieve feedback: vertel niet alleen je kritiek, maar ook wat je goed vindt! Formuleer als tips. 

Groepsopdracht:
Presentatie ontworpen pagina’s

Hoera! Alle vormgegeven pagina’s zijn (bijna) klaar. De werkgroep Beeld gaat ze presenteren. Jullie 
krijgen alle pagina’s op een rij te zien.

Plenair: algemene feedback
•  Projecteer de pagina’s liefst op een groot scherm voor de hele groep. Zorg dat het donker is en dat 

iedereen ze goed kan zien.
•  Blader eerst rustig door alle pagina’s, van voor naar achter. Zo krijgt iedereen een idee van het 

geheel en het bladritme.
• Applausje voor de vormgevers!
•  Bespreek nu met de hele redactie:  

-  Wat is jullie algemene indruk? Ziet het er goed uit? Wat kan er nog beter? 
-  Is het een geheel? Zijn er pagina’s die heel erg ‘buiten de boot’ vallen? 
-   Is de volgorde van de artikelen goed? Is het afwisselend om door te bladeren? Is het misschien 

nodig om artikelen te wisselen met elkaar? 

Week 12
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•  Presenteer nu per pagina of spread (= twee pagina’s). Licht eventueel keuzes toe, of vertel waar je 
zelf nog niet tevreden over bent of een oplossing voor zoekt.

•  Vraag algemene feedback per spread: Wat is jullie indruk? Ziet het er goed uit? Wat kan er nog 
beter? Verval niet in te veel detail. Later bespreek je elke pagina nog in een kleiner groepje.

Iemand van de werkgroep Beeld noteert natuurlijk alle tips en het commentaar.

In groepjes: feedback op details
Het is een goed idee om na de algemene feedback nog wat preciezer te kijken naar de verschillende 
pagina’s met degenen die de tekst geschreven hebben en de beelden gemaakt hebben. Zij zien 
meteen of het wel ‘Marieke (15 jaar)’ is, die op de foto staat. Ze weten hoe ze de tekst bedoeld 
hadden en kunnen ook zien of het zo wel goed overkomt. 

1. Maak groepjes van vier of vijf personen met:
• de schrijver van een tekst,
• degene die de pagina’s heeft vormgegeven
• degene die het beeld heeft gemaakt (misschien dezelfde als de vormgever),
• twee of drie anderen.

2. Bekijk nog een keer heel aandachtig de pagina’s, lees door:
•  Ronde 1: geef eerst allemaal twee complimenten voor de vormgeving: wat vind je er goed aan? 

Wat werkt, wat is sterk?
•  Ronde 2: doe nu een rondje tips. Wat kan beter? Is het allemaal goed leesbaar? Niet te druk of te 

saai? Is het aantrekkelijk zo? Zou jij het gaan lezen? Wie weet heb je ineens een idee voor een 
betere of kortere kop? Formuleer je kritiek zo, dat de vormgever er direct mee aan de slag kan. Dus 
niet: uhmm, ik weet niet, maar ik vind het niet zo mooi.

“ Ik wil zelf ook grafisch ontwerper worden.”
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Aan de slag met de tips!
De vormgever bedankt voor de tips en correcties en gaat aan de slag met de verbeterpunten waar hij 
of zij het zelf ook mee eens is. Let op: je hoeft dus echt niet naar alles te luisteren. Maar vaak zien 
buitenstaanders wel goed wat er nog beter kan, doordat ze een ‘frisse blik’ hebben!

Zelfstandige opdrachten voor de volgende bijeenkomst: eerste deadline!
Volgende week is de uiterste deadline voor alle vormgegeven pagina’s! Verwerk tussen nu en volgende 
week alle tips en maak een definitieve versie.

Deze eerdere zelfstandige opdrachten lopen door:
• Werkgroep Beeld:  Vervolg zelfstandige opdracht (15) Ontwerp van alle pagina’s
• Werkgroep PPP:   Vervolg zelfstandige opdracht (7) Planning - maak een laatste update
• Werkgroep Online:  Vervolg zelfstandige opdracht (10) Online pagina’s

Waar en hoe lever je alles aan?
• Spreek af hoe je alles aanlevert en wanneer. 
• Wie gaat de correctie van de drukproeven doen? En wanneer?
• Wie gaat de correcties doorvoeren en wanneer?

Succes alle vormgevers met deze laatste loodjes!

 

“ Ik ben heel erg bezig met de planning. Ik wil die direct visueel maken in het redactielokaal.” 
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Definitieve deadline  
& brainstorm over de 
lancering!
En, zijn de pagina’s mooi geworden? Op basis van alle tips van vorige week heeft de 
werkgroep Beeld de afgelopen week de pagina’s nog verder aangescherpt. Nu zijn ze 
klaar om naar de drukker te gaan. Nou ja, bijna... Eerst nog even de laatste versie heel 
precies controleren, want er mogen natuurlijk geen kleine foutjes in staan. Daarna 
denken jullie alweer vooruit: hoe gaan jullie je magazine straks lanceren?

Groepsopdracht:
Redactievergadering

Tijdens de redactievergadering vandaag blikken jullie terug, en vooral ook: vooruit. Jullie maken nieuwe 
werkgroepen om de komende weken de lancering voor te bereiden.

Agenda vandaag
•  Werkgroep Planning, Productie, Publiciteit: Is alles volgens afspraak gelukt? Kunnen de laatste 

correcties (zie opdracht 16) gedaan worden? Wie doen ze? Wanneer gaat alles naar de drukker? 
Wanneer komt het tijdschrift gedrukt aan op school? Is er al een datum voor de lancering vastge-
steld?

• Werkgroep Tekst: Wie gaat aan de slag met corrigeren van de drukproeven? 
• Werkgroep Beeld: Wie voert de allerlaatste correcties door?
• Werkgroep Online: Hoe gaat het? Hoeveel ‘vrienden’ zijn er al? 

Groepsopdracht:
Indelen nieuwe groepjes

Vier nieuwe werkgroepen indelen
Over ongeveer drie weken komt jullie tijdschrift van de drukker. De lancering moet natuurlijk een 
spetterend evenement worden! De laatste weken werkt iedereen in nieuwe werkgroepen met speciale 
taken om de lancering tot een groot succes te maken. 

Dit zijn de vier werkgroepen. Kies in welke je de komende weken gaat zitten. Let op: degenen die de 
eindcorrectie doen, zijn de komende week natuurlijk nog vrijgesteld van nieuw ‘werk’!

Week 13
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1.  Werkgroep Planning, Productie, Publiciteit (PPP)  
Zorgt voor de planning en productie van het evenement, persberichten schrijven, pers uitnodigen.

