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Leerdoelen 
Het grootste doel tijdens dit project is erachter komen wat voor journalist ik wil worden. Voordat ik 
aan dit project begon wist ik al wel een beetje welke kant ik op wil, maar ik had niet een heel 
concreet beeld. Daarom stelde ik aan het begin van het project een aantal leerdoelen op.  
 
Leerdoel 1: Ik wil erachter komen wat de mogelijkheden zijn voor de combinatie van illustratief 
tekenen en journalistiek werk 
Voor mijn vrije ruimte van vorig jaar heb ik mede een cursus Illustratief Tekenen gevolgd bij de NHA, 
met de gedachte me te kunnen onderscheiden door meer te kunnen bieden dan alleen tekst of 
video. Ik wil graag deze gedachte verder uitwerken en er achter komen wat er op dit gebied gebeurt 
in de journalistiek. 
 
Leerdoel 2: Ik wil erachter komen of onderzoeksjournalistiek wel of niet iets voor mij is 
Tijdens dit blok wil ik erachter komen wat voor mijzelf de mogelijkheden zijn binnen de 
onderzoeksjournalistiek. 
 
Tijdens mijn stage merkte ik al dat ik het jammer vond dat je relatief weinig tijd hebt om een 
onderwerp goed uit te werken. Totdat er een journalist van Pointer langskwam bij de redactie om 
samen te werken aan een artikel over een ‘zorgcowboy’ in het gebied van AD Rivierenland, waar ik 
stage liep. 
 
Daarbij ben ik me wel gaan realiseren dat journalistiek op heel veel verschillende manieren kan. Dit 
werd ook duidelijk door de andere manier waarop de AD-journalist het wilde brengen en de 
Pointerjournalist.  
 
Leerdoel 3: Ik wil erachter komen of een master, en daarbij een mogelijke opstapminor iets voor 
mij zou kunnen zijn 
Ik heb tijdens deze opleiding nog niks hoeven herkansen of heel veel moeite moeten doen om een 
project te halen, daarom vraag ik mij af of het goed zou zijn om na deze opleiding wat extra uitdaging 
en verdieping te zoeken in een master journalistiek.  
 
Leerdoel 4: Ik wil mijn netwerk in de journalistieke wereld uitbreiden 
Tijdens deze opleiding is mijn netwerk voor bronnen voor in artikelen al aardig gegroeid en ik weet 
ook steeds beter waar ik terecht kan. Maar buiten de redactieleden van mijn stage en een aantal 
collega’s van freelancewerk heb ik nog geen journalisten in mijn netwerk.  
 
Daarom is een van de doelen het uitbreiden van mijn journalistieke netwerk. Een journalistiek 
netwerk, kan van pas komen om te weten wat er speelt binnen de journalistiek, maar ook voor 
banen en opdrachten zou het positief kunnen werken. 
 
Om deze vier doelen te bereiken ben ik in dit project naar evenementen gegaan, heb ik mensen 
gesproken en heb ik zelf online wat dingen uitgezocht, over bijvoorbeeld de master. Daarover is 
meer te lezen in de rest van dit dossier. 



Vers in de Pers Beeldborrel, in De Utrechter 
Om te laten zien wat ik bij de beeldborrel geleerd heb, maakte ik een tekening. 



Interview grafisch journalist Eva Hilhorst 
Eva Hilhorst is oprichter van het online platform Drawing the Times, waar grafisch journalisten en 
cartoonisten hun verhalen publiceren. Eva zelf is ook grafisch journalist. 
 
Een grafisch journalist maakt journalistieke verhalen door te tekenen. “Bij getekende journalistiek 
vertellen beeld en tekst samen het verhaal.” Dat is anders dan bij een illustratie. “Bij een illustratie 
staat de tekening in dienst van de tekst. Dus de tekst gaat ergens over en de tekening beeldt dat uit, 
maar voegt niet iets extra’s toe. Dat is bij getekende journalistiek wel, het zijn vaak strips bijvoor-
beeld.” 
 
