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WAAROM VUB?
VUB, dat is onderwijs voor sterke individuen, 
kritische denkers en wereldburgers
De Vrije Universiteit Brussel biedt kwaliteitsvol onderwijs 
dat steunt op grensverleggend onderzoek. Het biedt 
studenten een open, tolerante en diverse leeromgeving 
die hen de mogelijkheid geeft uit te groeien tot 
onafhankelijke en kritisch denkende individuen.
De VUB telt twee studentikoze campussen midden in 
wereldstad Brussel. Proffen en assistenten zijn steeds 
bereikbaar en de medewerkers van de faculteit staan 
klaar om je verder te helpen. Les in kleine groepen 
verzekert onderwijs dat interactief en hands-on is.

De VUB is een moderne en dynamische universiteit met 
bijna twee eeuwen geschiedenis. De VUB telt meer dan 
21.500 studenten, waarvan 24% internationale studenten 
met meer dan 152 nationaliteiten.

De basis van ons academisch succes
De Vrije Universiteit Brussel is gebaseerd op 
het principe van ‘Vrij Onderzoek’, geformuleerd door de 
Franse wiskundige en natuurfilosoof Henri Poincaré 
(1854-1912): 

‘Het denken mag zich nooit onderwerpen, noch aan een 
dogma, noch aan een partij, noch aan een hartstocht, noch 
aan een belang, noch aan een vooroordeel, noch aan om 
het even wat, maar uitsluitend aan de feiten zelf, want zich 
onderwerpen betekent het einde van alle denken.’ 

Persoonlijke groei, maatschappelijke dienstverlening 
en ruimdenkendheid staan centraal bij professoren, 
assistenten, studenten en personeelsleden. Dit alles met 
een positieve, maar kritische ingesteldheid. Het is de 
basis van ons academisch succes.
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Journalistiek aan de VUB:  
de springplank naar je toekomst 
Deze opleiding is een ticket naar een baan 
in de journalistiek. Vanuit een groot aantal 
academische en professionele opleidingen kun je 
vlot instromen in deze ‘magneetmaster’. 
Onze praktijkvakken worden gegeven door 
ervaren beroepsjournalisten. Je krijgt de kans 
om zelf magazines, nieuwswebsites en radio- en 
tv-reportages te maken. Onze goede contacten 
met het werkveld garanderen interessante 
stageplaatsen die vaak een springplank naar een 
eerste job zijn.
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MASTER OF ARTS IN  
DE JOURNALISTIEK
De essentie van de opleiding 
Met onze master in de journalistiek word je 
een journalist die onmiddellijk aan de slag kan. 
Onze opleiding bestaat al meer dan twintig jaar 
en heeft honderden succesvolle journalisten 
afgeleverd.

In de achtergrondvakken krijg je een overzicht 
van de journalistieke concepten en theorieën en 
denk je na over de taak van de journalist in de 
maatschappij. De docenten verwachten van jou 
een goede kennis van de actualiteit, een grote 
nieuwsgierigheid en gedrevenheid, en een zekere 
mate van assertiviteit. 

Taal is van cruciaal belang: veel aandacht 
gaat naar taalbeheersing, spreek- en 
schrijfvaardigheid, maar ook naar 
de academische studie van taal als 
communicatiemiddel. Een vlekkeloze beheersing 
van het Nederlands is immers onmisbaar voor 
een journalist in onze contreien.

Goede journalisten onderscheiden zich door 
hun onderzoeksvaardigheden. Daarom kun 
je kiezen voor onze unieke masterproef 
onderzoeksjournalistiek. Je legt daarvoor 
een researchdossier aan over een actueel 
maatschappelijk probleem, en reflecteert erop 
vanuit de beroepsethiek en de studie van de 
journalistiek. Je koppelt er ook een journalistiek 
product aan.

Een vliegende start voor je carrière
Brussel is de stad waar je moet zijn als je 
journalistiek wilt studeren. Het is de hoofdstad en 
het kruispunt van Europa. Een kosmopolitische 
stad waar heel wat economische, politieke en 
culturele organisaties gehuisvest zijn. Je studeert 
er in de onmiddellijke nabijheid van de Belgische 
en Europese instellingen en op een boogscheut 
van grote tv-, radio- en krantenredacties. De ideale 
omgeving om je journalistieke capaciteiten te 
ontplooien. Als je afgestudeerd bent, kun je aan 
de slag als eindredacteur of freelancer bij kranten, 
tijdschriften en bedrijfsbladen, op internet-, 
radio- en tv-redacties en bij productiehuizen. 
De VUB staat je enthousiast bij in de zoektocht 
naar een job met workshops en networkevents, 
permanente vormingen en startersseminaries. 
Onze vervolgopleidingen houden je kennis en 
vaardigheden relevant. We helpen je om een 
vliegende start te nemen.

