
Kenmerken tekstsoorten opsporen 

 

 

Er wordt niet vanuit de methode gewerkt, maar de leerlingen gaan zelf met verschillende   

tekstdoelen en tekstsoorten aan de slag. De leerlingen / studenten gaan kenmerken van tekstgenres verkennen.  

Ze krijgen acht teksten voorgelegd. Deze bekijken ze in duo’s goed en dan bepalen ze in overleg welke twee 

teksten bij elkaar horen.  Bepaalde lay-outkenmerken zijn weggelaten, zodat er meer focus wordt gevraagd op de 

talige aspecten van de tekstsoort en genre.  De leerlingen lichten toe waarom ze vinden dat bepaalde teksten bij 

elkaar horen en betrekken daarin: tekstdoel, tekstgenre, tekstvorm. Ze vullen dit in op  Werkblad 1 

Tweelingteksten.  

 

Er zijn twee  columns, twee advertenties , twee recensies  en twee nieuwsberichten.  

 

 

Bekijk de teksten 

individueel of in 

duo’s en bepaal 

aan de hand van de 

kenmerken om 

welke tekstsoort 

het gaat.  

 

analyseren , 

vergelijken, ordenen, 

systematiseren van 

verschillende 

genrekenmerken 

binnen  verschillende 

tekstsoorten.. 
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De werkvorm kan worden gecombineerd met de werkvorm het scannen van kranten en tijdschriften. De 

leerlingen geven aan wat hen opvalt aan de titels en het uiterlijk. Waarin zitten de verschillen? Zien ze ook 

overeenkomsten? Voor wie is welke uitgave denken zij bedoelt?  

 

Stilstaan bij:   

 Standaardstructuren:  hoe ziet een nieuwsbericht eruit, hoe een advertotial, hoe een recensie en column ?  

Hierbij nemen jullie de algemene tekststructuur in ogenschouw en kijken jullie welke kenmerken meer 

voorstaand zijn in een bepaald genre. Waarmee moet je rekening houden binnen een bepaald genre? 

 Retorische kennis: welke boodschap wil de schrijver overbrengen aan de lezer? Wat wil de schrijver 

precies bereiken (tekstdoel: informeren, instrueren, overtuigen, aanzetten tot, amuseren)? Wie wil 

de schrijver bereiken (doelgroep: jongeren, volwassenen, mannen / vrouwen, breed publiek, 

specifiek geïnteresseerd publiek). Hoe pakt de schrijver dat aan (onderwerp-uitlichting, aansluiten 

bij voorkennis en interesse, taalgebruik, toon en uitspraak,  lay-out)? In hoeverre maken feiten, 

meningen en argumenten deel uit van een genre; hoe worden ze ingezet en in hoeverre kun je daarmee 

spelen? 

 Inhoudelijke kennis en documenteren:  in hoeverre herken ik in het genre de wereld om me heen, zowel 

qua actualiteit als taalgebruik?  

 Formele en talige kennis: in hoeverre mag het genre persoonlijk zijn en hoe persoonlijk is het? 
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Kijk eerst naar de teksten en vergelijk die met de kenmerken op de dia. 
 

De duo’s proberen in eigen woorden een definitie te maken van een nieuwsbericht ,  een advertentie / 

advertorial, een  recensie en een column als tekstgenre.  Gebruik hiervoor werkblad 2. 

 

 

 

  

Introductie van het acroniem  DOOS  en de bijbehorende stappen:  

Nadenken: in tweetallen de teksten bekijken. Het zijn er acht. Er horen er steeds twee bij elkaar. Ieder bekijkt 

eerst ieder voor zich vijf minuten de teksten en denkt na over welke hij of zij denkt dat bij elkaar horen en 

waarom.   

Overleggen:  vervolgens uitwisseling over welke teksten overeenkomsten hebben met elkaar en op welke 

punten. Welke teksten hebben volgens  jullie hetzelfde tekstdoel en zijn van dezelfde tekstvorm (column, 

recensie, nieuwsbericht, advertorial) en waarom.   Loop de teksten door aan de hand van de kenmerken en geef  

argumenten. Vergelijk de kenmerken en ontdek dat deze kenmerken per tekstsoort verschillen. De dia met 

kenmerken staat open op het  digibord.  Welke kenmerken komen in welke twee teksten het meeste naar voren?  

Ordenen van de bij elkaar horende paren. Kies nu vervolgens de vormnaam van de tweelingteksten (column, 

recensie, nieuwbericht, advertorial.)  Noteer de paren op Werkblad 1 Tweelingteksten en schrijf een toelichting 

(kenmerken  dia / argumenten / tekstdoel, doelgroep)  in trefwoorden en / of met voorbeelden uit de tekst erbij. 

Geef hierbij aan wat het tekstdoel is en voor wie  de tekst is geschreven.  

 

Systematiseren:    
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Tekst 1 

  

PREMIUM 

Gaby van den Biggelaar, directeur Leergeld Nederland. © Roel van der Aa  

Ouders dupe van digitalisering onderwijs 

EINDHOVEN - Ouders van kinderen in het voortgezet onderwijs worstelen met de steeds 

hogere kosten voor digitaal onderwijs. Diverse organisaties luiden de noodklok. 

Leergeld Nederland, een stichting ter ondersteuning van minimagezinnen, is een van de 

organisaties die over de kosten van de digitalisering aan de bel trekt. Meer dan de helft van de 

hulpaanvragen bij Leergeld draait om de kosten voor de aanschaf van leermiddelen die ouders 

niet kunnen bekostigen. Het gaat vooral om laptops en tablets die vele honderden euro's per 

stuk kosten.  