2.  Werkgroep Locatie, Aankleding, Catering  
Zorgt voor de locatie van de lancering, de aankleding en hapjes en drankjes.  

3.  Werkgroep Reclame  
Zorgt voor uitnodigingen, flyers en/of posters. Samen met de leden van werkgroep Online versprei-
den jullie de uitnodigingen en flyers/posters in jullie woonplaats.

4.   Werkgroep Online 
  Zorgt dat jullie lancering online bekend wordt, nodigt alle vrienden op Facebook, Hyves, etc.uit. 

Stuurt digitale uitnodigingen rond. Jullie verspreiden samen met de leden van werkgroep Reclame 
de uitnodigingen en flyers/posters in jullie woonplaats.

Je werkt nauw samen!
Werk nauw met elkaar samen! In deze laatste fase is het superbelangrijk dat alles goed met elkaar 
wordt gecommuniceerd. 

Groepsopdracht:
Brainstorm over de lancering

Jullie gaan brainstormen over de lancering! Wat is een leuke plek? Wat past bij jullie tijdschrift? Wie ga 
je allemaal uitnodigen? Komen er optredens of speciale gasten? Aan wie bieden jullie het eerste 
exemplaar aan? Kortom: hoe maken jullie van de lancering een spannend en leuk evenement? Mis-
schien heeft de werkgroep Planning, Productie & Publiciteit al ideeën voor de lancering.  Bespreek die 
hier en bepaal of jullie deze verder willen ontwikkelen of dat jullie eerst willen brainstormen voor meer 
ideeën.

1.  Stel eerst vast wat de randvoorwaarden zijn. Is er al een locatie? Is er budget? Is de datum al 
bekend? Etc.

2.  Brainstorm nu 10 minuten in groepjes van 4 of 5 redactieleden. Je kunt al in je nieuwe werkgroepje 
gaan zitten, maar je kunt ook mixen. 
 
Herinner je het nog? Bij brainstormen gelden een aantal regels: 
•  ALLES is goed! NIET kritisch zijn! 
•  Het gaat om de HOEVEELHEID ideeën! 
•  Bouw door op elkaars ideeën!

 •  Ga in deze fase nog niet ‘praktisch’ denken of details uitwerken: dat komt later pas. 
Een persoon noteert de ideeën op een groot vel.

3.  Na 10 minuten stop je met brainstormen. Je bekijkt alles wat jullie verzameld hebben. Nu word je 
iets kritischer. Selecteer de belangrijkste ideeën.
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4. Ieder groepje presenteert hun ideeën aan de rest van de groep. De rest reageert of geeft tips.

5.  Aan het einde kiezen jullie de beste ideeën om verder uit te voeren. Zijn ze realistisch? Tijd om ze 
uit te gaan werken!

Zelfstandige opdrachten voor de volgende bijeenkomst
Aan het einde van deze bijeenkomst zijn er vijf opdrachten. De eerste is essentieel voor de afronding 
van het tijdschrift. Dat moet dus eerst gebeuren!
 
• Werkgroep Tekst en Beeld:  Zelfstandige opdracht (16) Eindcorrectie drukproeven 
• Werkgroep PPP:    Zelfstandige opdracht (17) Maak een planning & draaiboek voor 

de lancering
• Werkgroep Locatie, Aankleding, Catering: Zelfstandige opdracht (18) Maak een plan voor   
    locatie, aankleding en catering
• Werkgroep PPP:   Zelfstandige opdracht (19) Schrijf Persbericht 2: ons tijdschrift is af!
• Werkgroep Reclame:   Zelfstandige opdracht (20) Maak (ontwerp voor) uitnodiging, 

flyers/posters en verspreid ze samen met werkgroep Online.
• Werkgroep Online:  Vervolg zelfstandige opdracht (10) Online pagina’s
• Werkgroep Online:   Zelfstandige opdracht (20) Verspreid samen met werkgroep 

Reclame de uitnodiging, flyers en/of posters.
 
Hierna vind je de precieze beschrijving van de opdrachten.

Deze opdracht is voor de werkgroep Tekst en de werkgroep Beeld.
Opdracht (16):
Laatste correcties: de puntjes op de i!

Wat ga je doen?
Straks worden er misschien wel 1000 of meer exemplaren van jullie tijdschrift gedrukt. Niets vervelen-
der dan een knoert van een fout op een verder prachtige pagina. Want dan is het plotseling niet één 
fout, maar 1000 keer fout...

Jullie hebben al eerder afgesproken wie de allerlaatste correcties gaat doen. Dat moeten in ieder geval 
redactieleden zijn met oog voor detail en kwaliteit! Jullie kijken zowel naar de tekst als naar het beeld. 
Het kan ook handig zijn iemand van de werkgroep Planning hierbij te betrekken, omdat die vaak het 
beste overzicht heeft over het geheel.

• Print alle pagina’s uit. Op papier heb je het beste overzicht.

16
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“Het is leuk en leerzaam om van elke discipline 
wat te doen.”

17

•  Lees elke pagina nog een keer zorgvuldig door. Corrigeer alle resterende tekstfouten.  
Let speciaal op: 
- afbreekfouten, punten, komma’s; 
- de spelling en vermelding van de namen van de makers bij een artikel; 
- de koppen, quotes en andere tekstelementen die in het oog springen; 
- het colofon: correcte spelling namen? Staat echt iedereen erin? Zijn eventuele sponsoren of 
donateurs correct vermeld? 
- de inhoudsopgave: klopt de paginanummering met de uiteindelijke volgorde van de pagina’s in 
jullie tijdschrift? 
- consequent gebruik van tekstelementen door het hele tijdschrift (staat de schrijversnaam altijd 
eerst, en daarna de naam van de fotograaf, of andersom, etc.)

•  Bekijk de pagina’s precies. Corrigeer nu alle resterende beeldfouten. Let speciaal op: 
- te wijde witregels (interlinie); 
- uitlijning van blokken: staan ze netjes op één lijn of verspringen ze iets?; 
- lettertypes: staat er niet nog ergens een alinea of een zin in een verkeerd lettertype?; 
- storende witrandjes rond foto’s en andere beelden; 
- consequent gebruik van lettertypes en kleuren door het hele tijdschrift.

•  Voer alle correcties door en check ze nog een keer. Het is handig om dit in tweetallen te doen. Sla 
alles goed op! 

Hoe en waar lever je het in?
En dan: tijd om naar de drukker te sturen. Als het goed is, heeft de werkgroep Planning al afspraken 
gemaakt en weten jullie precies hoe en bij wie je moet aanleveren.
Deadline gehaald!!!! Zo, nu kunnen jullie even uitrusten!
 

