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Onderwerp
Intro
In deze leesopdracht staat het onderwerp centraal.
Het onderwerp van een tekst geeft aan waar de tekst over gaat.
Maak de volgende oefening.

Onderwerp van een tekst
Om te leren wat het onderwerp van een tekst is moet je vooral veel oefenen.
Daarom beginnen we gelijk met deze tekst om te kijken of je al een beetje weet wat het onderwerp is.
Lees de tekst.
Tessa verkoopt ijsjes voor het goede doel.
Een belangrijke dag voor Tessa uit Amsterdam. Ze gaat aan het werk bij ijssalon La
La IJs in Amsterdam. Niet zomaar, maar voor het goede doel.
Wat doet een ijssalon met ijs dat overblijft na de zomer?
Dat vroeg Tessa (rechts op de foto) een paar weken geleden toen ze bij de ijssalon
bij haar in de buurt was. Een goed antwoord kreeg ze niet. De winkel bestaat nog
niet zo lang en de bazen hadden er nog niet over nagedacht. Tessa wel: verkopen
voor het goede doel.
Onbekende ziekte Duchenne

'Mijn beste vriend Roman heeft de ziekte van Duchenne. Dat is een spierziekte. Het zorgt ervoor dat je spieren achteru
worden. Lopen lukt hem niet meer en iets pakken gaat ook al lastig', vertelt Tessa. De ziekte is niet zo bekend. Met ha
daar iets aan veranderen. 'Roman zal niet meer beter worden, maar mijn doel is dat kinderen de ziekte in de toekomst w
overleven.'
Laatste ijsje van het jaar

Het geld dat Tessa (samen met vriendin Jasmijn) zondagmiddag ophaalt, gaat naar een stichting die strijdt tegen de zie
Duchenne. 'Het is de laatste dag dat de winkel open is en ik hoop dat er veel mensen nog een laatste ijsje komen halen
'Misschien halen we wel vijfhonderd euro op...'
Bron: Kidsweek (bewerkt)

Bespreek met een klasgenoot wat jullie denken dat het onderwerp van de tekst is.

Wat kan ik straks?
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Aan het eind van de opdracht kun je:
omschrijven wat het onderwerp van een tekst is.
vier punten noemen waar je op let als je het onderwerp van
een tekst moet bepalen.
met behulp van een voorbeeld uitleggen waarom het
onderwerp van een tekst niet hetzelfde is als de inhoud van
een tekst.

Wat ga ik doen?
Activiteiten
Aan de slag
Stap

Activiteit

Stap 1

Na het bestuderen van de kennisbank kun je van teksten het onderwerp
benoemen.

Stap 2

Je gaat op zoek naar een onderwerp van een tekst en kunt het onderwerp
uitbeelden voor klasgenoten.

Stap 3

Je kunt na het lezen van een tekst vragen beantwoorden over het
onderwerp.

Afronding
Onderdeel

Activiteit

Samenvattend

Hier vind je de kennisbank en de samenvattingsoefening die horen bij deze
opdracht.

Eindopdracht

Je maakt de eindtoets: 'Het onderwerp van een tekst'.

Extra
opdracht

Maak één of twee extra opdrachten.

Terugkijken

Terugkijken op de opdracht.

Tijd
Voor deze opdracht heb je 2 lesuren nodig.

Aan de slag
Stap 1: Kennisbank
Bestudeer uit de Kennisbank
Nederlands het volgende
onderwerp:

Lezen: het
onderwerp van een
tekst
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Onderwerp van een tekst
maken.wikiwijs.nl/p/questionnaire/standalone/4764114

Het onderwerp van een tekst geeft aan waar de tekst over gaat.
a. waar
a. niet waar

Het onderwerp van een tekst is altijd een hele zin.
a. waar
a. niet waar

Twee teksten die over hetzelfde onderwerp gaan kunnen een heel verschillende
inhoud hebben.
a. waar
a. niet waar

Onderwerp van de tekst - tekst 1
Lees nu het volgende artikel en beantwoord de vraag
Verdwaalde gans gevonden door Google Earth.
Het Vogelhospitaal in Haarlem werd een paar dagen geleden gebeld door iemand die
een gans in zijn tuin had zitten. De man kreeg het advies om het dier rustig te laten,
aangezien hij vast wel uit zichzelf zou vertrekken. Dat liep alleen toch even anders...
-Door Lisette Gerbrands

Omdat het een tamme gans is, bleef het dier lekker zitten waar hij zat. Uit zichzelf
vertrekken leek niet echt te gebeuren, en daarom werd het dier afgelopen weekend alsnog naar de dierenopvang gebrac
Ouderwetse toeter

De gans bleek erg aan zijn familie gehecht en was wanhopig op zoek naar ze. Zijn geschreeuw, dat een beetje klinkt al
ouderwetse toeter, galmde de hele dag door het hospitaal.