Tekeningen zijn een goede oplossing voor onderwerpen die niet makkelijk te fotograferen zijn. “Je 
kunt een menselijk gezicht geven aan iets abstracts, zoals psychische problemen. Tekeningen gaan 
ook vaak over bijvoorbeeld vluchtelingen. Daarvan mag je vaak geen foto’s maken, maar tekenen 
mag wel. De mensen zelf vinden het vaak ook fijner, omdat het wat meer afstand geeft doordat je 
niet direct herkenbaar bent.” 
 
Er zijn nog meer voordelen volgens Eva. “Tekenen is heel ontwapenend, mensen zien precies wat je 
doet, wat bij schrijven niet zo is. Je kunt er dan achteraf alsnog tekst aan toevoegen.” Wel krijgt ze 
vaak de vraag of wat ze maakt dan nog wel objectief is, maar daar heeft ze een antwoord op. “Door 
te tekenen heb je een interpretatie van de werkelijkheid, maar dat is niet anders dan bij schrijven of 
fotograferen.” 
 
Bij fotografie gaat het misschien zelfs nog wel een stapje verder. “Dat is ontzettend te manipuleren. 
Stel je hebt een gebeurtenis van een half uur, dan kun je met een foto daar maar een fractie van la-
ten zien. Terwijl je door te tekenen makkelijker het hele verhaal kunt vertellen.” 
 
Toch zijn er ook nadelen, zoals hoe moeilijk het is om geld te verdienen. “Er is maar een hele kleine 
afzetmarkt. Kranten hebben vaak geen plek voor een heel getekend verhaal, we werken dan ook va-
ker in opdracht van organisaties als het Rode Kruis.” Het tekenen kost ook veel tijd. “Daarom maak ik 
ernaast ook illustraties, voor bijvoorbeeld de gemeente, dat verdient beter. Tekenen wordt vaak ge-
zien als een ‘fair practice’, dat is wel echt een probleem. Je krijgt in de creatieve sector vaak te horen 
dat het een hobby is of dat het goed is voor gratis exposure” 
 
De meeste grafische journalisten komen dan ook vanuit de creatieve sector, vaak opgeleid tot kun-
stenaar of tekenaar. “Er zijn veel mensen die goed kunnen tekenen en er zijn veel mensen die goed 
kunnen schrijven, maar er zijn niet veel mensen die het allebei kunnen. Een journalistieke achter-
grond zou wel een goede extra vaardigheid zijn die we nu vaak missen, voor de geloofwaardigheid 
van een verhaal.” 
 

Reflectie 
Hoewel ik de getekende journalistiek heel cool vind, denk ik niet dat het iets is waar ik me fulltime 
mee bezig zou willen houden, doordat het heel tijdrovend is in vergelijking met de informatie die je 
kunt brengen. Wel lijkt het me tof om illustraties te kunnen maken bij mijn eigen teksten, dat is 
minder tijdrovend en daarmee zou ik me als freelancer toch kunnen profileren. 



Ik mocht ook nog een tekening naar Eva opsturen als ik die maakte op basis van een nieuwsartikel, 
dus dat heb ik gedaan. Ze heeft me feedback gegeven over bijvoorbeeld de compositie en ze zei dat 
het leuk uitgewerkt was. 



‘Beyond Journalism’ in Pakhuis de Zwijger 
 
Nieuwe journalistiek 
 
Niet op de computer, of met pen en papier, 
Zo snel mogelijk meer een verhaaltje tikken, 
Het is tijd voor een nieuwe manier, 
 
Het houdt niet meer op bij wat tekst en beeld, 
Er is ruimte voor nieuwe ideeën  
Journalisten waren werkloos of verveeld 
 
En dus begonnen ze met nieuwe projecten, 
Witschge en Deuze zochten hen op en maakten een boek, 
Waarbij ze tientallen vernieuwende start-ups ontdekten 
 
Het boek was af en werd gepresenteerd, 
Op 30 januari in pakhuis de Zwijger, 
Nu was ik daarbij en heb ik nieuwe dingen geleerd. 
 
