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Courant 
 
 
 
 
Hoe wordt de krant gemaakt?  
  
  
Als er genoeg nieuws is worden 

de bladzijdes naar de drukkerij 
gestuurd. Daar worden ze 
overgezet op een dunne ijzeren 
plaat. De platen worden vastgezet 
aan de drukpers. Dat is een 
apparaat dat kranten maakt. In 
het apparaat gaan grote rollen 
papier en inkt. Ze gaan in het 
apparaat daar krijgen ze 
verschillende kleuren inkt. En met 
dat apparaat kan je teksten en 

afbeeldingen drukken. En met dat 
apparaat kan je dingen eigenlijk 
samenvoegen. Maar der is wel 
een volgorde. Je begint met 
sheet-feeder daarna komt 
Cyaanblauw dan Magentarood 
dan geel dan zwart en dan is het 
papier gedrukt. Daarna worden de 
kranten gesneden, gevouwen en 
ingepakt en naar drukkerijen door 
het hele land gebracht. De 
bezorgen de kranten bij mensen 
thuis en in winkels om ze te gaan 
verkopen.   
Je kunt los een krant kopen in de 
winkel. Maar je kunt ook een 
abonnement nemen. Dan wordt 
de krant bij jou in huis bezorgd. In 
Nederland worden weinig kranten 
los in de winkel verkocht.  
 
Wist je dat, 
De krant van achter naar voren 
wordt gemaakt? De laatste 
bladzijde moet altijd als eerste 
klaar zijn. De voor pagina wordt 
altijd als laatste gemaakt. Want 
daar moet natuurlijk het kortst 
geleden nieuws op staan  
  
Hoe werkt de bezorging  
Als u er voor kiest om in de 
ochtend een krant te 
hebben wordt die doordeweeks 
voor 07.00 bezorgd en in het 
weekend voor 08.00.  
 
En bij de middag bezorging 
doordeweeks voor 18.00 en in het 
weekend voor 13.00  



Op die manier kunt u als u wilt 
elke dag een krant lezen.  
 

 

   De journalistiek  
Journalistiek is het verslag doen 

van nieuws. Een journalist 
moet eerst antwoord geven op de 
vragen wie, wat, waar, wanneer, 
waarom en hoe. Er bestaan twee 

belangrijke vormen van 
journalistiek: de feiten 

zo opschrijven dat je voor 
niemand bent en alleen op de 

feiten letten.  
  

Er zijn ook journalistieke regel
s  

 De journalistieke regels zijn:  
• Zeg wat er is gebeurd, 
wanneer is het gebeurd, wie 
heeft er mee te maken en wie 
zegt het. Je moet er zo veel 
mogelijk over vertellen en alle 
voor en nadelen vertellen.  
 
• je moet meningen van voor 
en tegenstanders erin zetten.  
• Controleer altijd of alles 
klopt.   
•  Maak duidelijk wat echt 
waar is en wat mensen vinden.  
  
Er zijn journalistieke regels 

omdat er anders nieuws 
komt dat niet waar is.  

  
Dit zijn een paar soorten 

journalisten  
• eindredacteuren  

• Hoofdredacteuren  
• persfotografen  
• Presentatoren (bij radio en 
tv);  
• redacteuren  
• Verslaggevers van 
het nieuws  
• Correspondenten  
  
Hoe weet je of nieuws wel 
klopt? Dat is soms behoorlijk 
lastig. Met deze vijf tips kun je 
nepnieuws nét een tikje 
makkelijker herkennen.  
1. let op de bron.  
2. Bedenk waarom iemand 
iets vertelt.  
3. Rare foto? Check hem op 

google 
4. Controleer hoe iets is 

onderzocht. 
5. Lees meer dan alleen de 

kop. 
 
Geschiedenis van de krant 
 
Vroeger waren er geen 
kranten. Mensen reisden om 
nieuws te vertellen. Maar dat 
nieuws was vaak oud. Aan het 
eind van de 15e eeuw werd de 
drukpers uitgevonden. Dat 
ging wel wat sneller, dan het 
nieuws rond brengen. De 
eerste Nederlandse krant 1618. 
Die krant verscheen een keer 
per week. En het was een 
blaadje. Er stond tekst op 
zonder kopen. Veel kranten 
heten courant van dat komt het 
woord krant. Van af 1800 werd 



de drukpers beter. Daardoor 
werd de krant meer gelezen. 
Er kwamen steeds meer 
kranten. Midden vorige eeuw 
verloor de krant veel lezers 
door de komst van het internet. 
En radio en televisie. Ook te 
horen en zien.  
 
Toekomst van de krant  

  
  
Sommige mensen denken dat er 
in de toekomst geen krant meer 
is,  
En andere mensen denken dat de 
krant zal blijven bestaan.  
Er is heel veel nieuws te vinden op 
internet.  
Op internet is het nieuws veel 
sneller te vinden.  
Ze willen ook de uitleg van het 
nieuws,  
en ze willen weten wat ervoor 
was gebeurd.  
En die staan vaak alleen in de 
krant.  
  
Mensen lezen de krant ook om 
andere redenen.  
Het wordt steeds moeilijker om te 
bepalen of het nieuws op internet 
echt is.  
Iedereen kan het nieuws op 
internet plaatsen.  
Maar je kunt niet zien of iets echt 
gebeurd is of niet.  
Er staan vaak foutjes in 
berichten,   
omdat mensen geen tijd hebben 
om het goed uit te zoeken.  

Er zijn ook mensen die nepnieuws 
de wereld in sturen.  
Als grapje of om geld te 
verdienen,  
of om mensen te beïnvloeden.  

 
 

  
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
   
 


