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Welkom!
Ben je een nieuwsgierige doorzetter? Kijk je met een
open, kritische blik naar de wereld om je heen? Ga je
voor die ene krachtige quote en ben je vlot met taal?
Dan is de bacheloropleiding Journalistiek iets voor jou.
De focus op de praktijk is daarbij nooit veraf, want
vanaf dag één ga je als journalist in spe aan de slag.
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“

Howest maakt de
nieuwsmakers van morgen

Journalist word je door
journalist te zijn.

“

Nieuws is er altijd al geweest. Decennialang kwam
het tot bij ons via de krant, tijdschriften, televisie en
radio. Ondertussen komt nieuws ook op ons af via
nieuwssites, sociale media en andere digitale
kanalen. De job van journalisten is dus breder, maar
ook gevarieerder, interactiever en creatiever. De
missie bleef echter onveranderd: lezers, luisteraars
en kijkers vertellen wat er écht in de wereld gebeurt.
De nieuwe generatie journalisten de knepen van het
vak aanleren, dat is dan weer de missie van Howest.
Het motto van de opleiding? Journalist word je door
journalist te zijn. Vanaf het eerste jaar verwerf je
via praktijkprojecten de kennis en de technieken
om in de media aan de slag te gaan. Je krijgt er niet
alleen les over, maar je wordt ook effectief op pad
gestuurd naar concerten, de rechtbank, het
parlement of sportwedstrijden. De specifieke
richting die je later inslaat, bepaal je uiteraard zelf,
maar iedereen die bij ons afstudeert, kan werken
voor radio, televisie, online, geschreven pers en
alles daartussen. De opleiding Journalistiek is dus
breed en bereidt je voor op een heel divers werkveld.
Weet je nu al dat je van de sportwereld je biotoop
wil maken? Dan zit je goed in het keuzetraject
Sportjournalistiek dat je enkel aan Howest kan
volgen.

Praktijkgericht en dynamisch
Ben jij die nieuwsjager die de economische actualiteit, politieke
debatten, filmpremières of sportwedstrijden vanop de eerste
rij wil meemaken? Aan Howest geven we je alle tools om later
een journalistieke carrière uit te bouwen. Hoe je dat met succes
kan doen, hoor je het best van mensen die je zijn voorgegaan.
En dus krijg je les van journalisten uit het veld zoals Sammy
Neyrinck, Sofie Demeyer, Stijn Vercruysse of Renaat Schotte.
Ook zij bouwden stap voor stap aan hun journalistieke skills,
maar ondertussen zijn ze door de wol geverfd en delen ze hun
ervaring met veel persoonlijke voorbeelden en verhalen. Je
hoort uit eerste hand hoe zij obstakels hebben overwonnen,
hoe ze hun manier van werken steeds verder optimaliseren, wat
wel en niet werkt, … Wat onze docenten je leren in de lessen, zet
je daarna zelf om in de praktijk. Van researchen en interviewen

over schrijven en fotograferen tot filmen en monteren.
Het nieuws staat nooit stil, en dat is voor de journalistiek op zich
niet anders. Mensen consumeren nieuws nu eenmaal anders
en sneller dan vroeger. Op die evolutie spelen we volop in.
We experimenteren met nieuwe technologieën en kijken hoe
we social media op een journalistieke manier kunnen inzetten.
Met smartphonevideo’s, 360° videojournalistiek of augmented
reality bijvoorbeeld. Wat niet verandert, is de onderwijsaanpak
waar Howest om bekendstaat: veel werkveldgerelateerde
praktijkopdrachten, intensieve begeleiding in kleine
klasgroepen en een nauw contact tussen de studenten en de
docenten. Een ideaal kader dus om de kneepjes van het vak te
leren en geleidelijk uit te groeien tot een zelfstandige allround
journalist.

MA
STUDIEPROGRAM - 2021
2020

Het opleidingsprogramma bestaat uit praktijkgerichte blokken: kennis van de
wereld en de media, taal en techniek zijn verweven in grotere projecten waarbij je
al doende leert en je kennis en vaardigheden in de journalistieke praktijk omzet.