De avond begon met Follow the Moneyman Eric Smit, 
Die vooral vragen ontving over wat er fout ging, 
Ik kende hem al en ben abonnee, maar het gesprek met hem was maar een korte zit 
 
Ik was vooral gegaan door mijn interesse in onderzoek, 
Maar die avond ging het veel meer over creatieve ideeën, 
Wat terugkwam bij de andere start-ups in het boek 
 
Zo was daar VersPers met hun verhaal over vluchtelingkinderen die verdwijnen, 
Foto’s zijn bij zo’n onderwerp lastig, 
Een tekenaar maakte daarom zwarte portretten met enkel witte lijnen. 
 
Dit was mijn eerste aanraking van journalistiek met geteken, 
Anders dan een illustratie 
Kan een tekening ook voor zichzelf spreken. 
 
Daarnaast was er ACED, een organisatie, 
Die journalistiek combineert met kunst en design, 
Allerlei interessante projecten ontstonden door die combinatie 
 
Een bus over nano-technologie, of een brexit-boyband 
Meer met een ervaring dan met tekst of met beeld 
Zonder te weten wat er gebeurt, gewoon als experiment 
 
Op het einde was onverwachts een spoken word, 
Een poëtische tekst over journalistieke mogelijkheden 
Onias Landveld, die negativiteit bespeurt 
 
Journalisten moeten eens wat positiever gaan kijken 
Naar de journalistieke mogelijkheden 
Zelfs als die af en toe zo minimaal lijken 



De nieuwe journalist in VondelCs 
Hoe verdien je als freelancer geld met kwaliteitsjournalistiek? En hoe maak je ruimte voor 
diepgravende verhalen? Die twee vragen stonden centraal bij de boekpresentatie van het boek ‘De 
nieuwe journalist’, geschreven door Sjoerd Arens en Erwin van ’t Hof.  
 
Door de nadruk op diepgravende verhalen, en daarbij dus grotendeels ook onderzoeksjournalistiek, 
was het voor mij interessant om naar deze avond te gaan. Voor het boek spraken de schrijvers ruim 
veertig journalisten die laten zien hoe zij zorgen dat ze verhalen kunnen maken die zij belangrijk 
vinden. 
 
Het is vaak lastig om zelfstandig onderzoeksjournalistiek te bedrijven, doordat het veel tijd kost, 
waarin je (nog) geen geld verdient. Als je onderzoek slaagt en het lukt, kun je daar achteraf wel geld 
mee verdienen en dat lieten de gastsprekers op deze avond zien. 
 
Bij deze avond was de conclusie dat journalisten een diepgravend verhaal vooral maken vanuit 
intrinsieke motivatie om het verhaal te vertellen en dat geld verdienen daarbij vaak op de 
achtergrond verdwijnt. De oplossing hiervoor ligt vooral in het begin bij de combinatie maken van 
‘snel stukjes typen’ voor het geld en daarnaast je onderzoek doen. 
 
Dit deed Olivier van Beemen ook, hij was correspondent in Frankrijk, maar werkte ondertussen aan 
een onderzoek over Heineken in Afrika. Uiteindelijk ontdekte hij daar allerlei wanpraktijken en kon 
hij zijn verhaal op meerdere manieren vertellen. Dit was voor mij wel een eye-opener.  
 
Ik zag onderzoeksjournalistiek vaak voor me als een onderzoek doen, daar een productie bij maken, 
dat verkopen en klaar. Maar Van Beemen pakte het anders aan. Hij schreef bijvoorbeeld een boek, 
maar hij werkte ook mee aan tv-programma’s en artikelen voor Nederlandse, Franse en Amerikaanse 
nieuwsorganisaties. Daardoor kun je dus veel meer halen uit een onderzoek. 
 