Eerst digitaal
Alle redacties brengen het nieuws tegenwoordig 
eerst digitaal. Daarom staat ook in onze opleiding 
het digitale verhaal voorop. Daarna kun je voor 
het profiel TXT kiezen als je het liefste veel 
schrijft, en voor het profiel AVM als je liever met 
audiovisuele media werkt.

Een gemeenschappelijke basis en twee 
profielen
In het eerste semester staan nieuwsgaring, 
interviewtechnieken en journalistieke 
basistechnieken centraal. Je oefent de 
belangrijkste journalistieke genres voor alle 
platformen en je maakt gebruik van je eigen gsm 
om beelden te maken en geluid op te nemen. Je 
leert ook al eenvoudige montagetechnieken.
Expert-journalisten laten je kennismaken met 
de belangrijkste inhoudelijke domeinen: politiek, 
buitenland, financiën en economie, justitie, cultuur, 
sport en lifestyle. Je kiest vier domeinen waarin je 
je wilt verdiepen. 

In het tweede semester ga je het gekozen profiel 
verder uitdiepen. Bij TXT staat het schrijven 
centraal. Je leert te schrijven voor een bepaalde 
doelgroep en teksten van anderen te redigeren. Je 
maakt in groep twee webmagazines. 

Kies je voor het profiel AVM, dan leer je te 
werken met semiprofessionele camera’s, digitale 
audiorecorders en montagecomputers. Je werkt 
aan je stem en uitspraak om je reportages in 
te lezen en je leert spreektalig te schrijven. In 
groepen van tien studenten maak je een volledig 
televisiejournaal en verscheidene uitzendingen op 
de radio. Met je eindwerk kun je tonen wat je op 
een jaar geleerd hebt en scoren als journalist. Als 
je kiest voor het profiel AVM, is het een voordeel 
als je graag in team werkt, je flexibel kunt 
opstellen, en vlot in de omgang bent.

Stages
De opleiding heeft een hoog praktijkgehalte. 
De praktijkdocenten laten je tijdens de lessen 
kennis maken met het werkveld. Daarnaast loop 
je acht à tien weken stage. Die periode biedt je 
de kans om jezelf als journalist te bewijzen. We 
hebben stageplaatsen bij alle grote redacties 
in Vlaanderen en Brussel, maar ook een 
buitenlandse stage behoort tot de mogelijkheden.
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MASTER SP

Mediarecht en journalistieke ethiek 3

Mediastructuren en mediamarketing 3

Studie van de journalistiek: perspectieven 
en methodes

3

Linguïstische discoursanalyse 3

Nieuwsgaring en interviewtechnieken 3

Digital storytelling voor journalisten 3

Basistechnieken journalistiek 6

Redactieprofiel 3

Stage 9

Masterproef (wetenschappelijk of 
journalistiek onderzoek)

15

Keuze uit

Profiel TXT

Taalverzorging en journalistiek schrijven 3

Geavanceerde technieken TXT 6

Profiel AVM

Journalistieke taalvaardigheid voor radio 
en tv

3

Geavanceerde technieken AVM 6

Totaal 60

SCHAKEL- EN 
VOORBEREIDINGSPROGRAMMA
(ONDER VOORBEHOUD)

SP

voor professionele bachelors en academische 
bachelors die geen rechtstreekse toegang hebben

Taal, tekst en beeld 3

Taal en maatschappij 6

Documentaire beeldtheorie 3

Onderzoeksmethodologie 6

Nederlands: taal en cultuur 6

Journalistieke technieken 3

Inleiding tot de journalistiek* 3

Journalistiek en burgerschap: een 
praktische introductie

3

Journalistiek schrijven I* 3

Journalistiek schrijven II* 3

Keuzepakket Taalverwerving, twee te
kiezen uit Nederlands, Frans, Engels, Duits
of Spaans, niveau te kiezen volgens 
voorkennis

18

Ga naar www.vub.be voor up-to-date informatie over de 
opleiding en de opleidingsonderdelen.
 
SP (Studiepunt): een studiepunt komt overeen met 25 
tot 30 uren onderwijs-, leer- en evaluatieactiviteiten. Aan 
de Vrije Universiteit Brussel komt een SP overeen met 
een ECTS (de Europese norm voor het transfereren van 
studiepunten).