Scholen erkennen dat de rekening van digitalisering in het onderwijs voor een deel bij de 

ouders terechtkomt. Ze zeggen niet anders te kunnen doordat de overheidsbijdrage per kind te 

laag is om kostendekkend te kunnen werken. De vrijwillige ouderbijdrage wordt daarom ook 

hiervoor ingezet. 

Volgens de Wet op het Voortgezet Onderwijs mogen scholen ouders hiertoe niet verplichten. 

De school mag wel om een bijdrage vragen maar die is altijd vrijwillig. In de wet staat dat 

voor wie niet wil of kan betalen, scholen het voorgeschreven lesmateriaal gratis moeten 

verstrekken. Navraag leert dat de meeste scholen in deze regio laptops of computers voor die 

enkele ouders die hierover aan de bel trekken achter de hand hebben. 

 

Impasse 

Gaby van den Biggelaar, directeur Leergeld Nederland, pleit voor duidelijkheid. ,,Het kan niet 

zo zijn dat ouders nu de dupe zijn van de discussie tussen overheid en schoolbesturen.”  
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Ook Ouders & Onderwijs slaat alarm. Dorien Wiersma, woordvoerder bij de stichting: ,,We 

zien dat het aantal ouders dat hierover met vragen komt, enorm stijgt. Vier jaar geleden 

speelde het digitale nog niet een zodanige rol. De vrijwillige ouderbijdrage is bedoeld voor 

extraatjes. Het gaat erom dat het onderwijs gratis moet zijn. Scholen zeggen ‘de maatschappij 

digitaliseert en wij moeten daarin mee’. Dat kan wel, maar het gaat ook om prioriteiten 

stellen.” 

Scholen moeten volgens Wiersma hun bestedingspatroon onder de loep nemen. ,,Dat wordt nu 

niet onderzocht maar de rekening wordt wel bij ouders neergelegd. Wie gaat die impasse 

doorbreken?” 

Rem op onderwijs 

De Voortgezet Onderwijsraad, vereniging van scholen in het voortgezet onderwijs, kent het 

probleem. Woordvoerder Linda Zeegers: ,,Het overheidsgeld is voor schoolboeken bestemd. 

De transitie van boeken naar gedeeltelijk digitaal  wordt door scholen niet gedekt. Ze mogen 

in overleg met de medezeggenschapsraad een vrijwillige bijdrage vragen, maar als ouders niet 

willen, moet de school de laptop verstrekken. Het zorgt bij sommige scholen voor een rem op 

het onderwijs.” Het Ministerie van Onderwijs wil dat schoolbesturen eind van dit jaar komen 

met afspraken over wat zij wel en niet scharen onder de ‘vrijwillige ouderbijdrage’. 

Hoe hebben scholen in Zuidoost-Brabant de (kosten van) digitalisering van het 

onderwijs geregeld? Nogal uiteenlopend, blijkt uit een steekproef van het ED. 

 

Varendonck College Someren, rector Irma van den Nieuwenhuijsen: Aanschaf 

laptop niet verplicht 

 

Het Varendonck College in Someren vermeldt in de schoolgids op internet geen vrijwillige 

ouderbijdrage te vragen, maar een vwo’er in groep 4 dient wel een laptop te kopen à 680 euro 

(inclusief verzekering). Rector Irma van den Nieuwenhuijsen stelt dat de bijdrage van de 

overheid niet toereikend is. ,,De bekostiging vanuit de overheid is al jaren veel te laag. Daar 

kun je als school niet op draaien, maar kinderen moeten wel vaardigheden uit de 21ste eeuw 

krijgen. Ouders kunnen een laptop huren voor vijftien euro per maand en we hebben 

leenlaptops waar een of twee leerlingen gebruik van maken. De overheid zou zich achter de 

oren moeten krabben in plaats van het op scholen en ouders af te schuiven.” 

 

Sondervick College in Veldhoven, rector Monique van Roosmalen: Leenlaptop als 

alternatief 

 

Ook het Sondervick College in Veldhoven kent een laptop-huurconstructie via The Rent 

Company. Volgens rector Monique van Roosmalen is er een alternatief als ouders dat niet 

kunnen of willen bekostigen. ,,Maar de eerlijkheid gebiedt mij te zeggen dat als alle ouders 

zouden kiezen voor een leenlaptop, wij dit niet kunnen betalen.” Volgens Van Roosmalen zijn 

leermiddelen duur. ,,We krijgen van de overheid dik driehonderd euro per kind voor 

bekostiging van leermiddelen. Je hebt per kind gewoon het volle bedrag nodig. Boeken en 

licenties zouden goedkoper moeten zijn. Ik hoop dat de discussie over leermiddelen verder 

opspeelt zodat ouders uiteindelijk minder worden belast voor kosten die vallen in de 

vrijwillige bijdrage.” 

 

Heerbeeck College in Best, directeur Ton Broeren: Kopen of huren 
 

Het Heerbeeck College in Best voert een pilotproject met laptops in het onderwijs. Leerlingen 

kunnen via het bedrijf The Rent Company een computer huren of kopen zoals in de 

schoolgids staat vermeld. Door een bijdrage van de school is de huurprijs 8,25 euro per 

maand. Kopen kan ook voor 399 euro. Wie dat niet kan betalen, wordt verwezen naar 



Stichting Leergeld. Geen digitaal onderwijs bieden is volgens directeur Ton Broeren geen 

optie: ,,We willen een goede, aantrekkelijke opleiding zijn. Er is ook de roep vanuit de 

samenleving. Er is bij ons niemand die geen diploma kan halen vanwege financiën, maar we 

willen meer bieden dan de kale opleiding. De worsteling is er. We zijn toe aan een stevig 

debat. Wat verwachten ouders van de school, wat verwacht de samenleving en welke 

consequenties verbinden scholen, ouders, overheid en maatschappij hieraan?” 