Deze opdracht is voor de werkgroep Planning, Productie, Publiciteit. 
Opdracht (17):
Maak een planning & draaiboek voor de lancering – versie 1

Wat ga je doen?
Jullie maken twee documenten:
•  Een eerste planning van alle taken van alle werkgroepen in aanloop naar de lancering. Dus: wie 

doet wat wanneer? Haal hiervoor informatie bij de andere werkgroepen.
•  Een voorlopig draaiboek voor de lancering zelf. Hierin verwerk je de ideeën uit de brainstorm. Ook 

heb je informatie nodig van de andere werkgroepen.

Tip
Bestudeer checklist 2 (‘Manieren om een project te organiseren’), checklist 3 (Voorbeeld Planning) en 
checklist 7 (Voorbeeld Draaiboek). Deze voorbeelden gaan over het organiseren van een festival, maar 
ze laten zien hoe je een goede planning en draaiboek moet maken. Je vindt deze checklists achterin 
deze handleiding.
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Deze opdracht is voor de werkgroep Locatie, Aankleding, Catering. 
Opdracht (18):
Maak een plan voor de locatie, aankleding en catering

Wat ga je doen?
Maak een plan voor locatie, aankleding en catering. Zorg dat je precies weet wat je allemaal nodig 
hebt en wie wat gaat regelen. En: hoeveel kost het eigenlijk? Maak ook een begroting!

Tip
Hoe kan je het overzicht houden wanneer er allemaal verschillende dingen moeten gebeuren? Bestu-
deer checklist 2 (‘Manieren om een project te organiseren’). Hoe stel je een begroting op? Bestudeer 
checklist 8, Voorbeeld Begroting. Je vindt deze checklists achterin deze handleiding.

Locatie en aankleding
De aankleding van de locatie is belangrijk voor de sfeer van jullie lancering!
• Regel de locatie en breng een bezoek aan de plek. Kijk goed hoe alles in elkaar zit.
•  Denk ook aan praktische zaken als: garderobe, waar staan de tafels en stoelen, waar ga je het 

tijdschrift presenteren, is er een beamer, een groot scherm, kan het licht gedempt worden, kan er 
muziek gedraaid worden, waar kun je de hapjes klaarzetten, etc.

•  Maak een lijst wat je allemaal moet regelen en waar je aan moet denken.

Catering
• Wat ga je de gasten aanbieden? Hapjes? Snacks? Drankjes?
• Wie gaan de hapjes maken?
• Is er een winkel die drankjes wil sponsoren?
• Zijn er voldoende glazen, borden, etc.?
• Wie serveert tijdens de lancering zelf?

Hoe en waar lever je het in?
Zorg dat je je jullie plan volgende week klaar hebt om te presenteren aan de rest. Maar vooral: ga 
alvast aan de slag met de actiepunten!

18
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Deze opdracht is voor de werkgroep Planning, Productie, Publiciteit. 
Opdracht (19):
Persbericht 2: ons tijdschrift is af! – versie 1

Wat ga je doen?
Jullie maakten al eerder een persbericht en benaderden journalisten om jullie tijdschrift-in-wording 
onder de aandacht te brengen (opdracht 11). Doe nu hetzelfde, maar dan als uitnodiging voor de 
lancering. Schrijf alvast een eerste versie. Let op: je moet natuurlijk wel alle gegevens hebben over de 
lancering zelf: datum, tijdstip, locatie en alle spannende dingen die tijdens de lancering gaan gebeu-
ren! Zorg dat journalisten zo nieuwsgierig mogelijk worden!

Tip
Informatie over het schrijven van een goed persbericht vind je bij opdracht  11 op pagina 47/48 en bij 
checklist 5 (‘Richtlijnen voor het schrijven van een persbericht’)  achterin deze handleiding.

Hoe en waar lever je het in?
Zorg dat je je jullie persbericht volgende week klaar hebt om te verzenden. Controleer dan de laatste 
details. 

Deze opdracht is voor de werkgroep Reclame en de werkgroep Online.
Opdracht (20):
Maak een plan voor de werving met flyers en posters

Wat ga je doen?
Jullie doel is: zoveel mogelijk mensen op de hoogte brengen van de lancering! Hoe gaan jullie dat 
doen? In ieder geval moeten er flyers en posters komen voor in jullie school. Maar misschien wil je ze 
wel op meer plekken verspreiden. Maak een plan voor de werving en ontwerp de flyers en posters.

Hoe en waar lever je het in?
Zorg dat je je jullie flyers en posters volgende week klaar hebben om te laten zien aan de rest van de 
redactie. Controleer dan de laatste details. Daarna is het tijd om ze snel te verspreiden!

19

20
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De lancering!
Week 14-16

Organiseer een  
lanceringsfeest!
Pfff, het tijdschrift ligt nu echt bij de drukker. Al jullie aandacht en energie kan nu naar 
het organiseren van jullie grote lanceringsfeest. Vorige week zijn jullie daarmee al aan 
de slag gegaan. Vandaag presenteert iedereen zijn resultaten en maken jullie verdere 
afspraken. De komende weken werken jullie toe naar een daverende afsluiting van dit 
project!

Groepsopdracht:
Redactievergadering Lancering

Agenda vandaag
•  Werkgroep PPP: Presenteren opdracht (17) Maak een planning & draaiboek voor de lancering. 

Klopt het, zijn er aanvullingen? Loopt alles volgens planning? Vertelt hoe het staat met het persbe-
richt en benaderen van de pers. 

•  Werkgroep Planning, Productie, Publiciteit: Presenteren het persbericht voor de lancering. Is alle 
informatie bekend en kloppend?

•  Werkgroep Locatie, Aankleding, Catering: Presenteren opdracht (18) Plan voor locatie, aankleding 
en catering. Hebben ze hulp nodig? Tips? 

•  Werkgroep Reclame en Online: Presenteren opdracht (20) Maak (plan voor) flyers + posters en de 
verspreiding.

Zorg aan het einde dat alle taken verdeeld zijn en dat iedereen precies weet wat hem of haar te doen 
staat de komende weken.

Zelfstandige opdrachten voor de volgende bijeenkomst
Iedereen werkt door aan zijn taken! Plan vergaderingen waar nodig. 

Veel plezier met de laatste loodjes!

FASE D
Schatting aantal 

weken: 3
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1. Enkele invalshoeken voor een tijdschrift
Deze ideeën zijn alleen maar het begin, start van hieruit je eigen brainstorm …

Maatschappelijk tijdschrift
1. Een tijdschrift over de maatschappelijke stage op jullie school.