SEMESTER 1

SEMESTER 2

SEMESTER 3

SEMESTER 4

SEMESTER 5

SEMESTER 6

Actie 1
Bootcamp

Actie 2
Human Interest

Actie 3
Storytelling
- English for the
media 1
- Storytelling project

Actie 4
Eurojournalistiek
- Français pour
les médias 2
- Europaproject

Actie 5 Portfolio
en freelance

Stage
OF
Stage
sportjournalistiek
OF
Stage in het
buitenland

KEUZETRAJECT

Newsroom 2

Het sportgekke West-Vlaanderen is het ideale oefenterrein
voor een toekomstig sportjournalist. Helemaal toevallig is
het dus niet dat Howest als enige hogeschool in Vlaanderen
een volwaardig keuzetraject Sportjournalistiek aanbiedt.

Balkanproject
(studiereis)
Newsroom 1

Nieuws en duiding 1
- Economie
- Belgische politiek
- Actualiteit 1

Nieuws en duiding 2
- Actuele geschiedenis
- Research

Nieuws en duiding 3
- Binnenlandverslaggeving
- Sociaal-economische
thema’s

Mediarecht en
deontologie

Nieuws en
duiding 4
- Buitenlandse
verslaggeving
- Internationale media

- Internationale
politiek
Datajournalistiek
OF
Sportjournalistiek 2

Videojournalistiek
OF
Lay-out

Redactie
- Radiojournalistiek 1
- Print- en
onlinejournalistiek 1
- Televisiejournalistiek1

Geschreven pers
- Printjournalistiek 2
- Onlinejournalistiek 2

Journalistieke
domeinen 1
- Gerechtsjournalistiek
- Cultuurjournalistiek
- Muziekjournalistiek
OF
Sportjournalistiek 1

Radio
- Radiojournalistiek 2
- Stem en uitspraak 2

Sportjournalistiek 3
OF
Journalistieke
domeinen 2:
- Lifestylejournalistiek
- Onderzoeksjournalistiek
- Content marketing

Videomontage

Televisie
- Televisiejournalistiek 2
- Televisietraining

Radiojournalistiek 3
OF
Print- en onlinejournalistiek 3
OF
Televisiejournalistiek 3

English for
the media 2

Bachelorproef
OF
Bachelorproef Sportjournalistiek (Jaarmodule)

Actualiteit 2
OF
Sportactualiteit
Het journalistieke
werkveld
- Inleiding tot de
journalistiek
- Nieuwe media

Nederlands
- Schrijfvaardigheid
- Stem en uitspraak 1

Audiotechniek

Engels 1

Engels 2

Frans 1

Frans 2

*keuzetraject Sportjournalistiek

Howest / 4

Digitale skills
- Persfotografie
- Mobile journalism

Français pour
les médias 1

In deze semesters kan je kiezen voor een buitenlandse studie of stage.
Programma onder voorbehoud

SPORTJOURNALIS

TIEK

Als sportjournalist in spe sla je twee vliegen in één klap. Je
krijgt een stevige basisopleiding journalistiek, maar al van
in het eerste jaar verdiep je je in de sportverslaggeving.
Gepassioneerde lesgevers met ervaring bij Sporza, Sport/
Voetbalmagazine en de sportredactie van Het Nieuwsblad
openen voor jou de toolbox van de sportjournalistiek. Je
krijgt opdrachten waarbij je letterlijk aan het veld of aan
de finish van een voorjaarsklassieker staat. Je bezoekt ook
een internationaal sportevenement. Stage loop je op een
nationale of regionale sportredactie. Met al deze bagage
en praktijkervaring ben je klaar om aan de slag te gaan bij
kranten, sportwebsites, sportredacties van de nationale
of regionale televisie, specifieke sportzenders of bij een
sportclub zelf.
Tijdens workshops en praktijkopdrachten leer je alles wat een
sportjournalist moet kunnen. Je interviewt grote en kleine
namen uit de sportwereld, face to face en telefonisch. Je
schrijft voor- en nabeschouwingen van wedstrijden, maakt
videoverslagen en geeft livecommentaar voor radio en tv.
Niet enkel voor voetbal (Howest werkt onder meer samen
met KV Kortrijk), maar net zo goed voor wielrennen, volleybal
of basketbal. Uiteraard begeleiden onze lesgevers je bij deze
eerste stapjes naar je droomjob. Ze leren je ook hoe ver je
kan gaan om nieuws te rapen, hoe je de juiste personen te
pakken krijgt en hoe je hen net die quote ontfutselt die tot de
verbeelding spreekt.
Sport is vandaag overigens meer dan ooit big business. Dat
het sportkatern vaak goed is voor de helft van de krant, is dus
geen toeval.