Alleen hoe vind je dan de familie van een verdwaalde gans? De medewerkers van het Vogelhospitaal besloten via Goog
zoek te gaan naar water of een slootje in de buurt van de plek waar de gans was gevonden. Dat water was er niet. Wel
groot grasveld: een golfbaan.
Op de vlucht

Na een telefoontje naar de golfbaan bleek dat een buurman inderdaad één van zijn ganzen kwijt was. Die was eerder op
geslagen voor een vos. De verdwaalde gans is inmiddels weer terug in de armen van zijn blije baasje en de rest van de
Bron: Kidsweek (bewerkt)
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Het onderwerp van het artikel is lichaamsgewicht.
Waar kijk je naar om het onderwerp van een tekst te bepalen?
Benoem 4 punten.

Onderwerp van de tekst - tekst 2
Lees nu het volgende artikel en beantwoord de vraag
Lady Gaga niet te horen in China
Swing jij gezellig mee met de hits van Lady Gaga? In China is dat verboden. Ook liedjes van
Beyoncé en Katy Perry staan op een lijst met verboden nummers.
De Chinese regering vindt de liedjes van de zangeressen te sexy en slecht voor de Chinese
cultuur.
Boete
Net als in Nederland, kun je in China muziek van internet downloaden. De regering heeft bedrijven
die de verboden nummers in China aanbieden, gezegd dat ze deze moeten verwijderen. Doen ze
dit niet, dan krijgen ze een geldboete. De Amerikaanse zangeressen hebben nog niet gereageerd
op het verbod.
Bron: www.kidsweek.nl

Wat is het onderwerp van de tekst?

Stap 2: Onderwerp tekst uitbeelden
Maak een groepje van vier leerlingen.
Ieder groepslid zoekt een leuk nieuwsartikel op internet
(bijvoorbeeld op www.kidsweek.nl of www.sevendays.nl ).
Welk artikel ieder groepslid gekozen heeft, blijft geheim.
Ieder groepslid schrijft het onderwerp van zijn/haar eigen artikel op
en bedenkt hoe het onderwerp kan worden uitgebeeld. Een van de
groepsleden begint met het uitbeelden van het onderwerp van
zijn/haar artikel. De andere groepsleden proberen het onderwerp te
raden.
Is het onderwerp geraden dan laat de uitbeelder het artikel zien aan de groepsleden.
Daarna is het volgende groepslid aan de beurt om zijn/haar artikel uit te beelden.
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Stap 3: Onderwerp van een tekst
Malala
Lees de tekst hieronder over Malala. Beantwoord daarna de vraag
Malala wint kindervredesprijs
De meeste kinderen balen dat de vakantie is afgelopen,
maar Malala heeft zin in school. Ze wil zelfs dat iedereen in
de wereld naar school kan. Haar inzet daarvoor wordt nu
beloond.
Malala Yousafzai (geboren in 1997) komt uit Pakistan. Daar
mogen meisjes niet naar school van de Taliban. Malala is het
daar niet mee eens. In 2012 werd ze zelfs neergeschoten door
de Taliban. Ze moest lang herstellen, maar nu gaat het weer
goed met haar. Daarom mocht Malala spreken voor de
Verenigde Naties. Daar zei ze tegen alle belangrijke
wereldleiders dat vrede en school belangrijk zijn. Omdat ze met gevaar voor eigen leven strijdt
voor meisjes in de hele wereld, kreeg ze in 2013 de Internationale Kindervredesprijs uitgereikt in
Den Haag.
Bron: Kidsweek (bewerkt)

Wat is het onderwerp van deze tekst?