2.  Een tijdschrift over een bepaalde buurt waar overlast is door jongeren. Maak een glossy waarin 
beide ‘partijen’ zich kunnen voorstellen: wie zijn de ‘overlastgevende’ jongeren, wie zijn de 
‘klagende ouderen’? Wat doen ze, wat vinden ze belangrijk? Organiseer een ontmoeting tussen 
een jongere en een oude dame uit de buurt en maak hier een mooi verslag van. Enzovoorts. Elkaar 
leren kennen is de start van een normale relatie.

3.  Een vrolijk tijdschrift voor ouderen in een verzorgingstehuis. Leef je in in de wereld van de ouderen 
en maak een leuk, vrolijk tijdschrift (niet te kleine letters!) waar ze zich mee kunnen vermaken en 
waardoor ze informatie krijgen over hun woonomgeving.

4.  Beïnvloed het beleid in jullie woonplaats: een tijdschrift waarin jullie een idee of voorstel lanceren. 
Bijvoorbeeld: jongeren in jouw buurt zouden graag een bioscoop / skatebaan / trapveldje / 
hangplek / uitgaansgelegenheid willen. Maak een tijdschrift waarin je dit onderwerp van alle 
kanten onderzoekt en een pleidooi houdt voor jullie zaak.

Kunstzinnig tijdschrift
1. Muziek op jouw school: zoveel leerlingen, zoveel stijlen. Maak een muzikaal tijdschrift.

2. Cool Art. Kunst is cool, maar waarom? Show & tell.

Jullie school
1.  AFTER SCHOOL: Wat kan je allemaal doen na je schooltijd? Denk aan (gekke) opleidingen, reizen, 

vrijwilligersprogramma’s in Nederland en in het buitenland of je eerste baan.

2.  Hoe groen is jullie school? Maak een tijdschrift met goede voorbeelden en verzin creatieve oplos-
singen om jullie school (nog) groener te maken.

3.  Diversiteit op school. Hoe divers is jullie school. Kan iedereen openlijk zichzelf zijn? Is er plek voor 
mensen van verschillende culturen, van verschillende geloven, van verschillende geaardheid? Of 
niet? Wat gaat er goed, wat kan er beter?

4. Pesten. Waarom gebeurt het, wat is de impact, hoe kan het anders?
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2. Manieren om je werk te organiseren

Er zijn verschillende manieren om je werk te organiseren. 
Hieronder vind je een overzicht:

To-do-lijst:
Een ongestructureerd maar super gedetailleerd overzicht van alle acties die je kunt bedenken rondom 
iets dat georganiseerd moet worden. Bijvoorbeeld: 

• Ballonnen kopen voor de openingsavond 
• Een ballonenpompje regelen
• Tape en punaises regelen om de ballonnen op de muur te bevestigen
• Alle spullen uiterlijk woensdag naar Jeroen zodat ze meekunnen naar de locatie
• Presentator uitnodigen om voor de opening mee te eten
• Bloemen regelen voor presentator en regisseur

Op basis van al deze acties zou je een takenlijst of taakverdeling kunnen samenstellen. Verzamel alle 
acties die vallen onder dezelfde taak, bijvoorbeeld: ‘Spullen aankleding regelen’ en ‘Contact en 
begeleiding presentator’.

Wanneer jullie al een taakverdeling hebben gemaakt, verdeel je de acties op de to-do-lijst onder de 
leerlingen op basis van de taakverdeling: je besluit bij welke taak iedere actie hoort.

Taakverdeling: 
De organisatie van een (onderdeel)  van een evenement valt uiteen in verschillende taken. Bepaal 
welke taken er allemaal horen bij bijvoorbeeld het zoeken van sponsors voor jullie evenement. Je kunt 
denken aan:

• Sponsoring regelen voor T-shirts en printen van T-shirts
• Contact zoeken met lokale banken voor sponsoring
• Contact zoeken met winkeliersvereniging voor sponsoring

Bij elke taak bepaal je wie voor deze taak verantwoordelijk is. Elke taak kun je vervolgens opdelen in 
specifieke acties: dan krijg je een to-do-lijst, zie boven.
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Planning / Projectplanning:
Een planning is overzicht van alle onderdelen waaruit de organisatie van je evenement  bestaat. Dit 
overzicht zet je vervolgens in een tijdschema. Je kan beginnen met een hele grove planning, bijvoor-
beeld: projectonderdeel Publiciteit – 3 t/m 31 maart, projectonderdeel Werving – 10 t/m 20 april. 
Maar je kan een planning zo gedetailleerd maken als je wil. In de loop van de organisatie van een 
evenement wordt een (project)planning vaak ook steeds verder uitgebreid. Je zet erin uit welke 
onderdelen het projectonderdeel Publiciteit bestaat en hoeveel tijd er per onderdeel beschikbaar is 
(Poster ontwerpen: week 8 en week 9, Poster printen: week 10, Poster beschikbaar voor werving: week 
11).

Je kan in de (project)planning vermelden wie per onderdeel voor welke taken en acties verantwoorde-
lijk is, en wanneer die moeten zijn uitgevoerd. Bijvoorbeeld: Poster ontwerpen – Mehmet, Arianne en 
Robin – week 8/9. Of zelfs: Poster ontwerpen – Mehmet: grafisch ontwerp, Arianne: iconen en 
afbeeldingen verzamelen, Robin: fotografie – week 8/9. 
Bij checklist 3 vind je een voorbeeld van een projectplanning.

Draaiboek:
Een draaiboek specificeert, net als een planning, WAT er WANNEER, op WELKE PLAATS en DOOR WIE 
moet gebeuren. Maar dan supergedetailleerd: Een draaiboek is een planning van minuut tot minuut 
van de allerlaatste voorbereidingen voor je evenement en van het evenement zelf.  

Bijvoorbeeld: 17.00: samen eten – cafe –  allen; 17.45: cafe opruimen – cafe – Tanja, Naima, Faroek, 
Justin en Babette; 17.50: plaatsnemen achter kassa en gastenlijst – entree – Lesley en Pim; 18.00: deur 
open – entree – Mirthe en Farshad.

Bij checklist 7 vind je een voorbeeld van een draaiboek.