 

Lorentz Casimir Lyceum in Eindhoven, rector Jessica Baart: Niet verplicht 

 

Het Lorentz Casimir Lyceum in Eindhoven schrijft niet aan ouders voor om een laptop aan te 

schaffen. Uitgangspunt is zoals in de schoolgids staat Bring Your Own Device, je mag je 

laptop van thuis meebrengen, maar het hoeft niet, benadrukt rector Jessica Baart. ,,We hebben 

een aantal computerlokalen waar bijvoorbeeld Apple computers staan voor de designlessen. 

We zijn bezig met de aanschaf van digiborden. Onze kinderen krijgen les van goede docenten 

die hun passie en kunde van persoon tot persoon overbrengen. Maar we moeten eerlijk zijn, 

onze kinderen zijn niet de doorsnede van de markt. Voor zover ik weet zijn er geen kinderen 

die thuis niet voorzien zijn van digitale leermiddelen.” 

  



Tekst 2 

Een hartverscheurend mooie nederlaag 

 

 
Thijs Zonneveld zag Steven Kruijswijk na een eindeloze solo stranden in het zicht 
van de haven. Een nederlaag met een gouden randje. 

Ik wreef in mijn ogen. Nog een keer. En daarna nog maar eens. Hoe vaak ik ook 
wreef: ik zag hetzelfde. Die hoekige schouders. Dat rossige haar. Dat kleine, 
lichte pedaaltredje. Het was hem echt. Steven Kruijswijk zat in de kopgroep, met 

nog 130 kilometer te gaan. 

Het was niet gepland. Eerder een ingeving. Hij zag eens kans, hij voelde het 
kriebelen – en weg was hij. Vertrokken voor een avontuur waarvan hij zelf niet 

wist waar het zou eindigen. 

De Tour is pas net halverwege – maar Kruijswijk ging all-in. Zoiets gebeurt 
zelden in het huidige wielrennen. Negenennegentig van de honderd 

klassementsrenners blijven zitten in het peloton, sparen energie en verdedigen 
hun plekje – zeker als er nog zoveel bergetappes volgen. Ze weten allemaal dat 
vroeg aanvallen zelden succes heeft. Het is vragen om problemen. Het is 

belletje-lellen bij de Man met de Hamer. 

Kruijswijk deed het toch. Ondanks dat hij op plek 6 in het klassement stond, 
ondanks de Skybots die achter hem aan reden, ondanks de renners die op zijn 

bagagedrager gingen zitten. Op 73 kilometer van de streep schudde hij iedereen 
van zich af en begon hij aan een solo naar de Alpe. Hij belde niet met zijn 
ploegleider, hij keek niet achterom. Niet rekenen, trappen. Het was één tegen 

allen, het was vechten tegen de bierkaai en het getuigde van cojones zo groot 
dat het een wonder was dat ze in zijn wielerbroek pasten. 

Ze weten allemaal dat vroeg aanvallen zelden succes heeft. Het is belletje-lellen 

bij de Man met de Hamer. 

Zes minuten pakte hij, genoeg om hoop te hebben. Daarna begon de voorsprong 
te smelten. Eerst als een sneeuwmuur op de Col d’Agnel, daarna als een raketje 

op een bakplaat. Zijn benen begonnen langzamer en langzamer te draaien. De 
kilometers duurden steeds langer, het klokje bovenin het beeld tikte terug. Vier 
minuten werd drie, drie werd twee, twee werd er één. Het besef dat hij het niet 

ging halen viel als een zak cement van acht hoog in zijn nek. Toen Chris Froome 
hem inhaalde, zag hij voor het eerst in uren weer een andere renner. Hij 

probeerde nog aan te pikken, maar vergeefs. Hij had zichzelf uitgewrongen als 
een tube tandpasta; in zijn benen echode slechts leegte. 



Na de finish viel hij bijna om. Toen hij uitgehijgd was, legde hij uit aan de pers 
dat hij niet van plan was om drie weken alleen maar te volgen. Daarna ging hij in 
een hoekje tegen een hek aan zitten, zijn ogen verscholen achter zijn bril. Hij 
mocht niet het podium op vanwege een overwinning of een gele trui, hij móest 

erop vanwege een rugnummer voor de strijdlust. Hij was ingehaald door de 
werkelijkheid. 

Gegokt en verloren. Maar allemachtig. Wat was het een hartverscheurend mooie 

nederlaag. 

  



Tekst 3 

Aanpak kinderarmoede hoger op de agenda 

van gemeenten 

Kinderen horen niet op te groeien met geldzorgen. Ze moeten zich in vrijheid kunnen 

ontwikkelen, los van de financiële draagkracht van hun ouders. Het kabinet heeft aandacht 

voor armoede onder kinderen en stelt sinds 2017 extra geld ter beschikking aan gemeenten en 

maatschappelijke organisaties voor de aanpak ervan. Uit een eerste evaluatie blijkt dat zij hier 

stappen in zetten. 

Gemeenten besteden het merendeel van het geld direct aan beleid gericht op kinderen in 

armoede. Negen van de tien gemeenten bieden voorzieningen aan in natura, zoals een 

sportabonnement of deelname aan een schoolreisje. Ze weten daarbij meer kinderen in 

armoede te bereiken dan het jaar ervoor. Staatssecretaris Tamara van Ark van Sociale Zaken 

en Werkgelegenheid heeft de evaluatie vandaag naar de Tweede Kamer gestuurd. 

Kinderen die leven in arme gezinnen hebben mijn speciale aandacht. Elk kind dat opgroeit in 

armoede is er wat mij betreft één te veel. We weten dat jongeren die opgroeien in een gezin 

met schulden later vaak zelf in de financiële problemen komen. Ik wil dat voorkomen, want 

we mogen hun talenten niet verloren laten gaan. Gemeenten zijn goed bezig met hun aanpak, 

het onderwerp staat hoog op de agenda. Maar er is nog verbetering mogelijk, zeker als het 

gaat om het lokaal bereiken van alle kinderen in armoede. Samen met de VNG roep ik 

gemeenten op om alle jongeren in beeld te krijgen en de verbinding te zoeken met andere 

terreinen, zoals sport, gezondheid en jeugdzorg. 