Vergelijk je antwoord met een klasgenoot. Hebben jullie hetzelfde onderwerp?
Zo niet, wat is er anders. Bespreek het samen.
Controleer daarna pas het juiste antwoord hieronder.

Afronding
Samenvattend
Hier vind je de kennisbank en de samenvattingsoefening die horen bij deze
opdracht.

Lezen: het onderwerp van een tekst

Samenvattingsoefening
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Hieronder zie je een krantenbericht.
Welke onderdelen gebruik je om het onderwerp van de tekst te bepalen?
Zet de prikker op het bijbehorende woord.
bron: Kidsweek.nl

Eindopdracht: Toets
Je hebt nu genoeg geoefend om de eindtoets te maken.
Succes!

Het onderwerp van een tekst
maken.wikiwijs.nl/p/questionnaire/standalone/2257530
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Om het onderwerp van een tekst te vinden, hoef je de tekst niet helemaal te
lezen.
Noem 4 punten waar je op let als je het onderwerp van een tekst zoekt.

Bruiloft voor kikkers
Als de indianen wilden dat het ging regenen, dan deden ze een regendans. In India
hebben ze een andere manier: daar organiseert de bevolking bruiloften voor kikkers.
Ze geloven dat het hierdoor gaat regenen.
Boeren in het noorden van India hebben veel last van droogte. Alles wat ze hebben
geplant, groeit nauwelijks door het tekort aan regenwater. Daarom besloten de
boeren om een oud bijgeloof in ere te herstellen. Ze vingen twee kikkers en
organiseerden een bruiloft voor de twee beestjes. In India geloven sommige mensen
dat het dan gaat regenen.
De kikkers werden voor de bruiloft besprenkeld met geel poeder. Vijf priesters baden
voor de beestjes en vervolgens werden ze in een optocht naar een vijver gebracht.
De dorpsbewoners gooiden bloemen in de vijver en de kikkers werden erin
vrijgelaten. ‘Ondanks de moderne tijd geloven we hierin,' zei de oude dorpsleider
Kukka Bai. ‘Het lijkt op bijgeloof, maar als de bruiloft voorbij is, komt de regen
meestal met bakken uit de hemel. Het werkt dus echt.' Behalve deze keer. Er is nog
steeds geen regen gevallen. Misschien zijn de kikkers wel niet verliefd op elkaar.
(Bron: www.kidsweek.nl)

Wat zal het onderwerp van de hele tekst zijn?
a. Manieren van regenoffers
a. Kikkerbruiloft voor de regen
a. Boeren in India
a. Bijgeloof om het te laten regenen
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Bejaarde vrouw steelt weer
Doris Payne is 85 jaar en steelt al vanaf haar twintigste superdure juwelen. Elke keer
zegt ze tegen de politie dat ze nu echt, écht stopt. Maar dinsdag zagen bewakers
van een juwelenwinkel in Atlanta een wel héél oude dief oorbellen jatten.
Gekleed als rijke vrouw bezoekt Doris Payne vaak een juwelier. Daar past ze dan
zoveel sieraden, dat het niet opvalt als ze er stiekem een in haar zak stopt. De
oorbellen waarmee ze in Atlanta werd betrapt, waren van het chique merk Dior en wel
630 euro waard. Toen ze werd opgepakt door de politie, bleek dat ze eerder in de
staat North Carolina ook nog een ring van dertigduizend euro had gestolen! Geleerd
van haar fouten heeft ze niet: de bejaarde boef zit voor de zoveelste keer in de
gevangenis.
(Bron: www.kidsweek.nl)