Checklists My Stage! Magazine

 OPDRACHTEN LEERLINGEN IV

3. Projectplanning voorbeeld

WEEK Werkgroep  Werkgroep Werkgroep Website Werkgroep
  Publiciteitsplan PR materiaal en sociale media Persberichten

week 2 /  Doelgroep omschrijven Informatie verzamelen  Brainstormen opzet van Lijst maken te
9-15 jan en boodschap bedenken voor op de flyer en de website benaderen 
   poster - Kim, Pedro  jongerenmedia
   Moodboard maken:   Lijst maken te
   voorstel voor kleuren   benaderen lokale
   en sfeer poster - Tirza,   en regionale media
   Joris
week 3 /  Bepalen welke media Beeldmateriaal zoeken Beeldmateriaal doornemen Schrijven
16-22 jan ingezet worden voor op flyer en met werkgroep PR materiaal verschillende
   poster - Tirza, Pedro  versies persbericht 
   Infoteksten bedenken 
   voor flyer en poster - 
   Joris, Kim
   Offertes aanvragen 
   drukkerijen - Kim 
week 4 /  Planning maken van Ontwerpen flyer en Inhoud van de website Na goedkeuring
23-29 jan verspreiden posters en  poster - versie Pedro, bedenken van de school ver-
  flyers Kim  sturen persbericht 
   Ontwerpen flyer en 
   poster - versie Joris, 
   Tirza
   Drukkerij kiezen - allen 
week 5 /  Schrijven publiciteitsplan Definitieve ontwerp Verdeling groep website,  Contact opnemen
30 jan - 5 feb  kiezen - allen beeld en tekst ontvangers   
     persbericht
   Poster en flyer presen-
   teren aan groep - allen
week 6 /  Presentatie Ontwerp indienen bij Presentatie inhoud website
6-12 feb publiciteitsplan drukkerij - Kim
week 7 /   Poster klaar! - Website lanceren
13-19 feb  verspreiden - hele 
   groep
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4. Schrijf een artikel in 10 stappen!

Een artikel kun je niet eventjes in een uurtje schrijven. Het handigst is te werken in stappen. Zo kun je 
jouw artikel  goed plannen!

VOORBEREIDING
1. Bepaal je doelgroep
  Voor wie ga je jouw artikel schrijven? Probeer je in te leven in je toekomstige lezer: wie is het, wat 

weet hij of zij al, wat wil je hem graag laten weten en wat vindt jouw lezer interessant?

2. Bepaal je onderwerp en je invalshoek (= kernvraag)
  Zorg dat je onderwerp niet te breed is. Formuleer de kernvraag voor je artikel. Dus niet: ‘bejaarden 

in Lisse’, maar ‘Hoe vinden de bejaarde dames in tehuis X in Lisse het om geholpen te worden 
door jongens die een maatschappelijke stage lopen?’  Met een smallere invalshoek, krijg je een veel 
leuker en interessanter artikel!

3. Bepaal je schrijfdoel + het soort tekst dat daarbij past
  Wil je jouw lezers informeren, overtuigen of vermaken? Weet wat je wilt bereiken bij je lezer! 

Afhankelijk van het doel dat je wilt bereiken, kiest je een tekstsoort. Hieronder zie je een overzicht 
van een aantal soorten artikelen met hun doel.

  Soort artikel Doel
  nieuwsbericht informeren: beschrijven nieuws
  achtergrondartikel, reportage informeren: toelichten van achtergronden, sfeer tekenen
  interview, portret, profiel informeren: beschrijven van persoon, toelichten van   
   nieuws
  opinieartikel, commentaar, column overtuigen: beoordelen van ontwikkelingen, persoonlijke  
   opinie geven
  recensie overtuigen: beoordelen van cultureel product
  column, reisverhaal, quiz, strip, enz. vermaken, amusement bieden

4. Brainstorm en maak een tekstschema met vragen
  Welke vragen komen allemaal in je op als je denkt aan jouw kernvraag? Zet ze op een rijtje. Bepaal 

de volgorde. Nu heb je een tekstschema met vragen. Bij sommige vragen kun je misschien al een 
voorlopig antwoord zetten.

5. Verzamel materiaal voor je artikel 
  Tijd om materiaal te verzamelen. Ga je mensen interviewen? Lees je een rapport? Ga je info op 

internet opzoeken? Let op: check altijd goed je feiten. En laat, als je mensen interviewt, het 
interview nalezen op feitelijke onjuistheden.

SCHRIJVEN
6. Schrijf een eerste ‘klad’versie
  Pas na je voorbereiding wordt het tijd om echt te gaan schrijven. Maak eerst een kladversie. Ga 

nog niet zitten puzzelen op elke zin, schrijf lekker door! Hou je kernvraag en je lezer goed voor 
ogen. Zorg dat het hele stuk in concept op papier staat.

7. Las een korte pauze in 
  Leg je eerste versie eventjes weg. Dat helpt om afstand te nemen. Misschien krijg je ook nog wel 

nieuwe ideeën!
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HERSCHRIJVEN
8. Maak goede ‘uithangborden’ voor je artikel
  Nu je de basistekst af hebt, kun je een tweede versie maken. Denk daarbij heel goed aan de lezer. 

Die lok je straks naar jouw tekst door:  
 - een leuke, pakkende kop
 - een intro die nieuwsgierig maakt en waarin je de kernvraag zet
 - tussenkopjes, waardoor mensen doorlezen
 - een goed slot, dat antwoord geeft op jouw kernvraag
  - andere middelen die structuur geven zoals kaders, streamers, etc. Streamers zijn pakkende 

quotes,  losse zinnen of clusters van woorden die je uit je tekst overneemt en op een opvallende 
manier rondom je tekst plaatst.

9. Maak je tekst nog begrijpelijker en aantrekkelijker
  Een artikel moet goed te begrijpen en vlot te lezen zijn, anders stopt een lezer halverwege met 

lezen! Kijk in je tweede versie daarom nog eens kritisch naar je stijl.
 - Schrap alle overbodige woorden en informatie.
 - Maak zinnen begrijpelijk: korte, duidelijke taal, niet te veel vage termen.
 - Maak je artikel nog aantrekkelijker, met voorbeelden, feiten, een extra citaat, etc.

10. Corrigeer spel- en taalfouten
  Is je artikel af? Doe een spellingscontrole in Word en print je tekst uit. Kijk of er nog foutjes in 

staan. Laat ook nog iemand anders corrigeren. Zelf ben je vaak blind voor je fouten! Stuur nu je 
artikel pas door aan de rest van de redactie.
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5. Richtlijnen persbericht

Maak een planning wanneer het persbericht bij de verschillende (jongeren)media moet zijn.
• Huis-aan-huis bladen: twee weken voor de verspreiding van het blad aanleveren.
• Dagbladen: twee dagen voor de gewenste dag van plaatsing aanleveren.
• Radio/TV: dat verschilt per radio en TV-station: je kan het beste even van tevoren bellen.

Schrijf bovenaan: PERSBERICHT

Je tekst: Titel, ondertitel en inleiding:
Wat is het nieuwsfeit?
• Waarom is jullie tijdschrift of project bijzonder?
• Waarom doen jullie dit? Wat willen jullie bereiken?
• Zijn er, behalve jullie school, nog andere instellingen of bedrijven betrokken?
• Zijn er bekende personen die hun medewerking verlenen?

Begin met een korte inleiding:
Wie, wat, waar, waarom, wanneer en hoe (maximaal 50 woorden).