Staatssecretaris Tamara van Ark 

Extra geld 

Een op de negen kinderen leeft in een gezin dat het niet breed heeft. Het kabinet trekt sinds 

2017 jaarlijks € 100 mln. extra uit om de armoede onder kinderen aan te pakken. Ook als er 

thuis weinig geld is moeten kinderen namelijk kunnen meedoen, met sport, muziek of een 

schooluitje. 

Gemeenten zijn lokaal verantwoordelijk voor het armoedebeleid en krijgen het grootste deel 

van het geld, € 85 mln. De rest van de middelen gaat naar landelijke armoedeorganisaties (€ 

10 mln) en naar projecten gericht op kinderen in arme gezinnen, zowel in Europees Nederland 

als in Caribisch Nederland (€5 mln.). 

Gerichtere aanpak 

Vier samenwerkende armoedepartijen, Leergeld Nederland, Nationaal Fonds Kinderhulp, 

Stichting Jarige Job en Jeugdfonds Sport & Cultuur, krijgen samen jaarlijks € 10 mln. om 

kinderen in armoede te bereiken. Uit de evaluatie blijkt dat zij intensief samenwerken, zowel 

landelijk als op lokaal niveau, en het afgelopen jaar meer kinderen hebben bereikt. Een 

voorbeeld is het online platform Sam& waar ouders en professionals per gemeente kunnen 

zien welke voorzieningen beschikbaar zijn voor kinderen die opgroeien in armoede. Dankzij 

de motie Segers krijgen de vier armoedeorganisaties vanaf 2019 € 4 mln. extra voor hun 

aanpak. 



Nog eens € 5 mln is als subsidie beschikbaar voor projecten gericht op kinderen in arme 

gezinnen, waarvan € 4 mln. in Europees Nederland en € 1 miljoen in Caribisch Nederland. De 

evaluatie laat zien dat de gesubsidieerde projecten in Europees Nederland een beperkte 

meerwaarde hebben ten opzichte van bestaand armoedebeleid. Bovendien hebben aanvragers 

niet het volledige bedrag aan subsidie gebruikt. Voor de staatssecretaris is dit reden om het 

geld per 2019 gerichter in te zetten. Ze gaat in gesprek met partijen over de concrete 

invulling. 

Caribisch Nederland 

In Caribisch Nederland is grote behoefte aan financiering van projecten om armoede onder 

kinderen te bestrijden. De aanpak is echter erg versnipperd. Vanaf 2020 worden de financiële 

middelen daarom onderdeel van het programma BES(t) 4 kids, dat gericht is op het verbeteren 

van de kwaliteit en toegankelijkheid van de kinderopvang. Met het geld kunnen 

schoolmaaltijden en naschoolse activiteiten volledig worden gefinancierd. In 2019 hebben 

organisaties in Caribisch Nederland nog de mogelijkheid om volgens de huidige regeling 

subsidie aan te vragen. 
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Dave en Wouter voor de salon aan de Nieuwstraat.  

ADVERTORIAL  

Wouter breidt zijn jarige kapsalon uit met 

een tweede kapper 
ma 7 mei 2018, 10:29    Bedrijven   

25 

 
 
 

WEESP Twee jaar nadat Wouter van Maarseveen Perfect Hair & Make-up opende in Weesp 
loopt het zo goed dat hij zijn salon uitbreidt met een tweede kapper. Dave Rotensen (20) is zijn 
naam en hij is deze week begonnen. 

"Vorige week was zijn eerste echte werkweek, maar Dave loopt al enkele maanden mee in de 
salon", vertelt saloneigenaar Wouter van Maarseveen (27). "Ik zag meteen zijn potentie, maar ik 
ben erg perfectionistisch en gebruik speciale knip- en verftechnieken waarvan ik het belangrijk 
vond dat Dave die eerst goed onder de knie kreeg. Ook al heeft iedere kapper altijd zijn eigen 
signatuur, mijn klanten moeten natuurlijk wel kunnen rekenen op continuïteit en constante 
kwaliteit." 

Meteen een nieuwe afspraak 
Bij het verlaten van de kapsalon hebben de meeste klanten vaak alweer een nieuwe afspraak in 
hun agenda staan. "Als je verzekerd wilt zijn van een plekje, moet dat wel. Zo druk is het. Dat 
wordt makkelijker nu Dave er is. Dan kunnen we hopelijk ook weer mensen zonder afspraak gaan 
helpen." Daves aanstelling levert Wouter ook iets meer flexibiliteit op wat betreft zijn klussen voor 
televisie en fotografie. 

Televisieland 
"Ik ben destijds met mijn freelancewerk voor 'Goede Tijden, Slechte Tijden' gestopt omdat ik niet 
fulltime en aan de lopende band wilde hairstylen en make-uppen. Ik miste het echte contact met 
de klant. Toen heb ik Perfect Hair & Make-up geopend in Weesp, het stadje waar ik ben 
opgegroeid en waar naar mijn idee behoefte was aan de hippe en luxe salon die ik voor ogen 
had. Dat heeft goed uitgepakt, maar ik werk ook nog steeds als make-upartist bij onder meer 
'RTL Boulevard' en 'RTL Late Night'. Die wereld blijft toch trekken. De salon is het belangrijkste, 
maar het is heerlijk dat ik het kan combineren. Met Dave erbij zal dat soms wat makkelijker 
gaan." 