Ik had ook altijd het idee dat ik binnen deze opleiding een soort van moet kiezen tussen video, audio 
of schrijvende pers, maar het zou dus veel idealer zijn als je je kunt specialiseren in 
onderzoeksjournalistiek en hoe je dit op meerdere manieren kunt vertellen. 
 
Naast de verhalen over geld verdienen met diepgravende journalistiek kwam ook Dieuwertje Kuijpers 
aan het woord over hoe journalisten voor zichzelf op moeten komen om meer betaald te krijgen voor 
hun werk. Haar tekst is hier volledig terug te lezen. Naar mijn idee zei ze niet echt hele nieuwe, of 
onbekende dingen, maar ze heeft het wel goed verwoord en het zorgde ook voor reuring in de zaal, 
met de discussie of bijvoorbeeld DPG Media iets kan doen aan de lage tarieven die ze freelancers 
aanbieden.  
 
Het boek 
Na deze avond heb ik het boek gekocht en ben ik het gaan lezen. Veel uit het boek komt overeen met 
wat er bij de presentatie gezegd werd. Interessant vond ik vooral de redenen die journalisten geven 
om freelancer te worden, aangezien er vaak relatief weinig betaald wordt. De journalisten die de 
schrijvers van het boek gesproken hebben, gaven vooral aan dat ze veel waarde hechten aan vrijheid. 
Vrijheid om eigen verhalen te kiezen en te maken wanneer en hoe ze dat willen. Die vrijheid spreekt 
mij ook erg aan. Ik denk ook dat het wel waar is dat als je die verhalen kunt maken, maar er niet 
genoeg geld mee verdient, het ook niet heel erg is om daarnaast ander werk te doen om het 
verhalen maken te financieren. 
 
Het boek begon een beetje negatief, maar ja dat is nou eenmaal de realiteit. Maar hoe verder je in 
het boek komt hoe meer oplossingen je krijgt. Vooral de laatste hoofdstukken geven mogelijkheden 

https://www.villamedia.nl/artikel/veel-te-lieve-en-bescheiden-collegas-eis-je-ruimte


om toch fulltime te kunnen leven van diepgravende journalistiek. Dat ging vooral over, net als 
hierboven genoemd staat, het meerdere keren verkopen van je verhaal aan verschillende media. 
Maar ook over dat je journalistieke verhaal helemaal niet binnen de journalistiek hoeft te houden, 
maar ook kan aanbieden in bijvoorbeeld de kunstwereld. Die mogelijkheden vind ik wel interessant. 



Interview Marco de Lange, onderzoeker bij Zembla 
Marco de Lange is researcher bij het onderzoeksjournalistieke tv-programma Zembla van BNNVARA. 
In 2013 won hij de onderzoeksjournalistieke prijs De Loep. Om meer te weten te komen over 
onderzoeksjournalistiek en het werk bij Zembla interviewde ik hem telefonisch. 
 
Hoe is het om te werken bij Zembla? 
“Heel leuk. Als je onderzoeksjournalistiek leuk vindt, is dit denk ik de beste plek om te kunnen 
werken. Vergeleken met andere programma’s in Nederland hebben we veel tijd om onderzoek te 
doen en een programma te maken. Dat is heel fijn, anders is het lastig om vol te houden. Vergeleken 
met het buitenland is er in Nederland best weinig tijd om onderzoek te doen. 
 
Het is vooral heel leuk als een verhaal goed lukt en er echt nieuws uitkomt. Dan zie je dat wat je doet 
ook echt impact heeft en dat je ook een maatschappelijke rol hebt. Het kan bijvoorbeeld zijn dat er 
kamervragen gesteld worden over een onderwerp dat jij onderzocht hebt.” 
 
Hoe ziet een werkdag bij Zembla eruit? 
“Elke dag bij Zembla ziet er anders uit. We werken met een researcher/verslaggeververdeling. Dus je 
werkt in tweetallen van een researcher en een verslaggever. Ik ben researcher. We werken 
projectmatig, dus om de drie maanden heb je ongeveer een nieuw onderwerp.  
 