De ideale leerschool
Veel van onze studenten gaan al tijdens hun studies
freelancen op een redactie. Onze goede banden met FocusWTV, de Krant van West-Vlaanderen en de sportredacties
van diverse kranten zijn daarbij een ideale binnenkomer.
Door ook buiten het leslokaal en naast de opgelegde
opdrachten aan hun reportage-, schrijf- en interviewskills
te werken, bouwen de journalisten in spe hun portfolio op.
Dat stimuleren we aan Howest en belonen we ook binnen
het curriculum. Bovendien bezorgt het de studenten een
visitekaartje voor het werkveld.

ONZE TROEVEN
• Brede opleiding: je maakt kennis met journalistiek in al haar
vormen. Geschreven, online, radio, televisie, … In alle domeinen
bouwen we aan een stevige basis waardoor je na je studies overal
aan de slag kan.
• Journalistiek van de 21ste eeuw: je leert omgaan met de stroom
van informatie zoals die vandaag op ons afkomt. Zo leer je onder
meer hoe journalisten vandaag werken met platformen als
Twitter, YouTube, Facebook of Instagram.
• Praktijk centraal: al doende leer je. Zelf reportages maken doe je
daarom in onze Newsroom, het kloppend hart van onze opleiding.
In dit volledig uitgeruste redactielokaal ondervind je aan den
lijve de energie van een redactie. Je voelt je echt een redacteur
die alle tools krijgt om écht crossmediaal nieuws te maken.
Howestnewsroom.be is ook onze eigen website die al het werk
van studenten bundelt, een soort virtuele etalage.
• Persoonlijke aanpak: jouw ontwikkeling tot een flexibele,
kritische, vlotte en open-minded journalist staat centraal. Dat
doen we met kleine groepen (één lector voor tien studenten) en
een lage drempel student-docent.
• Uniek keuzetraject: Howest is de enige hogeschool in Vlaanderen
die Sportjournalistiek als volwaardig keuzetraject aanbiedt.
Quindo
In het eigen medialab van Howest kan je drie jaar lang experimenteren met radio, woord, beeld en klank. Je kan er gebruikmaken
van professioneel audio(visueel) materiaal, oefenen in de professionele radiostudio of meewerken aan evenementiële producties.
Ook bij onze eigen Quindo-jongerenradio kan je al tijdens je
studies als vrijwilliger aan de slag.
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WAAR KOM
T?
JE LATER TERECH

Journalistiek goes international

Tijdens de opleiding Journalistiek leer je werken voor alle
media. Pas in het laatste jaar kies je voor het medium waar
je het meeste talent voor hebt of waar je je het meest aan
getrokken toe voelt. De andere media verlies je echter niet uit
het oog. Die brede vorming, in combinatie met de vele praktijk
opdrachten, vergroot je kansen op de arbeidsmarkt. Als dynamische, taalvaardige en creatieve journalist kan je uiteraard
aan de slag bij radio, televisie, kranten en tijdschriften. Zowel
als vaste medewerker of als freelancer.

Kijk je graag over de grenzen heen of wil je je talen
kennis verder verbeteren? Dan krijg je daar tijdens de
opleiding Journalistiek aan Howest zeker de kans toe.