http://weespernieuws.nl/zoek/?zoekterm=ADVERTORIAL
https://www.weespernieuws.nl/zoek/categorie/bedrijven/5
https://www.weespernieuws.nl/nieuws/bedrijven/100355/-advertorial-wouter-breidt-zijn-jarige-kapsalon-uit-met-een-tweede-kapper-
https://www.weespernieuws.nl/nieuws/bedrijven/100355/-advertorial-wouter-breidt-zijn-jarige-kapsalon-uit-met-een-tweede-kapper-
https://twitter.com/intent/tweet?url=https%3a%2f%2fwww.weespernieuws.nl%2fnieuws%2fbedrijven%2f100355%2f-advertorial-wouter-breidt-zijn-jarige-kapsalon-uit-met-een-tweede-kapper-&hashtags=WeesperNieuws&text=%5bADVERTORIAL%5d+Wouter+breidt+zijn+jarige+kapsalon+uit+met+een+tweede+kapper+&url=https%3a%2f%2fwww.weespernieuws.nl%2fnieuws%2fbedrijven%2f100355%2f-advertorial-wouter-breidt-zijn-jarige-kapsalon-uit-met-een-tweede-kapper-
https://twitter.com/intent/tweet?url=https%3a%2f%2fwww.weespernieuws.nl%2fnieuws%2fbedrijven%2f100355%2f-advertorial-wouter-breidt-zijn-jarige-kapsalon-uit-met-een-tweede-kapper-&hashtags=WeesperNieuws&text=%5bADVERTORIAL%5d+Wouter+breidt+zijn+jarige+kapsalon+uit+met+een+tweede+kapper+&url=https%3a%2f%2fwww.weespernieuws.nl%2fnieuws%2fbedrijven%2f100355%2f-advertorial-wouter-breidt-zijn-jarige-kapsalon-uit-met-een-tweede-kapper-
https://api.whatsapp.com/send?text=Gelezen%20op%20WeesperNieuws:%20https://www.weespernieuws.nl/nieuws/bedrijven/100355/-advertorial-wouter-breidt-zijn-jarige-kapsalon-uit-met-een-tweede-kapper-
https://api.whatsapp.com/send?text=Gelezen%20op%20WeesperNieuws:%20https://www.weespernieuws.nl/nieuws/bedrijven/100355/-advertorial-wouter-breidt-zijn-jarige-kapsalon-uit-met-een-tweede-kapper-
mailto:?subject=[ADVERTORIAL]%20Wouter%20breidt%20zijn%20jarige%20kapsalon%20uit%20met%20een%20tweede%20kapper%20&body=Gelezen%20op%20WeesperNieuws%20https%3a%2f%2fwww.weespernieuws.nl%2fnieuws%2fbedrijven%2f100355%2f-advertorial-wouter-breidt-zijn-jarige-kapsalon-uit-met-een-tweede-kapper-
mailto:?subject=[ADVERTORIAL]%20Wouter%20breidt%20zijn%20jarige%20kapsalon%20uit%20met%20een%20tweede%20kapper%20&body=Gelezen%20op%20WeesperNieuws%20https%3a%2f%2fwww.weespernieuws.nl%2fnieuws%2fbedrijven%2f100355%2f-advertorial-wouter-breidt-zijn-jarige-kapsalon-uit-met-een-tweede-kapper-


Miniworkshops 
In zijn kapsalon aan de Nieuwstraat trekt Wouter ook geregeld zijn goed uitgeruste make-upkoffer 
open. "De meeste mensen komen hier voor hun haar, maar er zijn er zat die ook meteen een 
mooie make-up willen. Bruidjes natuurlijk, maar ook vrouwen die er mooi willen uitzien voor een 
feestje. Ik geef dan ook altijd meteen tips. Mijn make-upbehandelingen zijn meer een soort 
miniworkshops." Wouter vindt het overigens jammer dat er soms wordt gedacht dat zijn salon er 
alleen is voor mensen met een dikke portemonnee. "Bepaalde behandelingen/technieken zijn nu 
eenmaal kostbaar, maar onze 'Perfect haircut' is er al vanaf € 26,- (mannen) en € 31,- (vrouwen) 
en daarvoor krijg je echt kwaliteit." 
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Goede versus slechte vetten 

Gesponsord: Becel Gesponsord door: Becel  

 

01 september 2013 16:2201-09-13 16:22 Laatste update: 17 september 2013 13:25Update: 17-09-13 

13:25  

Over geen voedingsstof bestaan zoveel misverstanden als over vetten. Vet heeft een negatieve 

bijklank gekregen. Maar wist je dat er ook gezonde vetten bestaan, die juist goed zijn voor je 

gezondheid? De goede en slechte vetten op een rij. 

Vetten spelen een belangrijke rol in onze voeding. Ze zijn niet alleen een smaakmaker, ze 

vormen ook een belangrijke bouwstof en energiebron voor ons lichaam. Er zijn grofweg twee 

verschillende soorten vetten: de ‘goede’ en ‘slechte’ vetten. 

Goede vetten 
Onverzadigde vetten zijn de ‘goede’ vetten. Ze dragen bij tot de instandhouding van normale 

cholesterolgehalten in het bloed en leveren daarmee een bijdrage aan de gezondheid van het 

hart. De vervanging van verzadigde vetten door onverzadigde vetten in de voeding draagt bij 

tot de instandhouding van normale cholesterolgehalten in het bloed. 

Veel meervoudig onverzadigde vetten vind je in: 

- Vette vis, zoals zalm, haring en makreel 

- Plantaardige oliën, zoals zonnebloemolie 

- Margarine (smeerbaar) 

Veel enkelvoudig onverzadigde vetten vind je in: 

- Olijfolie / raapzaadolie 



- Avocado 

- Noten 

Slechte vetten 
Verzadigde vetten en transvetten noemen we ‘slechte’ vetten. Voldoende vermindering van de 

consumptie van verzadigd vet draagt bij tot de instandhouding van normale 

cholesterolgehalten in het bloed. Transvetten hebben het meest ongunstige effect op het 

cholesterol. 