Wat zal het onderwerp van de hele tekst zijn?
a. bejaarde oorbellendief
a. bejaarde vrouw steelt weer
a. bejaarde vrouw leert niet van haar fouten
a. bejaarde vrouw steeds weer in de gevangenis
Brandalarm voor boze basisschooldirecteuren
Schrok je omdat bij jou op school vanochtend het brandalarm afging? Dan ben je niet
de enige. Door heel het land moesten kinderen vanochtend naar buiten, de regen in.
Gelukkig was er niet echt een brand. Het alarm ging af als een protest van de
directeur van je school.
Je hebt vast wel gemerkt dat de juffen en meesters al heel lang boos zijn. Ze
vonden dat ze te weinig geld kregen en te hard moesten werken. Daarom gingen ze
actie voeren en staken. En het heeft iets opgeleverd. Ze krijgen nu meer geld.
Hele school
De directeuren van basisscholen hebben er ook een beetje geld bij gekregen, maar
veel minder dan de leraren. Daarom zijn zij nu boos. Sommige juffen en meesters
verdienen nu meer dan de directeur. Dat vinden ze oneerlijk. De directeuren zeggen
dat leraren maar op één klas hoeven te passen, terwijl zij op de hele school moeten
passen. Ook de leiders van de school hebben het super druk.
Hele land
Door heel het land besloten directeuren dus af te spreken om vanochtend om negen
uur het brandalarm af te laten gaan. Om te laten merken dat ze het er niet mee eens
zijn.
(Bron: www.kidsweek.nl)

Wat zal het onderwerp van de hele tekst zijn?
a. succesvolle actie basisschooldirecteuren
a. brandalarm door protest directeur
a. juffen en meesters al heel lang boos
a. basisschooldirecteuren willen geld
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Verbod op games valt slecht
'kamermeerderheid tast grondrechten van kunstenaars aan'
Deskundigen hebben grote vraagtekens bij de wens van een kamermeerderheid om
gewelddadige computerspellen te verbieden.
"De vrijheid van de kunst komt in gevaar", zegt onderzoeker David Nieborg van de
Universiteit van Amsterdam.

Wat zal het onderwerp van de hele tekst zijn?
a. grondrechten
a. vrijheid van kunst
a. kamermeerderheid
a. verbod op games
Veilig vrienden maken
Geef jij zomaar je telefoonnummer aan iemand op internet? Of vertel je waar je
woont?
Veel jongeren maakt het niet zoveel uit dat hun privégegevens bekend zijn op
internet.
Ouders zijn hier niet blij mee. Die zien de gevaren ervan.

Wat zal het onderwerp van de hele tekst zijn?
a. vrienden
a. internet
a. privégegevens

Waarom is het onderwerp van een tekst niet hetzelfde als de inhoud van van een
tekst?
a. Het onderwerp van de tekst is hetzelfde als de titel, de inhoud is waar de titel over gaat.
a. De ene tekst met het onderwerp huizen kan een hele andere inhoud hebben dan een andere
tekst met het onderwerp huizen.
a. Om het onderwerp te weten moet je de hele tekst lezen, om de inhoud te weten hoef je alleen
naar een paar punten te kijken.

Extra opdrachten
Hier vind je twee extra opdrachten.
De tweede opdracht is wat moeilijker dan de eerste opdracht.
Kijk hoever je komt.

Onderwerp van een tekst **
maken.wikiwijs.nl/p/questionnaire/standalone/2257534
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In bovenstaande stappen heb je geoefend met het onderwerp
van een tekst.
Hieronder vind je hiervoor nog extra oefeningen.
Lees de onderstaande artikelen en beantwoord de
bijbehorende vragen.

Portemonnees als lokaas
Verslaggevers van Reader's Digest testten de eerlijkheid van
inwoners van zestien steden in Europa, Brazilië, India en de
Verenigde Staten. Ze lieten bijna tweehonderd portemonnees achter
en bekeken hoeveel er terug werden gebracht naar de rechtmatige
eigenaar. Nederland staat op de vierde plek in de ranglijst.
Tijdens het onderzoek van Reader's Digest 'verloren' de verslaggevers 192 portemonnees in
zestien verschillende steden. Iedere portemonnee was gevuld met een naam, telefoonnummer,
familiefoto, bonnetjes, visitekaartjes en veertig euro. De portemonnees werden achtergelaten
in parken, winkelcentra of gewoon op de stoep.
In Amsterdam werden er ook portemonnees als lokaas neergelegd. Zeven van de veertien
portemonnees kwamen gevuld terug bij de rechtmatige eigenaar. In de PC Hooftstraat werden
de portemonnees het vaakst niet of leeg teruggebracht. In Amsterdam-West en de Bijlmer ging
dit een stuk beter.
Naar: metronieuws.nl, 24/09/2013 [titel veranderd]
Foto: ANP

