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Les 5:‘Speuren naar de makers’
In deze les gaan we op zoek naar de makers van websites en de schrijvers van de informatie. Dat is echt speurwerk: je weet 

van te voren niet zeker òf je het zult vinden. Je weet ook niet zeker onder welk kopje in het menu de makers van de website 

staan. We gaan een kijkje nemen. 

Op slim zoeken.nu staat het zo: 
Een redacteur (of redactrice) is verantwoordelijk voor de 

inhoud van een publicatie. Dat kan een stukje op het web of 

in de krant zijn, maar ook een tv-programma of een boek. Hij 

of zij heeft de publicatie zelf gemaakt of heeft meegewerkt 

aan het eindresultaat. Eén of meer redacteuren samen 

vormen een redactie. 

Bron: begrippenlijst op www.slimzoeken.nu 

TEKST FILMPJE

Wie maakt een site? 
Laten we bij het laatste beginnen. Veel sites hebben een pagina 
over de makers. Ze noemen dat: over, wie is of colofon. Een 
colofon is een lijstje van de makers en de medewerkers. Het staat 
meestal ergens rechtsboven of helemaal onderaan. 

Bekijk de website van Nieuws uit de Natuur - ‘De Buitendienst’. 
Helemaal onderaan staat het colofon. Als je er op klikt komt je 
bij een uitgebreide lijst met alle medewerkers aan website en 
televisieprogramma. 

Bij de site Leesfeest.nl over boeken is dat net anders. Daar zien we 
onderaan ‘over Leesfeest’ staan. Als je daar doorheen bladert, dan 
zie je dat we bij ‘Redactie’ moeten zijn, om van iedereen een klein 
tekstje te lezen waarin de redacteuren vertellen wat ze met boeken 
te maken hebben in hun beroep. 

Bij de canon van Nederland ‘Entoen.nu’, zie je rechts in het menu 
‘Over Entoen.nu’. Hierin staat uitgelegd dat de site ondermeer 
gemaakt is voor het basisonderwijs. Er staat ook informatie welke 
stichting het project heeft gemaakt en wanneer en waarom het is 
ontstaan. Dit geeft een serieuze indruk.

Welk beroep hebben ze? 
Kijk of je snapt wat voor soort mensen aan een site werken. Wat 
staat er bij hun naam? Is de site geschreven en vormgegeven 
door professionals? Dat wil zeggen mensen die het voor hun 
beroep doen? Dan staat er vast achter hun naam wat ze voor de 
site hebben gedaan. Eindredactie, webredactie, web-design. Een 
belangrijk beroep voor de informatie is de redacteur. 

Bij Het Klokhuis vindt je de makers onder het kopje ‘ Voor 
volwassenen’. Klik op Colofon. Daar staat ‘De Klokhuisredactie’ en 
een hele lijst van andere medewerkers. Hun beroep staat er bij. 
Er is een eindredactie, er zijn presentatoren. En er zijn acteurs en 
schrijvers. Meer dan tien schrijvers! 

Bij welke organisatie hoort een website? 
Iets anders waar je nog op kan letten is waar de website bij hoort. 
Bij welk soort organisatie? Is dat bij een organisatie die je kent van 
iets anders? Hoort de website bij een groter bedrijf? Hier bij de 
De Buitendienst van Nieuws uit de Natuur zie je dat het gemaakt 
wordt door de ntr:. Dat hoort weer bij Zapp en Zapp hoort weer 
bij Het Klokhuis. Ook SchoolTV is gemaakt door de ntr: een 
belangrijke omroep op Nederland 3. Of ken je de naam van iets 
anders, zoals de krant Sevendays? Die naam ken je misschien van 
de kranten in de school.

Kortom: al deze informatie zegt iets over de deskundigheid van 
de maker. En daarmee waarschijnlijk over de kwaliteit en de 
bruikbaarheid van de informatie voor jou. Willem Wever is een 

geval apart. in ‘Over Willem Wever’ wordt eigenlijk alleen de 
geschiedenis van Willem Wever verteld en wie het programma 
heeft gepresenteerd. Maar informatie over hoe serieus Willem 
Wever is kun je hier niet vinden. Wel kunnen we hier zien dat 
Willem Wever verbonden is met Zapp en de NCRV, dat is ook een 
publieke omroep. 

Je hebt nu een indruk waar je op kan letten. Ga dus zelf op 
speurtocht naar de makers. En of je een serieuze indruk van hun 
werk krijgt. 

Vage bronnen 
En als je niks vind? Dat is misschien geen goed teken. We 
bekijken een stukje echte onzin op een site die ik op een school 
tegenkwam:

“Wat zijn sterren? Sterren zijn uitgebrande zonnen uit een 
andere zonnestelsel, er kunnen ook sterren zijn die uit ons eigen 
zonnestelsel komen. Al zal die kans tamelijk klein zijn. Een ster 

heeft altijd vroeger een zon geweest.”

De auteur (= schrijver) djenne op infocash.nl heeft nog profieltekst 
(stukje over zichzelf) geschreven. Als we gaan kijken op Infocash 
of er informatie staat over het hoe en waarom van deze site, 
dan vinden we niks. Alleen dat je hier geld kan verdienen met 
het schrijven van artikelen. Er bestaan veel van dit soort sites. 
Amateurs schrijven zo maar wat op en plaatsen dat op een 
website. Als er veel naar gelinkt wordt komen ze ook regelmatig 
naar boven in de zoekmachine. Niet doen, niet lezen, zoek op zo’n 
site eerst naar de makers.