Je vindt verzadigde vetten in: 

- Kaas 

- Room 

- Vet vlees 

- Roomboter 

- Chocolade 

- Koek en gebak 

- Sommige snacks 

Onthoud: verzadigde vetten zijn bij kamertemperatuur over het algemeen gestold (hard) 

terwijl onverzadigde vetten vloeibaar zijn. 

Wil je gezonder gaan eten en werken aan een instandhouding van een normaal 

cholesterolgehalte? Probeer dan de verzadigde vetten te vervangen door producten die rijk 

zijn aan (meervoudig) onverzadigde vetten. Vervang kaasstengels bijvoorbeeld door 

ongezouten noten of een stukje donker roggebrood met haring. Check bij het boodschappen 

doen het etiket van een product waarover je twijfelt. Door: Unilever. 
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TIM COLLINS - DAGBOEK VAN EEN VAMPIER/WATJE  

 
Tim Collins - Dagboek van een vampier/watje 

In 'Dagboek van een vampier/watje' beschrijft Tim Collins met veel humor het leven zoals 
het is voor een puberende vampier. Tot groot vermaak van onze recensent. 

Nigel is 100 en 15 jaar oud tegelijk. Dat zit zo: op zijn 15de is hij in een vampier veranderd, waardoor hij 
veroordeeld is om eeuwig door zijn ondode leven te gaan als 15-jarige. En we weten allemaal dat het leven van 
een puber geen lachertje is. Zeker niet als je – zoals Nigel – niet knap, niet sportief en niet populair bent. Hij heeft 
nog nooit (nooit!) een vriendinnetje gehad. 

Hij is eigenlijk meer een watje dan een vampier, met niks geen superkracht en niks geen bovennatuurlijke 
snelheid. Hij kan niet eens voor zijn eigen eten zorgen, maar moet wachten tot zijn ma en pa met vers bloed 
komen. Ellende, dus. En dat wordt er niet beter op wanneer Chloë verschijnt en Nigel halsoverkop en 
hoteldebotel verliefd wordt: "Als ik normaal gesproken zou kunnen eten of slapen, zou ik nu niet kunnen eten of 
slapen!" (p. 9) 

Vampierenverhalen 

Sinds de verpletterende doortocht van de Twilight-saga zijn vampieren meer dan ooit hot in menig tienerkamer. 

Dit dagboek zit vol subtiele verwijzingen en opzichtige steken-onder-water naar vampierverhalen in het algemeen 
en de hype in het bijzonder: 

"Ze hadden het over een nieuwe vampierserie die sinds gisteravond op tv is, en natuurlijk waren ze de 
grootste experts ter wereld over dat onderwerp. Si begon de lijst van domheden met de mythe dat 
vampieren zichzelf in vleermuizen kunnen veranderen. […] Ik word helemaal gek van deze idioten die ik 
noodgedwongen mijn vrienden moet noemen." (p. 46-47) 

Door al die verwijzingen lijkt Nigels dagboek veel eerlijker en oprechter dan alle andere boeken, films en tv-series 
over vampieren. Die Bella en die Edward, dat zijn verhaaltjes, dat is onschuldig vertier. Maar Nigel, die is echt. 
Die geeft tenminste toe dat vampieren zichzelf wel in de spiegel kunnen zien en dat ze helemaal niet in as 
veranderen zo gauw ze zonlicht zien (ze krijgen hooguit wat puistjes). Oftewel: "Je moet niet alles geloven wat je 
in griezelfilms ziet." (p. 10) 

Het kleine broertje van Adrian Mole 

Al helemaal anders dan in Twilight- en in griezelfilms is het gesteld met de spanning in Nigels leven. Nigel 
verdrinkt zich in zijn ongelukkige liefde voor Chloë en verliest zich in zijn pijnlijk smachtende gedichten. Met zijn 
uitgesproken talent voor pathetiek en melodrama en zijn onderkoelde humor is hij ontegensprekelijk – en tot groot 
vermaak van deze lezer – het kleine broertje van Adrian Mole. Al is er meer: er woedt misschien geen opzichtige 



strijd tussen goed en kwaad, maar elke wakkere lezer ziet dat het rommelt in Nigels dorp. Dat er iets met die 
gymleraar aan de hand is. Behalve Nigels onweerstaanbare vertelstem stuwt die onderhuidse spanning het boek 
voort. 

'Dagboek van een vampier/watje' geeft een slimme mix van vampierbeslommeringen en alledaagse 
puberdramatiek. Dit is het leven zoals het is als vampier en als watje: complex en ellendig voor wie er middenin 
staat, maar plezierig voor wie het leest. Ongecompliceerd vertier mét een twist, dus. En of Nigel het meisje krijgt? 
Tja… Laten we zeggen dat Tim Collins net iets minder puriteins is en net iets meer van aanpakken weet dan 
Stephenie Meyer. 

An Stessens 

 ["Dagboek van een vampier/watje" - Tim Collins. Ploegsma, 2011] 

  

http://www.ploegsma.nl/web/Schrijvers-tekenaars/Boek-pagina/9789021668888_Dagboek-van-een-vampier-watje.htm
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Friezen en reizende bezoekers, dat zit niet helemaal 

lekker 

 

 
 
Als ik in Friesland ben moet ik altijd uitleggen hoe de reis verliep. Friezen 

kunnen het eigenlijk niet geloven dat je helemaal uit het westen naar hun 

land bent komen rijden. Met de auto in een dag heen en weer, het is bijna 
niet te bevatten, dus maak ik het allemaal nog iets heroïscher. Mythische 

reizen beschrijf ik. 
‘Vlak boven Leiden werd ik aangehouden door Grouw en zijn bende. Ik 

moest een levend dier eten. Op de Afsluitdijk heb ik gevochten met de 
zeven schimmen van Ranonkel, ik heb in de herberg van Rans Breug een 

bord vol kaantjes weggevreten en daarna met het bloed in mijn baard 
langs de horde van Siep en nu sta ik hier, in de bibliotheek van Drachten.’ 