Waar kijk je naar om het onderwerp van deze tekst te bepalen?
Vink meerdere antwoorden aan.
a. de eerste alinea (de lead)
a. de illustratie
a. de titel
a. bron onder de tekst
a. de hele tekst
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Portemonnees als lokaas
Verslaggevers van Reader's Digest testten de eerlijkheid van
inwoners van zestien steden in Europa, Brazilië, India en de
Verenigde Staten. Ze lieten bijna tweehonderd portemonnees achter
en bekeken hoeveel er terug werden gebracht naar de rechtmatige
eigenaar. Nederland staat op de vierde plek in de ranglijst.
Tijdens het onderzoek van Reader's Digest 'verloren' de verslaggevers 192 portemonnees in
zestien verschillende steden. Iedere portemonnee was gevuld met een naam, telefoonnummer,
familiefoto, bonnetjes, visitekaartjes en veertig euro. De portemonnees werden achtergelaten
in parken, winkelcentra of gewoon op de stoep.
In Amsterdam werden er ook portemonnees als lokaas neergelegd. Zeven van de veertien
portemonnees kwamen gevuld terug bij de rechtmatige eigenaar. In de PC Hooftstraat werden
de portemonnees het vaakst niet of leeg teruggebracht. In Amsterdam-West en de Bijlmer ging
dit een stuk beter.
Naar: metronieuws.nl, 24/09/2013 [titel veranderd]
Foto: ANP

Wat is het onderwerp van deze tekst?
a. portemonnee als lokaas
a. de hele tekst
a. Nederland op de vierde plek
a. onderzoek van Reader's Digest
a. eerlijkheid getest

Zonder titel
Eten dat je na een verjaardag overhoudt, krijg je in de dagen erna nog wel een keer op. Maar
wat moet je met het lopend buffet en de chocolade taarttoren als een bruiloft niet doorgaat?
Een familie uit Atlanta organiseerde een feestmaal voor dakloze stadsgenoten. Veertig
dagen voor de grote dag werd de bruiloft van Tamara afgeblazen. Waarom willen haar ouders
niet zeggen, maar wel dat ze het zonde vonden om al het bestelde eten in de afvalbak te
zien verdwijnen. Met de familie zouden ze het ook niet op krijgen, dus nodigden ze
tweehonderd dakloze stadsgenoten uit om mee te eten.
De daklozenopvang dacht eerst nog dat het om een grapje ging. Maar al snel zagen de
organisatoren dat het ernst was en verrasten ze een enorme groep vrouwen en kinderen die
normaal nooit met mes en vork eten, laat staan zoveel voedsel achter elkaar. ‘Dit was dus
eigenlijk ook een leermoment, want nu weten ze allemaal hoe ze een viergangendiner
moeten eten en welke etiquette daarbij hoort’, vertelt één van de organisatoren aan WBUR.
Naar: Charlotte Goldhoorn, www.sevendays.nl, 26/09/2013 [zonder titel en ingekort]

Welk kopje geeft het onderwerp van deze tekst het beste weer (en kun je dus
boven de tekst zetten)?
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a. Bruiloft afgeblazen
a. Bruidsmaal voor daklozen
a. Daklozenopvang is geen grapje
a. Leermoment bij viergangendiner

Natte boel
Afgelopen maand was niet warm en niet koud. De gemiddelde temperatuur was in september
met 14,5 graden namelijk precies gelijk aan het langjarig gemiddelde.
De weergoden waren ons verder niet heel gunstig gezind. Er viel meer regen dan normaal en
de zon scheen minder dan gemiddeld. Dat meldt het KNMI in zijn maandoverzicht.
Aan het begin van de maand was het een paar dagen warm en fraai zomerweer met in
sommige delen van het land temperaturen van 25 graden of hoger. In het Limburgse Ell werd
het op 5 september zelfs 32,7 graden. Daarna was het tijdje rond of beneden het
gemiddelde, maar de laatste week bepaalde een hogedrukgebied opnieuw het weer met
fraaie temperaturen.
Gemiddeld over het land viel er ongeveer 110 mm regen tegen een gemiddelde van 78 mm.
Het was daarmee de natste september sinds 2001. Naar: G. Hoevenaars, www.spitsnieuws,
30/09/2013

Wat is het onderwerp van deze tekst?
a. Niet warm en niet koud
a. Natste maand sinds 2001
a. Maandoverzicht van KNMI
a. Weer in september

