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Opdrachten bij Redactie en research voor televisie 

Hoofdstuk 1 
 
1  Bezoek een uitzending 
Bij veel programma’s is publiek aanwezig. Breng een bezoek aan de uitzending van een 
programma dat je leuk vindt. Observeer goed wat er allemaal gebeurt, en probeer na afloop 
een gesprekje aan te knopen met een medewerker. Misschien mag je wel een bezoek brengen 
aan de regieruimte. Beantwoord onderstaande vragen: 
• Tot welk genre kunnen we dit programma rekenen? 
• Waarom vind je het een goed programma? 
• Waarom past het wel/niet goed bij de zender of omroep? 
• Crew: wie deed wat? Hoeveel camera’s? 
 
2 Vacature 
Zoek een personeelsadvertentie waarop je wilt solliciteren (zie 1.5). Beargumenteer waarom 
deze functie bij dit programma van deze zender/omroep/producent je aanspreekt. 
 
3 Sollicitatiebrief 
Reageer op deze vacature door een sollicitatiebrief te schrijven. 
 
4 Omroepprofielen 
Wat is het profiel en wie is de kijker van de KRO, van SBS 6, van NET 5 en van RTL 5? 
Noem een typisch KRO-, VARA-, SBS 6- en NET 5-programma. Beargumenteer je antwoord. 

Hoofdstuk 2 
 
1 Programmering 
Zoek een zwak punt in de programmering van RTL 5. Met andere woorden: welk programma 
wordt minder goed bekeken (www.kijkonderzoek.nl) of welk programma is over zijn 
hoogtepunt heen en aan vervanging toe? 

 
2 Nieuw format 
Bedenk een nieuw idee ter vervanging van dit programma. Maak daarvoor een researchplan: 
op welke vragen moet je antwoord hebben als je dit idee verder wilt ontwikkelen tot een 
format? 
Schrijf je idee uit tot een format. 
Indien mogelijk: pitch je programmaformat aan een producent of aan collega’s. 

Hoofdstuk 3  

1 Invalshoek 
Bekijk een aflevering van Hart van Nederland. Leg van drie onderwerpen uit waarom die 
goed bij het programma passen. Welke invalshoek is gekozen bij deze onderwerpen? 
Bekijk een aflevering van RTL Boulevard. Welke twee onderwerpen zouden ook in Eén 
vandaag, Hart van Nederland, Netwerk of Nova behandeld kunnen worden? Welke 
invalshoek koos RTL Boulevard? Welke invalshoeken zou je voor de andere 
actualiteitenrubrieken kiezen? 
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2 Ideeën 
Kies van de site Nu.nl drie onderwerpen waar je een item over wilt maken voor Netwerk, RTL 
Boulevard en Hart van Nederland en leg uit waarom die geschikt zijn voor deze 
programma’s. 
Kies één onderwerp uit de Spits of de Metro waar je zowel bij Nova als bij RTL Boulevard 
aandacht aan kunt besteden. Bedenk invalshoeken voor dit onderwerp, zodat het bij deze 
programma’s past. 

Hoofdstuk 4  
 
1 Zoekopdracht reportage  
Je bent redacteur bij Netwerk. Samen met een collega bereid je een reportage voor over 
jongeren die zich in de schulden steken. Over dit onderwerp zoek je informatie; je hoopt ook 
namen tegen te komen van mensen die wellicht voor de camera iets kunnen zeggen.  
• Welke vier bronnen of zoekmachines raadpleeg je in ieder geval? Waarom? 
• Welke zoektermen typ je in? Experimenteer met AND (bij Google niet nodig) en OR; 

experimenteer ook met Google ‘geavanceerd zoeken’. Welke methode werkt het beste? 
• Kies de betrouwbaarste site uit die je tijdens je zoektocht bent tegengekomen en de minst 

betrouwbare site. Geef argumenten. 
• In welke dag- en weekbladen ben je bruikbare informatie tegengekomen? Hoe heb je die 

gevonden? Waarom kon je die informatie gebruiken? 
• Vat de gevonden informatie samen in maximaal 450 woorden. Welke ordeningsstructuur 

gebruik je daarbij? 
• Welke invalshoek kies je voor dit onderwerp? 
• Wie zou je in je programma als gast(en) willen uitnodigen? 

Hoofdstuk 5  
 
1 Zoekopdracht beeldresearch 
Je maakt een item over 9/11 (de ramp met de vliegtuigen in het New Yorkse World Trade 
Centre). De werktitel is: ‘Wat deed jij op 9/11?’ Zoek beeldmateriaal bij deze uitzending; de 
vliegtuigen die zich in de torens boren, worden al gebruikt in het programma. Aan jou de taak 
om origineler materiaal te vinden. 
• Voor welk programma maak je dit item?  
• Welke fragmenten/beelden wil je gebruiken en waarom? 
• Waar vond je het materiaal?  
• Hoeveel kost het om de fragmenten te kunnen gebruiken? 

Hoofdstuk 6  
 
1 Briefing presentator radioprogramma 
Deze opdracht voer je uit in tweetallen; je hebt een cassetterecorder (of moderne variant) en 
een telefoon met luidspreker nodig. 
Situatie: Je bent redacteur bij het radioprogramma Media centraal (een discussieprogramma 
over de media op radio 1). In de redactievergadering is bepaald wat het onderwerp wordt voor 
een gesprek van vijf minuten.  
Je zet de volgende stappen: 
• Zoek een gast die voldoet aan de criteria uit paragraaf 6.3; uiteraard voer je eerst een 

voorgesprek met hem of haar om geschiktheid vast te stellen. Deze gast moet bereid zijn 
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op een nader te bepalen moment aan de telefoon te zitten voor het gesprek (dit is het 
radioprogramma) dat jij hebt voorbereid. 