Friezen en reizende bezoekers, dat zit niet helemaal lekker. Ik weet 
bijvoorbeeld dat zwemmer Maarten van der Weijden eigenlijk liever op 

een scooter in één rechte lijn naar Leeuwarden was gereden, maar dat 
mocht niet. Friezen geloven pas dat je echt je best hebt gedaan als je 

voetzolen als ingedroogde champignons onder je enkel hangen. 
Zo heb ik ook de blokkade van de A7 uitgelegd. Het gaat helemaal niet 

om zwarte pieten of stroopwafelpieten, maar om het gemak waarmee 

mensen zomaar Friesland binnen kunnen rijden. Dat zit diep in de genen. 
Wanneer je als niet-Fries onverwacht opduikt in Dokkum, dan heb je iets 

uit te leggen. 
Een jaar geleden stond ik – midden in Leeuwarden – zwijgend naar een 

man te luisteren die voor een aandachtig gehoor een ontwerp voor een 
typisch Friese fontein presenteerde. Een waaier van stijve lullen die om de 

3 minuten 60 liter water ejaculeerden. ‘Dat water staat voor de 
vruchtbaarheid’, verstond ik. Zou ik daar maar één westers argument 

tegenin hebben gebracht (‘bij ons deden we dat in 1967’) dan zouden ze 
me op het plein uit elkaar hebben getrokken met vier Friese paarden. 

De blokkade kwam voor mij dan ook niet als een verrassing. Friezen 
hunkeren naar een grens. Het is eigenlijk heel lief. Ze willen dat het 

moeite kost om Friesland binnen te komen. Tegelijk – als je er eenmaal 
bent – zijn ze trots. Tegen Friezen moet je tweehonderd keer op een dag  



  

zeggen dat ze zo leuk wonen. ‘Met ramen en een deur, toe maar. Een 

huis van steen en van alle gemakken voorzien. Dat had ik niet 

verwacht!’ 
Niets is wat het lijkt. Ook nu, tijdens het proces in Leeuwarden, schuilt 

er een verborgen Friese overtuiging achter de blokkade. Volgens de 34 
verdachten gaat het om iets heel anders dan kleur. Het gaat om een 

principe: kinderfeestjes verstoor je niet. 
Daar ben ik het niet mee eens. Kinderfeestjes kunnen niet hard genoeg 

worden verstoord. Als in een bioscoop acht jongetjes tijdens de film 
vechtend door het middenpad rollen omdat ze de film niet begrijpen 

(‘Waarom snijdt die man zijn oor eraf?’) dan bid ik dat er iemand het 
kinderfeestje komt verstoren. 

Twaalf kinderen op een trampoline? Ik ben de schaar. Ballonnen, ik kijk 
ze graag na als een kindje per ongeluk zijn touwtje loslaat. Ik zeg: 

’Soms gaat iets weg en komt het nooit meer terug.’ Friezen zijn daar 
blijkbaar te soft voor. 

En dat vind ik dan weer heel schattig. Het bonkige halfprimaten gedoe 

met vlaggen en verkeerd gespelde spandoeken en tegelijk vechten ze 
voor het kind in onszelf.  
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18 november 2017, Ugenda.nl 

 

Zó slecht is Suburbicon nou ook weer niet ***  
Geschreven door  Karl van Heijster zaterdag, 18 november 2017  

 

Julianne Moore en Matt DamonFoto: The Searchers 

Subtiel is-ie niet, George Clooneys nieuwste film over racisme in het Amerika 

van de jaren ’50. Maar wie zich voorbereidt op zijn botte bijl, zou nog wel eens 

een leuke film kunnen zien. Vanaf nu te zien bij LUX Nijmegen. 

Als een zwart gezin zijn intrek neemt in het idyllische Suburbicon, staat de voorstad al gauw op haar 

achterste benen. De racistische bewoners verzamelen zich rondom hun nieuwe woning en eisen dat het 

gezin zo snel mogelijk de buurt verlaat. Ondertussen voltrekt zich bij de buren een persoonlijker, maar even 

ingrijpend drama, als de vrouw des huizes overlijdt na een woningoverval. Maar de overval is niet wat het 

lijkt. Achter de schone schijn van Suburbicons modelgezinnetjes schuilen de cynische overblijfselen van de 

‘American Dream’. 

Karikaturaal 

Of klinkt dat te zwaar? Het klinkt wel wat zwaar, niet? Nou, het is ook zwaar. Of liever: het ligt er zo dik 

bovenop allemaal. En dat terwijl Suburbicon alle ingrediënten heeft om een topper te worden: een script 

van de anders zo subtiele gebroeders Coen, een topcast – let vooral op de geweldige dubbelrol van Julianne 

Moore – en een fifties-aankleding om je vingers bij af te likken. Waar het dan misgaat? Het is makkelijk 

om de regie van George Clooney als schuldige aan te wijzen, maar... Nee, ik heb er even over nagedacht, 

en het ligt inderdaad aan de regie van George Clooney. 