Rest van het persbericht:
• Schrijf leesbaar, duidelijk, geen poespas of reclametaal.
•  Maak de kopjes concreet en aantrekkelijk zodat de informatie bij slordig lezen ook overkomt en 

nieuwsgierig maakt om verder te lezen.
• Niet langer dan één A4 in totaal.

Schrijf het belangrijkste eerst, want de journalist neemt meestal niet alle tekst over.

Foto’s, logo’s of ander beeldmateriaal?
• Het is altijd goed om beeldmateriaal mee te sturen.

Wie is de afzender? Wie doen er mee?
•  Vermeld duidelijk wie de afzender is en wie de journalisten kunnen benaderen voor extra informatie 

of voor het maken van een afspraak (naam, telefoonnummer er emailadres).
• Vermeld de partners en financiers van het project, liefst met een link naar de website.

Wanneer de tekst af is, controleer de tekst dan op taal- en schrijffouten.
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6. Stappenplan voor het ontwerpen van een logo.

Een goed logo staat of valt bij een goed ontwerp en is een onmisbare basis voor het succes van een 
product of bedrijf. Een logo geeft een eerste indruk over het bedrijf, het product, de organisatie, de 
persoon, de instelling etc. Het is daarom van belang dat een logo overeenstemt met de boodschap die 
het moet 
uitdragen. Om een succesvol logo te ontwerpen, neemt de ontwerper een aantal stappen waarin 
duidelijk wordt waarvoor het logo staat. In deze bijlage zijn de belangrijkste stappen opgenomen, die 
als ondersteuning dienen bij het ontwerpproces.

Stap 1  Stel vragen
Probeer antwoord te krijgen op de drie meest basale vragen:
 • Wat is mijn product?
 • Wie is mijn klant?
 • Hoe wil ik mij naar de buitenwereld presenteren? Welk beeld en welk gevoel wil ik uitdragen?

Neem de volgende punten mee bij je basisvragen:
 • Als je een logo ontwerpt van jezelf, moet jij je kunnen identificeren met je logo.
 •  Als je een logo ontwerpt voor een product, een instelling, een bandje enzovoorts, dan wil je 

dat jouw klanten zich herkennen in je logo of zich erdoor aangesproken voelen.
 • Een logo moet ‘zuiver’ zijn: dus geen foute of aanstootgevende beeldelementen bevatten.
 •  Een logo moet aantrekkelijk, kort en krachtig zijn (‘less is more’). Zie hiervoor ook bijlage 2  

De vijf principes voor een goed logo.

Stap 2 Kies een lettertype (typografie)
Er bestaan ongelooflijk veel lettertypes. Stel jezelf de vraag welk lettertype bij de uitstraling past die  
je zoekt voor jouw logo. Vraagt jouw logo om een stoer of juist een elegant lettertype? Klassiek of 
modern, gek en speels of zakelijk en strak? Als jouw logo cijfers bevat dan stel je dezelfde vragen.

Kijk voor professionele lettertypes op de volgende websites:
http://www.dafont.com 
http://www.exlibris.com/ 
http://www.fontsquirrel.com/

Stap 3 Kies een kleur
De kleur(en) van een logo dragen ook een boodschap uit. Bij de keuze voor een kleur moet je goed 
nadenken wat een kleur communiceert, want kleuren hebben een betekenis.

• Rood: passie, liefde, gevaar, stoppen, strijd, liefde, bloed
• Geel: vreugde, intellect, waarschuwing, laf, jeugd, warmte
• Groen: vruchtbaar, geld, genezing, succes, groei
• Wit: perfectie, maagdelijk, trouw, schoon, helder
• Blauw: kennis, rust, kalm, vrede, koud
• Zwart: angst, onbekende, dood, rouw, geheimhouding
• Paars: koninklijk, wijsheid, spiritualiteit, fantasie
• Oranje: creativiteit, kracht, uniek, energie
• Grijs: neutraal, onzeker, behouden

De bekendste kleurenleer is die van de Zwitserse kunstenaar Johannes van Itten (1888-1967)
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Stap 4 Kies een beeld (iconografie)
Een beeld kan een icoon of een symbool zijn. 

Een icoon is een beeld dat precies voorstelt wat jouw ‘product’ is. Ben jijzelf het ‘product’ waarvoor je 
een logo ontwerpt, dan zou een (bewerkte) foto van jezelf een icoon kunnen zijn. Een waarschuwings-
bord voor ‘Werk aan de weg’ heeft als icoon een plaatje van een figuur met een schep.

Een symbool is een beeld waarvan we met elkaar hebben afgesproken dat het ergens voor staat. 
Vlaggen, historische wapens, het Nike-logo, het Christelijke kruis, verkeersborden met alleen maar 
vormen en kleuren: het zijn symbolen die we allemaal herkennen. Een symbool hoeft dus niet perse te 
lijken op het ‘product’.

Bij het kiezen van een beeld is het belangrijk, evenals bij de vorige stappen, je af te vragen: 
• Welke uitstraling zoek ik voor mijn logo?
• Welke boodschap wil ik uitdragen?
• Wat voor ‘product’ vertegenwoordigt mijn logo?
• Zou ik een herkenbaar beeld willen gebruiken als onderdeel van mijn logo?

Wanneer je hebt besloten dat je verder wilt zoeken naar een passend beeld als onderdeel van je logo, 
stel je jezelf de volgende vragen:

• Uit wat voor onderdelen bestaat mijn ‘product’?
• Welke beelden (associaties) komen er bij mij op, als ik aan mijn ‘product’ denk?
• Is mijn ‘product’ statisch of juist niet?
• Welke sfeer en welk gevoel horen bij mijn ‘product’?
• Welk beeld past hierbij?

Beelden voor een logo hoeven niet per definitie strak en/of abstract te zijn. In principe kunnen allerlei 
soorten afbeeldingen voor een goed logo gebruikt worden. Het werkt zolang het beeld in overeen-
stemming is met ‘wat je wilt uitstralen over het ‘product’.

Wanneer je kiest voor een icoon, een direct beeld dus, kan je dit beeld op twee manieren weergeven: 
gedetailleerd of schematisch. Een schematisch beeld is een schetsmatige of vereenvoudigde voorstel-
ling.

Stap 5 Kies een vorm
Je logo moet nu nog een vorm krijgen. Als je de typografie, kleur, beeld/icoon voor je logo bepaald 
hebt moet het geheel samengevoegd worden tot één geheel. Hier kun je uitgaan van de basisvormen: 
vierkant, cirkel en de driehoek. Je kunt met de basisvormen oneindig variëren van rechthoek, ovaal tot 
cilinder en je kunt er voor kiezen de basisvormen samen te voegen.
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Binnen de gekozen vorm wordt het logo geplaatst. 