Eerst kies je een onderwerp, en dan begin je met je inlezen daarover. Daarbij breng je ook redelijke 
veel dagen door achter je bureau. Daarna ga je gesprekken voeren, bellen, afspraken maken, 
waardoor je steeds meer informatie krijgt. Dan als je meer richting de uitzending gaat, wordt het 
beeld belangrijker. Dan is de researcher meer op de redactie en gaat de verslaggever aan de slag om 
de beelden te maken. Daarna komt de montage en dan kan het uitgezonden worden. 
 
Vaak krijgen we dan na de uitzending tips, of we zijn tijdens het onderzoeken nog andere dingen 
tegengekomen die we interessant vinden, waardoor we weer een nieuw onderwerp hebben en dan 
aan de slag kunnen.” 
 
Hoe ben je terechtgekomen bij Zembla? 
“Ik heb journalistiek gestudeerd in Ede, daarbij kreeg ik een blok onderzoeksjournalistiek. Daardoor 
kreeg ik ongeveer halverwege mijn studie interesse daarin. Daarbij heb ik toen mijn stage uitgekozen, 
ik kon terecht bij Argos. Door de connecties en ervaring bij die stage kon ik gaan werken bij De 
Reporter. Daarna ben ik doorgestroomd naar Zembla.” 
  
Heb je tips voor studenten journalistiek? 
“Als ik bij mezelf terugkijk zie ik wel dat ik veel meer ervaring op had kunnen doen. Ik koos vaak voor 
korte entertainmentachtige stukjes, over bijvoorbeeld hondenpoep, maar ik keek nooit naar de grote 
problemen in de gemeente. Als je de onderzoeksjournalistiek in wilt kan het al heel veel helpen om 
meer te kiezen voor diepgaandere onderwerpen. Daarmee kun je ook als je bijvoorbeeld solliciteert, 
laten zien dat je al iets hebt gedaan. 
 
Ik ben bij mijn buitenlandreis best intensief bezig geweest met een verhaal over misbruik bij zigeu-
ners, en die productie kon ik ook laten zien bij Argos. Ik denk dat dat zeker wel geholpen heeft. Een 
goede stage kan ook heel goed helpen om daarna een baan te vinden.” 
 

Reflectie 
Ik heb vooral veel gehad aan de tips die Marco gaf. Het spreekt misschien een beetje voor zich dat 
stage een belangrijk onderdeel is. Maar zeker met het oog op de nieuwsredactie lijkt het me een 
goed plan om daar te gaan proberen wat grotere en meerzeggende onderwerpen aan te pakken. 



Zeker als student, schrijvende voor de ‘fhj-nieuwsredactie’ is het makkelijk om een voor de hand en 
snel onderwerp te kiezen, maar ik ben er wel van overtuigd dat wat meer uitdaging ook zeker 
mogelijk is.  
 



Interview Jasper van Loo, journalist bij De Stentor 
Omdat ik tot nu toe niet heel veel moeite heb met deze opleiding ben ik serieus aan het overwegen 
om hierna een master te doen. Het lijkt mij fijn om wat meer verdieping te hebben over journalistiek 
en een universitaire master staat natuurlijk ook goed op je cv.  
 
Kaylee dacht er ook over na, dus toen zijn we samen naar Devid Ilievski gegaan, omdat op de portal 
stond dat hij er meer over wist. Hij vertelde eigenlijk vooral dat bijna niemand een 
opstapminor/master gaat doen en dat het heel veel werk was. Dat was niet heel motiverend, dus 
ging ik op zoek naar een ervaringsdeskundige die me misschien een beter beeld kon geven. 
 
Via Michel Simons, die tijdens de minordag de presentatie over de opstapminor gaf, kreeg ik de 
contactgegevens van Jasper van Loo. Hij wilde me zijn ervaringen wel delen. 
 