*valt weg voor professionele bachelors journalistiek
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JE KRIJGT 
LES VAN 
EXPERTS IN 
HET VAK...
... EN JE WORDT ONDERDEEL VAN EEN 
STERK ALUMNINETWERK

Praktijk staat centraal in de Master Journalistiek. 
De praktijkvakken worden gedoceerd door experts 
in hun domein. Ze werken voor gerenommeerde 
nieuwsmerken zoals Belga, DPG Media, 
Mediahuis, Mediafin, Roularta en VRT. Dankzij 
hun netwerk houden ze je op de hoogte van de 
laatste ontwikkelingen in het vakgebied.
Enkele van onze praktijkdocenten:
• Xavier Taveirne, journalist bij VRT en docent 

interviewtechnieken
• Antony Gevaert, gerechtsjournalist voor Brussel 

bij Belga (en alumnus)
• Stefan Blommaert, buitenlandreporter bij VRT 

en docent buitenlandberichtgeving
• Rudy Lanssens, journalist bij VTM en docent 

journalistiek schrijven
• Barbara Moens, journaliste bij Politico en 

docent nieuwsgaring (en alumna)
• Ewald Pironet, senior writer bij Knack en 

docent journalistieke genres en financieel-
economische berichtgeving

Onze opleiding heeft al meer dan twintig jaar 
ervaring. In die tijd hebben we honderden 
journalisten afgeleverd, die je zult leren kennen 
via onze Facebook- en LinkedIn-alumnigroepen. 
Een paar namen: Peter De Groote (hoofdredacteur 
De Tijd), Timmie Van Diepen (politiek journalist 
en commentator Het Belang van Limburg), Helen 
Goedgebeur (themaredactie justitie VRT), Anne 
Vanrenterghem (politiek journalist VRT), Saskia 
Laurent (adjunct-hoofdredacteur Belga).
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“Al zo lang ik me kan 
herinneren, wilde ik 

sportjournalist worden. 
Het was een droom die 

onhaalbaar leek. Maar in 
de zomer van 2008 besloot 

ik het er toch op te wagen, 
door vrijwillig stage te lopen 

bij DeMensen en door me in te 
schrijven voor de opleiding die nu 

de master journalistiek van de Vrije 
Universiteit Brussel is. Ik kwam er terecht 

in een bad van mensen met ervaring 
in de media en de journalistiek en in een 

bijzonder praktijkgerichte opleiding. Het 
hele proces van hoe een nieuwsitem tot 
stand komt, wordt aangeleerd op een 
erg fijne en deskundige manier. Ik koos 
voor een stage bij ATV, mocht er al op 
de tweede dag op pad met een kleine 
camera en ben er daarna nog een jaar 
blijven werken. Begin 2010 maakte ik de 
overstap naar de sportredactie van VTM, 
en werd er sportjournalist en wielerreporter. 
Ik maakte twee keer de Tour mee, werd 
sportanker, presentator van Stadion, ging 
naar het WK voetbal en het EK voetbal, 
presenteerde al meermaals de Gouden 
Schoen en werk er intussen meer dan 
tien jaar. Mijn advies voor jonge reporters 
in spe is dus klaar en duidelijk: de master 
journalistiek van de VUB is een gedroomd 
lanceerplatform. Daarna is met een beetje 
geluk en vooral keihard werken àlles 
mogelijk!”

Maarten Breckx
Sportanker / Presentator / Journalist VTM-Nieuws
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TOELATINGSVOORWAARDEN 
Rechtstreekse toelating 
• Alle masters
• Bachelor Afrikaanse talen en culturen
• Bachelor Communicatiewetenschappen
• Bachelor Geschiedenis
• Bachelor Wijsbegeerte en Moraalwetenschappen
• Bachelor Oost-Europese talen en culturen
• Bachelor Kunstwetenschappen en Archeologie
• Bachelor Politieke en sociale wetenschappen
• Bachelor Politieke wetenschappen
• Bachelor Sociologie
• Bachelor Taal- en Regiostudies
• Bachelor Taal- en Letterkunde
• Bachelor Toegepaste Taalkunde

Ook met een equivalent Nederlands diploma heb je 
rechtstreekse toegang.

Toelating via Schakelprogramma 
• Professionele bachelor jounalistiek
• Professionele bachelor communicatiemanagement
• Professionele bachelor secundair onderwijs
• Professionele bachelor logopedie en audiologie
• Professionele bachelor sociaal werk

De omvang van het schakelprogramma is afhankelijk 
van je vooropleiding. Het schakelprogramma voor 
professionele bachelors communicatiemanagement, 
secundair onderwijs, logopedie en audiologie, en sociaal 
werk bedraagt 60 studiepunten. Het schakelprogramma 
na een professionele bachelor journalistiek bedraagt 54 
studiepunten.

Vrijstellingen zijn mogelijk, maar je kunt het 
voorbereidings- of schakelprogramma niet combineren 
met het masterprogramma in een jaar.

Toelating via Voorbereidingsprogramma
Heb je een ander academisch bachelordiploma 
dan in de lijst hierboven, dan volg je eerst een 
voorbereidingsprogramma van 60 studiepunten.

Studiegeld
Het studiegeld varieert naar gelang het aantal 
opgenomen studiepunten (ECTS) en het al dan niet 
verkrijgen van een studiebeurs. Een gedetailleerd 
overzicht van de studiegelden per opleiding kan je 
raadplegen op www.vub.be/studiegeld.

Contact
Voor meer info: www.vub.be/journalistiek

 info@vub.be      www.vub.be         @VUBrussel
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