
Een opfriscursus

Nieuws op de website?

Redactionele afspraken en tips – Merijn van Nuland & Marieke Epping



Onderwerpen

1. Welk nieuws komt waar op de website?

2. Hoe schrijf je een journalistiek nieuwsbericht?

3. Hoe schrijf je een In de media-bericht?
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Een journalistiek nieuwsbericht

• Wat is het nieuws?
→ voor je lezers!

• De 5 W’s en H:
- Wie

- Wat

- Waar

- Wanneer

- Waarom

- Hoe

• Compact en kort

• Oprolbaar geschreven

Nieuwswaarde: ABABA-score
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Afwijkend

Beroemd

Autoriteit



Wat zijn hier de 5 
W’s en de H?



Nieuwsbericht over wetenschap

• Belangrijkste nieuws eerst

→ Bij wetenschap vaak WAT, gevolgd door WIE en WAAROM

• Vermijd jargon

• Vergeet de WAAROM niet: 
leg de relevantie van dit onderzoek (of deze ontdekking) uit

• Quotes van een wetenschapper

- Bijv. uitleg geven of relevantie duiden

- Aantrekkelijker om te lezen



‘Onze’ aanpak

• Richtlijn: 450 woorden

- Kop: max 2 regels, lead: 40 woorden (3 regels)

• Kennisniveau: 6VWO/eerstejaarsstudent

• Schrijf actief (geen ‘worden’)

• De kop staat los van het intro

• Schrijf vanuit de lezer (niet vanuit de organisatie)

• Schrijven is schrappen!

• Laat een collega-redacteur tegenlezen (tweede lezer)

• Laat de wetenschapper controleren op inhoudelijke fouten



In de media-bericht

• Belangrijk voor de zichtbaarheid van de 
wetenschapper

• Impact laten zien van ons wetenschappelijk
onderzoek

• Verantwoording aan subsidieverstrekker

• ‘Quick win’, want eenvoudiger dan interview 
of nieuwbericht

• Verder: veel dezelfde regels als bij een nieuwsbericht!



In de media
9



Feedback op je stukken?

Dat kan!

Je kunt de centrale redactie (SC&M) vragen om je stuk tegen te lezen en/of te 
sparren over de opzet

→nieuws@leidenuniv.nl (Marieke, Tim en Merijn)

Iets moois geschreven? Stuur het door voor de nieuwsbrief!

→ deadline maandag 17u, nieuws@leidenuniv.nl

mailto:nieuws@leidenuniv.nl
mailto:nieuws@leidenuniv.nl


Persbericht?

• Is het ‘hard’ nieuws voor het algemene publiek?

- Een publicatie an sich, of bijzondere stap voor een vakgebied, is niet nieuwswaardig voor een 
groot publiek

• Is het bericht ook als nieuwsbericht geschreven?

- Quotes van wetenschapper: mag, maar alleen als het iets toevoegt

• Is de wetenschapper te bereiken voor journalisten na uitsturen?

• Overweeg meer gespecialiseerde media/journalisten te benaderen



Invulschema In de media 

 

Sjors de Vries over de gevaren van windmolens voor vogels 
 

Veel trekvogels vliegen zich ieder jaar te pletter tegen windmolens. 

Hoogleraar Sjors de Vries bedacht een oplossing om het aantal slachtoffers te 

voorkomen. Hij vertelde erover in NRC Handelsblad. 

 

‘Vogels moeten gewoon niet zo moeilijk doen en beter uitkijken,’ zei de 

hoogleraar in het krantenartikel. ‘Als je niet eens fatsoenlijk om een windmolen 

heen kunt vliegen, dan wordt het wel heel lastig.’ 

 

Lees het volledige artikel bij NRC Handelsblad. 

 

 

Overige tips: 

 Zorg dat het beeld goed horizontaal uitgesneden kan worden. Grofweg 

heb je twee verschillende keuzes: 

o Foto van de wetenschapper in kwestie 

o Rechtenvrije foto van het onderwerp waarover hij/zij praat 

 Een In de media hoeft niet te lang te zijn. Meestal is een intro en 1 of 2 

alinea’s wel voldoende. 

 In de rechterzijbalk kun je nogmaals de link naar het medium opnemen, 

en ook het profiel van de wetenschapper. Tag het bericht altijd met de 

betreffende faculteit en instituut. 
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