Jasper werkt nu fulltime bij De Stentor, hij studeerde in 2018 af aan de Vrij Universiteit in Amsterdam 
met de master CIW: Journalistiek. Daarvoor studeerde hij journalistiek in Zwolle, waarbij hij in zijn 
vierde jaar de opstapminor volgde. “Toen ik klaar was met mijn hbo-opleiding was ik nog vrij jong, 
daarom leek het me mooi om nog naar de universiteit te gaan.” 
 
In het vierde jaar kon Jasper kiezen tussen een minor of een stage. Hij koos toen voor de 
opstapminor. “Dat was niet het leukste ooit, je hebt veel communicatie en voor mij was statistiek wel 
echt een dingetje.” De opstapminor is erop gericht dat studenten die niet Communicatie- en 
Informatiewetenschappen gestudeerd hebben nodige kennis kunnen bijspijkeren tijdens de minor. 
Dit kan ook nadat je bent afgestudeerd op hbo, in de vorm van een premaster, maar dan ben je een 
extra jaar kwijt.  
 
Voor de master journalistiek moet je een basis hebben met journalistieke vaardigheden en een basis 
met universitaire/wetenschappelijke kennis. Voor studenten die al een universitaire opleiding doen 
bestaat de opstapminor dan ook vooral uit journalistieke praktijk. Studenten journalistiek leren juist 
de wetenschappelijke vaardigheden. 
 
“Bij de master ga je echt meer over de journalistiek nadenken. Op hbo heb je misschien een beetje 
discussie over de journalistieke code. Op wo heb je het veel meer over de rol van de journalistiek, de 
invloed van de journalistiek. De opstapminor is helemaal niet vergelijkbaar met de master. 
 
Ik heb best veel positieve dingen overgehouden aan de master. Je breidt je netwerk echt heel erg uit, 
nog veel meer dan bij hbo. Ik kan nu ook beter onderbouwde keuzes maken, vooral bij onderwerpen 
als de vluchtelingenkwestie bijvoorbeeld. Ik merk dat ik op de redactie ook meer kan bijdragen en 
anderen kan helper daardoor. En ik kan iets meer verdienen, wat ook mooi meegenomen is.”  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Masterdag Vrije Universiteit Amsterdam 
Zaterdag 7 maart was de masterdag van de VU in Amsterdam, om te weten of de master journalistiek 
me iets lijkt ging ik naar de voorlichting daarvan. Ik vond het leuk om te zien hoe mensen ook positief 
kunnen zijn over de master, in tegenstelling tot het beeld wat bij de meesten op Fontys heerst.  
 
Bij de master word je opgeleid tot journalistiek onderlegde wetenschapper, of een wetenschappelijk 
opgeleide journalist. Op dit moment spreekt dat tweede me het meeste aan. Tijdens de master ga je 
op drie verschillende manieren naar de journalistiek kijken. 
 
Ten eerste vanuit de communicatiewetenschappen, dus wat zijn de effecten van journalisten en me-
dia. Ten tweede vanuit tekstwetenschappen, dus bijvoorbeeld over welke soort koppen wel werken 
en welke niet. Ten derde vanuit cultuurwetenschappen, dus over wat het betekent dat mensen wel 
lezen over het ene onderwerp, maar niet over het andere.  
 
Het lijkt mij fijn om deze verdieping te hebben en daarmee ook aan te kunnen geven dat je weet wat 
je aan het doen bent als journalist. Verder ben ik niet bang voor wat moeilijkere vakken en heb ik wel 
zin om de extra uitdaging aan te gaan. 
 
 



Uitkomst leerdoelen 
Aan het begin van dit verslag heb ik een aantal leerdoelen opgesteld. Om die doelen te behalen heb 
ik praktijkdagen gedaan. Ik zal hieronder kort toelichten welke praktijkdag heeft geholpen voor welk 
doel en of ik mijn doel bereikt heb. 
 