[Geen titel]
Zwerfhond Sonya hing al zo lang rond op hetzelfde plekje in het Amerikaanse plaatsje Long
Beach, dat je haar daar zelfs op Google Streetview kon zien liggen. Het zielige kiekje zorgde
ervoor dat Sonya inmiddels is gered. Buurtbewoner Patrick Pettinger gaf de hond altijd eten
als hij haar tegenkwam en noemde haar Sonya.
Patrick had zelf al een zieke hond en kon het dier daarom niet in huis halen. Winkeliers in de
buurt vertelden dat de hond al bijna tien jaar op het plekje rondzwierf.
Op een dag liet zijn vriendin de foto van Sonya op Google zien.
Patrick zag dit als een teken en kwam in actie.
Hij heeft samen met een lokale dierenorganisatie een baasje voor Sonya gezocht.
En dat is gelukt. Sonya is van straat gehaald, schoongemaakt en ze heeft een bezoekje aan
de dierenarts gebracht. Ze woont nu binnen bij haar nieuwe baasje.
Naar: Kidsweek, 20/09/2013

Wat is het onderwerp van deze tekst?
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a. Nieuw baasje voor zwerfhond Sonya
a. Zwerfhond in het Amerikaanse plaatsje Long Beach
a. Zwerfhond gered dankzij Google Streetview
a. Zielig kiekje van zwerfhond Sonya

Onderwerp van een tekst ***
maken.wikiwijs.nl/p/questionnaire/standalone/3612847

Maak nu deze extra oefening.
De titel en de lead zijn met opzet weggelaten; die moet je
straks zelf kiezen.
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[Titel]
[Lead]
Dat zegt de toonaangevende styliste en redacteur in een interview met de website
www.Style.com
Volgens Roitfeld moeten ontwerpers te veel collecties maken in te korte tijd. "Het is zo
moeilijk voor ontwerpers tegenwoordig. Hoe kan iemand zo veel shows produceren? Het
minimum is nu vier shows per jaar", zo zegt Roitfeld. "Niet alle ontwerpers kunnen die druk
aan. Kijk naar wat er gebeurd is met Alexander McQueen en John Galliano. Als je niet zo sterk
bent als Karl Lagerfeld of Tom Ford, dan heb je last van die druk. Je wordt er minder creatief
door." Ook voor stylisten is het volgens Roitfeld ondoenlijk geworden om alles te volgen: "Stel
je voor hoeveel shows we moeten zien. Het is krankzinnig! Na een maand ben je uitgeput."
Spektakel
Roitfeld vindt het ook jammer dat de modeweken zo’n mediaspektakel geworden zijn. "Je moet
overal naar toe, journalisten komen overal vandaan. Er zijn zoveel bladen, zoveel
hoofdredacteuren en belangrijke mensen die uitgenodigd moeten worden dat er geen ruimte
meer is om modestudenten uit te nodigen. En dat is jammer, zij waren zo enthousiast dat ze
de shows opwindend maakten. Het is nu allemaal te zakelijk geworden."
Toch houdt Roitfeld nog steeds van mode. "Soms zie je één goede show, zoals de show van
Comme des Garçons, mijn favoriet. Zij laten niet alleen maar handtassen zien maar zijn
creatief en daar word je blij van. Dus ik hou nog steeds van mode. Althans, dat denk ik."
Documentaire
Roitfeld was tien jaar hoofdredacteur van de Franse Vogue. Tegenwoordig publiceert ze haar
eigen tijdschrift, CR Fashion Book. Een documentaire over Roitfeld, Mademoiselle C., ging
vrijdag in New York in première.
Bron: NU.nl/Hans Blommaert