Want in Clooneys Suburbicon is de aanblik van zwarte huid al genoeg om een hele straat tot stilstand te 

brengen of een dorpsvergadering te doen ontsporen. Of die karikaturale schets van fatsoenlijk Amerika 

gemeend is of ironisch, laat ik in het midden. Het is vooral heel erg matig uitgewerkt, en als achtergrond 

van een serie Fargo-esque misdaadperikelen voelt het misplaatst. Dat hij zijn personages met inktzwart 

https://www.ugenda.nl/recensies/film-recensie/itemlist/user/2598-karlvanheijster
https://www.youtube.com/watch?v=h2tY82z3xXU


cynisme inkleurt, maakt de boel er niet beter op. Voor helemaal niemand is er een uitweg uit deze 

vreselijke toestand, en dat lijkt ook helemaal niemand te willen. Het hart ontbreekt, en de flauwigheid van 

wat overblijft weerhoudt Clooney er niet van alsnog een botte bijl te hanteren in zijn presentatie. 

Oscar Isaac 

Maar toch, met hier en daar een voor de Coens zo typerend misverstand, en op zijn tijd een hilarische 

dialoog – het is moeilijk je lachen in te houden als Matt Damon zijn zoon naar een kostschool wil sturen – 

is Suburbicon toch ook weer niet zó slecht. En ik zou liegen als ik zou zeggen dat ik niet heb genoten van 

elke seconde waarin Oscar Isaac in beeld is. Het ding is alleen, je moet je er wel voor door een boel 

loodzware nonsens heen worstelen. Wie zich daarop voorbereidt zou nog wel eens een leuke film kunnen 

zien. 



  

 

 

Welk duo heeft een andere combinatie? Licht kort toe waarom  jullie tot een andere keuze zijn gekomen.  

Tekst 2 en 7 horen bij elkaar. Het zijn beide columns  met als tekstdoel verstrooien, vermaken). Beide zijn 

belevend beschreven, alsof je erbij bent. 

 

Column:  Een column is vaak subjectief en niet waardenvrij. Er wordt vaak een mening in gegeven en persoonlijk 

taalgebruik gebruikt. In een column zie je daarom vaak de vergrotende trap en de overtreffende trap als 

bijvoeglijk naamwoorden.  Een column bevat ook vaak overdrijvingen of uitvergrotingen van een aspect.  

Recensie:  Bespreekt een kunstuiting. Bestaat uit onderbouwd oordeel, observaties en citaten. Bedoeld om te  

overtuigen/opiniëren. 

Advertorial:  een als informatieve tekst verpakte reclame. Vaak met superlatieven. Vaak met bewijsvoering op 

basis van semi-feiten en eenzijdige belichting.  Vaak gebruik van human interest (voorbeelden van ‘echte’ 

mensen die pleiten voor een dienst of product, Ook wel testimonials genoemd. De toon is altijd positief.   

Nieuwsbericht:  een krantenartikel heeft neutraal objectief taalgebruik (voor zover mogelijk). Meestal worden 

weinig bijvoeglijke naamwoorden gebruikt en minder bijwoorden.  Deze woordsoorten geven kleur aan 

werkwoorden en zelfstandig naamwoorden en maken taal daardoor minder neutraal. De Telegraaf en een 

regionale krant gebruiken deze meer. Een journalist tekstschrijver maakt vaak gebruik van de 5w-vragen en h-

vraag voor het aanbrengen van de structuur en als kapstok voor de inhoud.  

tekst 1 en 3 horen bij elkaar, want ze zijn allebei nieuwsberichten en vragen allebei aandacht voor een 

onderliggend actueel nijpend maatschappelijk thema. Ze gaan allebei over armoede. Er zijn overeenkomsten 

in (tussen)koppen: zoals Leergeld, extra geld). Allebei zijn het berichten van overheidsinstanties.  

 

tekst 4 en 5 zijn allebei advertenties met als tekstdoel producten verkopen en klanten lokken. Het is van 

belang dat leerlingen zien dat reclameteksten ook vaak worden verpakt in de vorm van een advertorial en 

daarmee erg lijken op een nieuwsbericht.  Reclame in de vorm van een artikel. Dat lijkt serieuzer en de lezer 

heeft minder snel door dat het de bedoeling is dat ie koper of klant wordt. .  

 

Tekst 6 en 8 horen bij elkaar en zijn beide recensies. De een van een boek, de ander van een film. Allebei zijn 

het online recensies, wat je ziet aan de bronvermelding.  



 

Op basis van genrekenmerken kun je makkelijker beoordelen om wat voor tekstsoort en  tekstdoel het gaat en 

kun je tekstcommentaar met focus onderbouwen.   

 
 

Bewaar de tekstsetjes. Deze kunnen eventueel ook nog worden gebruikt bij de herhaalstappen van  Lezen 

 onderwerp vinden 

 deelonderwerpen vinden 

 hoofdgedachte vinden 

 kernzinnen benoemen 

 signaalwoorden onderstrepen 

 tekstverband noemen.  

 

  



 Bijlage 1 Voorbereidingsopdracht Tekst en publiek. Tekstsoort, tekstdoel, 

tekstvorm en genrekenmerken. Werkblad Tweelingteksten 
         
 Naam:   Klas: ….. 

Tekst ….. en 
….. horen bij 
elkaar, want 
………. 
 
 
 
 

 

Tekst ….. en 
….. horen bij 
elkaar, want 
………. 
 
 
 
 

 

Tekst ….. en 
….. horen bij 
elkaar, want 
………. 
 
 
 
 

 
 
 

Tekst ….. en 
….. horen bij 
elkaar, want 
………. 
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Bijlage 2  Geef een omschrijving in eigen woorden van:  
een nieuwsbericht, een advertorial, een recensie en een column.  
Doe dat per item in maximaal vijf zinnen.  

 

Mijn omschrijving 
van een 
nieuwsbericht 
 
 
 
 

 
 

Mijn omschrijving 
van een advertentie 
en advertorial 
 
 
 

 

Mijn omschrijving 
van een recensie 
 
 
 
 

 

Mijn omschrijving 
van een column. 
 
 
 
 

 

 
 