Leerdoel 1: Ik wil erachter komen wat de mogelijkheden zijn voor de combinatie van illustratief 
tekenen en journalistiek werk 
Voor dit doel ben ik naar de Vers in de Pers Beeldborrel geweest, waar gesproken werd door 
striptekenaar Aimée de Jongh. Ik heb een interview gehouden met grafisch journalist Eva Hilhorst 
over de kansen op de markt en het vak, daarvoor heb ik uiteraard research gedaan en een aantal 
producties van haar hand bekeken zodat ik wist met wie ik sprak. En ik ben naar ‘Beyond Journalism’ 
geweest, eigenlijk met de insteek van leerdoel 2, maar uiteindelijk werd daar ook veel gesproken 
over illustraties in journalistiek.  
 
Ik ben erachter gekomen dat er naast illustratief tekenen ook nog een hele stroming bestaat van 
getekende journalistiek. Ik had er voor dit project eigenlijk nooit over nagedacht dat je een verhaal 
ook helemaal in tekenvorm zou kunnen vertellen. Hier ben ik naar gaan kijken, maar ik kom toch tot 
de conclusie dat ik liever meer tijd kwijt ben aan het zoeken en vinden van informatie dan aan het 
tekenen eromheen. Ik richt me liever op de inhoud. Al lijkt het me voor een keertje wel leuk. 
Tekenen in de vorm van illustraties of infographics, zoals bij de Beeldborrel aan bod kwam bij NOS 
Stories, lijkt me interessanter en ik denk ook dat het een toegevoegde waarde voor je profilering is 
als je dat kunt, daar zou ik me de komende studiejaren dus nog verder in kunnen verdiepen.  
 
Leerdoel 2: Ik wil erachter komen of onderzoeksjournalistiek wel of niet iets voor mij is 
Voor dit doel heb ik gesproken met Zemblaresearcher Marco de Lange, ben ik naar de 
boekpresentatie van De nieuwe journalist geweest en heb ik het boek gelezen. 20 maart zou ik nog 
een meeloopdag bij pointer hebben, maar die wordt doorgeschoven in verband met Corona.  
 
Ik ben erachter gekomen dat onderzoeksjournalistiek voor mij de ultieme manier van journalistiek 
bedrijven is. Je kunt langer aan een onderwerp werken, waardoor je ook meer kunt betekenen in wat 
je brengt. Daarbij komt het financiële probleem natuurlijk wel aan bod, maar ik denk dat een 
combinatie van freelance dagbladjournalistiek en onderzoeksjournalistiek me niet verkeerd lijkt. 
  
Leerdoel 3: Ik wil erachter komen of een master, en daarbij een mogelijke opstapminor iets voor 
mij zou kunnen zijn 
Voor dit doel heb ik gesproken met een ervaringsdeskundige die de opstapminor en master gedaan 
heeft. Hij vertelde me dat hij de opstapminor niet leuk vond, maar de master zelf wel. Van daaruit 
ben ik naar de Masterdag van de VU geweest om te kijken wat ik zelf van de master vindt. Daarbij 
kwam ik tot de conclusie dat het me sowieso heel leuk lijkt om meer te weten dan dat ik nu leer, 
maar ook dat het goed is voor je profilering en je journalistieke netwerk. Daarom ben ik tot de 
conclusie gekomen dat ik volgend schooljaar de opstapminor ga volgen.  
 
Leerdoel 4: Ik wil mijn netwerk in de journalistieke wereld uitbreiden 
Door alle activiteiten en borrels die ik gedaan heb, ken ik flink wat meer mensen in de journalistiek 
wereld. Ook mensen van wie ik het idee heb dat ik daar zo bij aan zou kunnen kloppen als ik 
bijvoorbeeld een vrije ruimte idee heb, zoals bij Eva van Drawing the Times. 
 