• Schrijf een briefing die voldoet aan de criteria uit paragraaf 6.4. 
• Maak een interviewopzet die voldoet aan de criteria uit paragraaf 6.5. 
• Schrijf een introtekst die voldoet aan de criteria uit 7.1. 
• Deze briefing geef je aan je collega, die de rol speelt van radiopresentator. Op basis van 

de briefing voert deze een gesprek van vijf minuten. Aan het gesprek gaat de introtekst 
vooraf die de presentator voorleest. 

• Het gesprek wordt opgenomen en besproken. 
 

We kozen voor een radioprogramma, omdat deze opdracht makkelijker uitvoerbaar is: de gast 
kan gewoon thuisblijven en je hebt alleen een telefoon en een recorder nodig. 

 
2 Briefing presentator tv-programma 
Spannender is het om de gasten in de ‘studio’ (een aangekleed lokaal) uit te nodigen en de 
gesprekken op video op te nemen. De opdracht is identiek aan de vorige opdracht. Het is van 
belang dat iedereen de rol van zowel redacteur als presentator op zich neemt. Zo ervaar je als 
presentator hoe belangrijk het is dat de redacteur zorgt voor een goede briefing, opbouw van 
het interview en introtekst. 

Hoofdstuk 7 

1 Herschrijf introtekst 
Onderstaande introtekst is eenvoudig, maar veel te lang. Haal er zoveel mogelijk woorden uit 
zonder dat de betekenis verandert. Lees de intro daarna hardop voor aan een medestudent. 
Bedenk ook een eerste vraag die mooi op de introtekst aansluit. 

 
‘Soaps… We kunnen er eigenlijk al niet meer omheen. We worden er bijna mee 
doodgegooid! Een soap is vaak dagelijks te zien op tv en zit vol sentiment, 
cliffhangers en verschillende verhaallijnen naast elkaar. De keuze aan soaps is groot: 
Onderweg naar morgen, As the world turns, Goudkust en natuurlijk Goede tijden 
slechte tijden! Onlangs is Tien met een nieuwe serie gekomen: Lotte. Voor veel jonge 
meiden is het een droom om soapie te worden en dagelijks op tv te zien te zijn. Maar 
hoe is het nu echt om soapie te zijn? En hoe kom je er terecht? Bij ons in de studio is 
Laty Davelaar, zij speelt nu ongeveer twee jaar de rol van barmedewerkster Liza in 
Scala, de club in Goede tijden slechte tijden. Welkom.’ 

 
2 Schrijf een voice-over 

Kies via Uitzending gemist een item uit een actualiteitenprogramma met een voice-over. 
Zoek er enkele krantenberichten bij (bijvoorbeeld op krantenbank LexisNexis). 
Inventariseer (heel belangrijk: geluid uitzetten) de beelden, zet daar tijdcodes bij. Schrijf 
nu de voice-over, waarbij je gebruikmaakt van de informatie uit de krantenknipsels. 
Vergelijk jouw voice-over met de ‘echte’. Dat kan het beste door die van het programma 
uit te typen. Wat zijn verschillen en overeenkomsten? Hoeveel woorden per zin heeft 
jouw tekst gemiddeld? En hoeveel de echte voice-over? Welke voice-over is beter en 
waarom? 
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3 Schrijf een script 
Je maakt een reportage van twee minuten over De Dolle Dwaze Dagen van de Bijenkorf of 
over H&M op de dag dat ze kleding verkopen van een beroemde ontwerper. Schrijf een script, 
inclusief presentatietekst en quotes. 
 

Hoofdstuk 8 
 
Ontwikkel een idee voor een documentaire 
• Over welk onderwerp zou jij een documentaire willen maken? 
• Waarom leent dit idee zich voor dit genre (waarom bijvoorbeeld geen reportage of 

reality)? 
• Is je idee al eerder uitgevoerd? 
• Waarom zou jij een film over dit onderwerp maken? 
• Waarom is het de moeite waard om deze documentaire te maken? 
• Wat maakt jouw programma uniek; wat is de unique selling point? 
• Wat is je voorlopige invalshoek (of premisse?) 
• Welke producent ga je benaderen met dit idee? 
• Schrijf een synopsis waarmee je geld voor verdere research aanvraagt. 

Hoofdstuk 9 
 
1 Research voor realityprogramma 
Je maakt een dagelijks realityprogramma over startende ondernemers die met elkaar in één 
kantoorpand zijn gevestigd (dit pand is voor enige tijd door de producent gehuurd).  
Tot welk subgenre reality zou je dit programma rekenen? 
• Zoek drie deelnemers voor dit programma en noteer hoe je ze hebt gevonden. 
• Schrijf een researchverslag, waarin je onder meer hun bedrijf en hun karakter beschrijft 
• Waarom vormen zij een goede mix, die de kijker blijft boeien? 
• Bedenk drie opdrachten voor de deelnemers aan dit programma. Wat wil je met deze 

opdrachten bereiken? 
 

2 Verhaallijnen docusoap  
Bedenk drie verhaallijnen die je door elkaar zou willen snijden voor een aflevering van 
bovenstaand programma. 
Of: bedenk drie verhaallijnen voor een aflevering van een docusoap over studenten die 
gehuisvest zijn op een cruiseschip in een grote studentenstad. 
 