    

      

 

Stap 6 Ontwerp je logo
Je hebt de belangrijkste stappen genomen en heel wat materiaal verzameld om mee aan de slag te 
gaan. De meeste ontwerpers beginnen met eenvoudige schetsjes, om op deze manier ideeën uit te 
werken met al de materialen die ze verzameld hebben. Een voorbeeld hoe een ontwerper te werk gaat 
is te zien op de site:

http://www.farhill.nl/02_lettering/inuse/other_cgu.html  
Peter Verheul heeft het nieuwe logo ontworpen voor Het Christelijk Gymnasium Utrecht

http://www.cgu.nl/Algemeen/De-School/schoollogo.html 
Site van de Het Christelijk Gymnasium Utrecht met het nieuwe logo van de school. 

Het uiteindelijke resultaat wordt uitgewerkt in een grafisch programma op de computer, maar op 
papier is natuurlijk ook goed!

Geraadpleegde literatuur:
Morioka, Adams, Logo Design Workbook, Massachusetts: Rockport Publishers, 2004.
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7. Draaiboek voorbeeld

Tijd Waar  Wie Wat

09.00 uur Station, hotel Arjan en Desi Gasten van station naar hotel brengen

11.00 uur Festivallocatie Iedereen (inclusief  Karel    Naima neemt met allen het draaiboek van de dag door

  Doorenbos (ckv-coördinator)

  Evelien Goedhart (produc-

  tieteam Filmtheater), 

  Steven Tjon-A-Hie  

  (techniek Filmtheater) 

11.30 uur Festivallocatie Verantwoordelijke groep Posters ophangen

  Verantwoordelijke groep Artikelen en informatie over ons festival uitknippen en op  

   karton plakken: ophangen

  Verantwoordelijke groep Locatie aankleden en inrichten (rode loper, entree,  

   garderobe, festivallounge, toiletten, zaal)

  Verantwoordelijke groep Tafel mooi opmaken en klaarzetten voor flyers van  

   sponsors

  Faroek, Justin en Ellis Techniek en attributen filmzaal klaarzetten/voorbereiden 

13.00 uur Festivallounge Iedereen  Lunch, verzorgd door Karel Doorenbos

13.45 uur Festivallocatie Iedereen Vervolg voorbereiding

15.00 uur Festivallocatie Mimoun Avondeten voor de groep bestellen

 Festivallocatie Katja en Steven Oefenen openingsspeech met techniek

16.45 uur Kantoor van Kevin Uitprinten meest up-to-date gastenlijst

 festivallocatie

 Festivallocatie Tara Ontvangen James Schiffer – openingsact (hij eet mee)

17.00 uur Festivallounge Iedereen Avondeten

17.45 uur Festivallounge Iedereen Avondeten rommel opruimen

18.00 uur  Iedereen Omkleden en make-up

18.45 uur Festivallocatie Iedereen Alles en iedereen klaar voor de start. High five moment!

18.50 uur Kassa Ashley Openen kassa

 Ontvangsttafel Eva, Boy en Mirthe Check namen + afstrepen, gasten krijgen kaartjes en  

   programmaboekje

 Garderobe Mimoun en Desi Openen garderobe

 Bij de drankjes Arjan en Kevin  Geven iedere gast een drankje bij binnenkomst – ná de  

   ontvangsttafel

19.00 uur Entree  Deur openen voor gasten

19.55 uur Festivallounge Mehmet Aankondigen opening zaal

 Zaaldeur Robin en Babette Waarderingsformulier voor publieksprijs geven aan de  

   gasten

19.55 uur Zaal Publiek Binnenkomst

20.10 uur Podium Katja en Steven Opening avond

20.15 uur Podium James Schiffer Stand-up act

20.30 uur  Film DE DROOMFABRIEK regie Jos Annet (Digibeta. 83 min)

21.00 uur  Mensen van de catering Eten brengen en schalen mooi opmaken

  en Karin en Joost 

21.45 uur Festivallounge Maartje Dj’s helpen met installeren van hun spullen

22.00 uur Festivallounge Iedereen Borrelen en feest in de festivallounge

23.30 uur Festivallounge Iedereen Opruimen
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8. Begroting voorbeeld

Projectonderdeel   Kosten
    
Kosten voorbereiding    
 Bezoek Int Film Festival Rotterdam schoolvoorstelling 25 x 3,50 = 87,50 87,5
 Bedankjes gastdocenten   100
   TOTAAL ALGEMENE KOSTEN 187,5
    
Publiciteit    
 Posters drukken   350
 Flyers drukken   250
 Programmaboekje printen sponsoring 
  door school  0
 Fotograaf tijdens openingsavond vriendenprijs  250
   TOTAAL PUBLICITEIT 850
    
Kosten openingsavond    
 Zaalhuur sponsoring  0
 Huur apparatuur sponsoring  0
 Kosten operateur sponsoring werkelijke kosten: 5 uur a E 40 ex 0
 Catering - drankjes   300
 Catering - hapjes   240
 Aankleding opening   150
 T-shirts leerlingen sponsoring  0
 Eten vooraf projectteam en leerlingen door ouders  0
 Reiskosten regisseur   35
 Presentator openingsavond vriendenprijs  100
 Band afterparty promotie voor band  0
 Bedankjes presenator, band, regisseur etc   150
   TOTAAL OPENINGSAVOND 975
    
Kosten festivaldagen     
 Zaalhuur sponsoring  0
 Huur apparatuur sponsoring  0
 Kosten operateur sponsoring  0
 Aankleding festivallocatie   150
 Workshop videoclip opnemen vriendenprijs  200
 Foto’s leerlingen tentoonstellen, grote prints   150
 Acteur aanwezig vriendenprijs  150
 Reiskosten filmprofessional voor nagesprek   20
 Bedankjes gespreksleiders   200
 Drankjes en broodjes gasten   200
   TOTAAL FESTIVALDAGEN 1.070
    
Filmhuur    
 Filmrechten   900
 DVD-huur   200
   TOTAAL FILMHUUR 1100
    
   TOTAAL FILMFESTIVAL 4.183
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EEnvoudig 
jE EigEn 
magazinE 
makEn

»

Schoolmagazine ondersteunt scholen bij het online maken  

van hun eigen full colour magazine; van redactieformule tot het 

gedrukte exemplaar. Dat kan een schoolkrant zijn, maar ook een 

maatschappelijke stagekrant, een projectkrant of een creatief 
tijdschrift dat de leerlingen maken tijdens de CKV-les. 

Ieder redactielid kan vanaf zijn/haar eigen computer op ieder 

moment van de dag teksten en foto’s toevoegen en de pagina’s  

van het magazine vormgeven. Tijdens het samenstellen van het 

blad kan de redactie overleggen via het online mededelingenbord. 