Journalistieke innovatie 
 
In mijn eigen omgeving hoor ik vaak dat scholieren en studenten geen geld over hebben om artikelen 
te kunnen lezen. Ze haken dan vaak af door een betaalmuur, of ze proberen die te omzeilen door 
bijvoorbeeld cookies te verwijderen of via een incognitovenster naar de site te gaan. Dat lijkt mij niet 
wenselijk. 
 
Studenten en scholieren zijn echter wel gewend om voordat ze bijvoorbeeld een youtubevideo 
bekijken eerst nog een reclame te zien. Daarom is het een mogelijkheid om een advertentiekijkoptie 
toe te voegen aan de betaalmuur. 
 
Dus in plaats van dat er komt te staan dat je moet betalen, staat er: je kunt betalen of je kunt een 
reclamevideo bekijken. Dit noemen we: de keuzemuur. Daarmee haal je toch inkomsten uit het 
publiek dat normaal weggaat, maar publiek dat wel geld over heeft voor journalistiek en geen 
behoefte heeft aan advertenties kan blijven betalen. 
 
Hierdoor kunnen nieuwssites die een betaalmuur nodig hebben voor inkomsten beter concurreren 
met andere sites die geen betaalmuur nodig hebben. En stel je wilt nog verder gaan, zou je ook de 
reclame kunnen laten aansluiten op de inhoud van het artikel om de opbrengsten te verhogen. 
 
Dit geeft studenten, en andere nieuwslezers met minder geld, de kans om toch geïnformeerd te 
worden, zonder dat de krant inkomsten misloopt. 
 
Om er zekerder van te zijn dat studenten echt tegen de betaalmuren aanlopen én er niet voor 
betalen ben ik dit na gaan vragen bij een aantal studenten, zonder journalistieke opleiding. Allen 
gaven zij aan in ieder geval het nieuws te lezen, vooral via NOS en Nu.nl. Dat zijn beiden sites zonder 
betaalmuur.  
 
Toch kregen ze grotendeels wel eens te maken met een betaalmuur. 

  
Op de vraag wat hun eerste reactie is als ze een betaalmuur krijgen, kwamen enkel negatieve 
reacties. Zoals: “Laat maar dan”, “Rot op man”, “Kut en onnodig zeker als we de algemene kennis van 
Nederlanders willen vergroten” en “Dan maar niet, andere website zoeken naar een artikel over 
hetzelfde onderwerp.” Deze resultaten zijn natuurlijk niet generaliseerbaar, maar wel indicatief 
(haha).  
 
Uit deze reacties blijkt ook dat er misschien niet heel veel kennis is over hoe journalistiek tot stand 
komt en waarom dat geld waard is. Daarom kan er in de keuzemuur uitgelegd worden waarom het 
belangrijk is dat er wel betaald of een advertentie bekeken wordt. De muur zou er dan ongeveer zo 
uit kunnen zien: 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
https://www.linkedin.com/pulse/het-dilemma-van-de-slagboom-ren%25C3%25A9-de-
monchy/?trackingId=%2Fu8UylLtTQ%2BlAzYh2QyYAw%3D%3D 
 
 
 

U heeft 3 artikelen cadeau gekregen. Doordat er veel tijd en dus kosten 
in onze artikelen zitten, kunnen we niet alles gratis aan blijven bieden. 

Daarom bieden we u een optie.

Abonnee worden

- Lees vier weken gratis
- Daarna 2,25 p/week

- Maandelijks opzegbaar
- Direct toegang tot alle 

artikelen

Advertentie bekijken

- Lees zonder betaling het artikel
- Zit nergens aan vast

- Support onze journalistiek 
zonder kosten

https://www.linkedin.com/pulse/het-dilemma-van-de-slagboom-ren%25C3%25A9-de-monchy/?trackingId=%2Fu8UylLtTQ%2BlAzYh2QyYAw%3D%3D
https://www.linkedin.com/pulse/het-dilemma-van-de-slagboom-ren%25C3%25A9-de-monchy/?trackingId=%2Fu8UylLtTQ%2BlAzYh2QyYAw%3D%3D
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