Wat is een passende titel voor deze tekst (Tip: bepaal eerst het onderwerp)?
a. Caroline Roitfeld neemt afscheid van modewereld.
a. Roitfeld houdt nog steeds van mode.
a. Modekoningin: modewereld draait door.
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[Titel]
[Lead]
Dat zegt de toonaangevende styliste en redacteur in een interview met de website
www.Style.com
Volgens Roitfeld moeten ontwerpers te veel collecties maken in te korte tijd. "Het is zo
moeilijk voor ontwerpers tegenwoordig. Hoe kan iemand zo veel shows produceren? Het
minimum is nu vier shows per jaar", zo zegt Roitfeld. "Niet alle ontwerpers kunnen die druk
aan. Kijk naar wat er gebeurd is met Alexander McQueen en John Galliano. Als je niet zo sterk
bent als Karl Lagerfeld of Tom Ford, dan heb je last van die druk. Je wordt er minder creatief
door." Ook voor stylisten is het volgens Roitfeld ondoenlijk geworden om alles te volgen: "Stel
je voor hoeveel shows we moeten zien. Het is krankzinnig! Na een maand ben je uitgeput."
Spektakel
Roitfeld vindt het ook jammer dat de modeweken zo’n mediaspektakel geworden zijn. "Je moet
overal naar toe, journalisten komen overal vandaan. Er zijn zoveel bladen, zoveel
hoofdredacteuren en belangrijke mensen die uitgenodigd moeten worden dat er geen ruimte
meer is om modestudenten uit te nodigen. En dat is jammer, zij waren zo enthousiast dat ze
de shows opwindend maakten. Het is nu allemaal te zakelijk geworden."
Toch houdt Roitfeld nog steeds van mode. "Soms zie je één goede show, zoals de show van
Comme des Garçons, mijn favoriet. Zij laten niet alleen maar handtassen zien maar zijn
creatief en daar word je blij van. Dus ik hou nog steeds van mode. Althans, dat denk ik."
Documentaire
Roitfeld was tien jaar hoofdredacteur van de Franse Vogue. Tegenwoordig publiceert ze haar
eigen tijdschrift, CR Fashion Book. Een documentaire over Roitfeld, Mademoiselle C., ging
vrijdag in New York in première.
Bron: NU.nl/Hans Blommaert

Wat is een passende lead voor deze tekst?
a. Volgens Carine Roitfeld, de voormalige hoofdredacteur van de Franse Vogue, zijn er veel te
veel ontwerpers actief. De creativiteit en de kwaliteit lopen daardoor terug.
a. Volgens Carine Roitfeld, de voormalige hoofdredacteur van de Franse Vogue, is de vrijheid
van ontwerpers in gevaar. De media bepalen steeds meer wat mooi is in de mode.
a. Volgens Carine Roitfeld, eigenaar van CR Fashion Book, raken modeontwerpers overbelast.
Dit komt onder andere door de grote media-aandacht voor mode.

Terugkijken
Intro
Lees de intro van deze opdracht nog eens door.
Had je het onderwerp van de tekst goed? Als je de tekst nu
zou lezen, zou je dan nog hetzelfde antwoord geven?
Kan ik wat ik moet kunnen?
Lees de leerdoelen van deze opdracht nog eens door.
Kun je wat je moet kunnen?
Hoe ging het?
Tijd
Bij de activiteiten stond dat je ongeveer 2 uur met de opdracht bezig zou zijn.
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Had je die tijd ook nodig voor deze opdracht of kwam je tijd te kort?
Inhoud
Heb je veel gehad aan de vier punten om het onderwerp te bepalen?
Eindopdracht
Wat vond je van de toets? Kon je met de toets alle leerdoelen oefenen?
Extra opdracht
Heb je de extra opdrachten gemaakt? Ging het goed?
Vond je de tweede opdracht ook echt moeilijker dan de eerste?
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Dit lesmateriaal is gepubliceerd onder de Creative Commons
Naamsvermelding-GelijkDelen 3.0 Nederland licentie. Dit houdt in dat je onder
de voorwaarde van naamsvermelding en publicatie onder dezelfde licentie vrij
bent om:
het werk te delen - te kopiëren, te verspreiden en door te geven via elk
medium of bestandsformaat
het werk te bewerken - te remixen, te veranderen en afgeleide werken te
maken
voor alle doeleinden, inclusief commerciële doeleinden.
Meer informatie over de CC Naamsvermelding-GelijkDelen 3.0 Nederland
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Aanvullende informatie over dit lesmateriaal
Van dit lesmateriaal is de volgende aanvullende informatie beschikbaar:
Leerniveau
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Leerinhoud en
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doelen
Eindgebruiker

leerling/student

Moeilijkheidsgraad gemiddeld
Studiebelasting

2 uur en 0 minuten

Trefwoorden

leerlijn, rearrangeerbare
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