De hoofdredacteur/docent heeft online volledig overzicht van 

wie waar aan werkt en wat de status is van iedere pagina. Met één 

muisklik kan hij/zij regelen dat het magazine vervolgens aar de 

drukker wordt verstuurd. 
Schoolmagazine is onderdeel van 
Apprentice Uitgevers.

Bijlage 1 - deel 1
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HEt ScHoolmagazinE 
abonnEmEnt: 
 een knoppentraining waarin de redactie alle

ins en outs leert van de online redactieruimte

 24/7 toegang tot de online redactieruimte om 

een eigen magazine te maken

 vraagbaak waar redactieleden terecht kunnen 

 met al hun vragen en problemen (dagelijks 

 bereikbaar via internet, telefoon en e-mail)

 de mogelijkheid om met een andere redactie 

 of een andere school te werken aan een  

gezamenlijke uitgave

 magazine in digitale bladerversie voor uw 

website, social media of uw nieuwsbrief

 redactiemap met informatie en tips over 

redactievoering, schrijven en vormgeven

 toegang tot acties en persconferenties 

die exclusief worden georganiseerd voor 

redactieleden

 de mogelijkheid om niet alleen reguliere 

magazines uit te brengen, maar ook 

bijvoorbeeld een maatschappelijke 

stagespecial, een projectkrant of een jaarboek 

 bezorging van de gedrukte magazines bij u 

op school

Gedrukte magazines 

Wij verzorgen het drukproces en regelen 

dat uw magazines binnen 10 dagen bij u 

op school worden bezorgd. Per uitgave 

kunt u het aantal exemplaren en het aantal 

pagina’s aanpassen. Het formaat van de 

magazines is 170 x 240 mm.

Wilt u een ander aantal exemplaren laten drukken? Neem dan contact met ons op voor 

advies en prijs op maat. 

Rekenvoorbeelden (incl. BTW)

aantal ex. 16 pagina’s 24 pagina’s 32 pagina’s 40 pagina’s 48 pagina’s

500 € 255 € 287 € 382 € 450 € 557

1.000 € 509 € 573 € 763 € 900 € 1.113

1.500 € 737 € 832 € 1.118 € 1.405 € 1.617

Apprentice uitgevers

Velperweg 89

6824 HH Arnhem

tel. 026 – 361 73 00

scholen@apprenticeuitgevers.nl

www.apprenticeuitgevers.nl

De kosten voor dit abonnement bedragen € 68,50 per maand (incl. BTW). 
Kijk op www.schoolmagazine.nl voor meer informatie.

Bijlage 1 - deel 2
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Bijlage 2

Persbericht
1

Rijswijk, 1 april 2011 

7 april opening My Stage! Filmfestival  in Parkfilmhuis Alphen
Maatschappelijke Stageproject van leerlingen Ashram College  

Op 7 april a.s. is de opening van het eerste My Stage! Filmfestival om 19.30 uur in het 
Parkfilmhuis in Alphen aan den Rijn. Het filmfestival vindt plaats in het Parkfilmhuis en 
Theater Castellum in Alphen aan den Rijn en duurt twee dagen. 22 leerlingen van het 
Ashram College organiseren het filmfestival in het kader van de pilot van het lespakket 
My Stage! Filmfestival van Kunstgebouw. Het is het tweede lespakket uit een serie van 
vier gratis lespakketten voor een culturele invulling van de Maatschappelijke Stage. 
Het eerste lespakket, My Stage! Podium, is vanaf 15 mei 2011 online beschikbaar.  

7 april: filmgala met voorpremière  
De opening van het Ashram Scholieren Filmfestival is een filmgala rondom de voorpremière 
van de film Son of Babylon van de Iraans-Nederlandse regisseur Mohamed Al-Daradji. Leer-
lingen openen het gala waarna de film vertoond wordt in aanwezigheid van de regisseur. Na 
de film gaat Mohamed Al-Daradji in gesprek met het publiek. Het gala wordt afgesloten met 
een feestelijke borrel. 

Eerste lespakket My Stage! Podium vanaf 15 mei online beschikbaar 
In schooljaar 2009-2010 vond de pilot van het eerste My Stage! project plaats. leerlingen 
havo/vwo van de Willem van Oranje in Oud-Beijerland organiseerden tijdens My Stage! Po-
dium een open podium in de disciplines zang, dans, muziek en DJ-en. Alle jongeren tussen 
de 14 en 20 jaar uit de regio Hoeksche Waard in Zuid-Holland konden mee doen. Het les-
pakket My Stage! Podium (vmbo en hav/vwo) is vanaf 15 mei 2011 gratis te downloaden 
op www.kunstgebouw.nl/mystage.

Noot voor de redactie: 
Neem voor perskaarten contact op met Marjolijn.lampe@kunstgebouw.nl, T 015-215 45 28/06 54 670 883. Het 
adres van het Parkfilmhuis is Cornelis Geellaan 2, 2406 JG, Alphen aan den Rijn. Indien u gebruik maakt van navi-
gatie kunt u het beste de Raadhuisstraat invoeren als eindbestemming. De Cornelis Geellaan is daar een doodlo-
pende zijweg van. 
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Colofon
Opdrachtgever 
Provincie Zuid-Holland

Concept My Stage!
Kunstgebouw

Uitvoering project Kunstgebouw
Projectleiding: Hester van der Hoeven 
Projectassistentie: Sylvia van der Lee
Supervisie: Daphna Plaschkes
PR: Marjolijn Lampe

Handleiding
Definitieve inhoud en tekst
Petra Boers

Pilotversie handleiding
Tanja Swart

Eindredactie Kunstgebouw
Hester van der Hoeven

Grafisch ontwerp 
Mangoa ontwerp, Angela van der Knaap

Fotografie  
Fokke van Saane

Met dank aan 
Tanja Swart, cultuurcoördinator Fioretti College Lisse, locatie Sportlaan 
Petra Boers, hoofdredacteur DUF: magazine voor en door jongeren

My Stage! Magazine is het derde van een reeks van vier lespakketten voor een culturele invulling van de 
maatschappelijke stage. My Stage! Magazine is ontwikkeld door Kunstgebouw en wordt financieel mogelijk 
gemaakt door de provincie Zuid-Holland. Kunstgebouw is de provinciale organisatie voor kunst en cultuur in 
Zuid-Holland. 

www.kunstgebouw.nl/mystage

Contact 
Kunstgebouw
Broekmolenweg 16
2289 BE Rijswijk
015-215 45 15

www.kunstgebouw.nl/mystage



“Na deze maatschappelijke stage wil

ik verder werken aan de schoolkrant.”