Maar er is ook leven buiten de journalistiek. Door je talenkennis, schrijf- en spreekvaardigheid kan je bijvoorbeeld
terecht op de communicatiedienst van een bedrijf. Ook bij de
overheid, in het onderwijs en bij non-profitorganisaties liggen
veel mogelijkheden.

Je kan er ook voor kiezen om een deel van het laatste
jaar of je stage in het buitenland te doen. Dat kan over
de hele wereld. Uiteraard staat Howest je bij in de zoektocht naar een kwalitatieve stageplaats die de nodige
garanties biedt voor een goede omkadering.

Elk jaar worden International Days georganiseerd op
de campus en in het tweede jaar ga je drie dagen als
geaccrediteerd journalist aan de slag in het Europees
Parlement in Straatsburg. In het derde jaar leer je een
minder bekende kant van Europa kennen tijdens de
studiereis naar de Balkan.

Verder studeren?
Na deze bachelor kan je via een schakeljaar o.a. een
master Politieke Wetenschappen, Europese Studies,
Communicatiewetenschappen of Geschiedenis halen.
Je kan je ook omscholen tot leerkracht. Of je bekwamen
in de audiovisuele sector. Heel vaak blijkt de basis die je
aan Howest kreeg dan de perfecte voorbereiding.
Heb je al een ander bachelordiploma? Dan kan je de
opleiding Journalistiek of Sportjournalistiek afwerken in
twee jaar via een verkort traject.
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08:20u

09:00u

12:20u

Het ontbijt is de belangrijkste maaltijd
van de dag. Voor sporters, maar ook
voor sportjournalisten. Dankzij deze
ochtendlijke energieboost kan ik er vol
enthousiasme tegenaan.

Mijn absolute favoriet:
sportjournalistiek. Ik adem
echt sport. Voor mij is deze
eerste dosis theorie de ideale
start van de dag.

De honger stillen doe ik in Resto
The Penta, het restaurant van de
campus. Met een paar van mijn
medestudenten praat ik na over
de les, maar even vaak bespreken
we de sportactualiteit.

Eigenlijk was mijn keuze snel gemaakt, want Howest biedt als
enige het keuzetraject Sportjournalistiek aan. Nu ik in het derde
jaar zit, durf ik zeggen dat de opleiding al mijn verwachtingen
heeft ingelost. De docenten geven hun passie met veel
enthousiasme door en de focus ligt vanaf dag één op de praktijk.
Zo had ik halfweg het eerste semester al Fabian Cancellara en
Greg Van Avermaet geïnterviewd. Nu ik stage loop op de online
en geschreven redactie van Het Nieuwsblad, komt mijn droom
om sportjournaliste te worden wel heel dichtbij. Fantastisch
om je eigen stukken op maandagmorgen in de krant te zien
verschijnen. Toprichting!

“

Nu kijk ik nog voetbal
op kot, later geef ik
hopelijk zelf commentaar
vanuit de mooiste
voetbaltempels.

“
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13:30u

21:00u

Aan Howest worden we klaargestoomd
tot allroundjournalisten. Print, online,
televisie, radio, alle media komen
aan bod. Mijn voorkeur gaat naar
radiojournalistiek. Dit wordt dus de
tweede topper van de dag.

Van je hobby je beroep maken. Dat was
een van de redenen waarom ik destijds
voor Journalistiek koos. Momenteel kijk ik
nog voetbal op kot, later becommentarieer
ik misschien zelf de Champions League
vanuit de mooiste voetbaltempels.

STUDENT

BEKE
LIAM VAN HAVER
JOURNALISTIEK

“Journalist word je door journalist te zijn”. Deze zin sprak me
aan toen ik mijn keuze maakte om Journalistiek te studeren aan
Howest. Intussen heb ik het al tot semester drie geschopt en
het is helemaal mijn ding. Het plannen van de vele opdrachten
is soms wel een uitdaging maar het resultaat en de leerrijke
feedback die je krijgt is het waard. Ik volg algemene Journalistiek
omdat ik een brede waaier aan interesses heb. Al deze interesses
worden ook gevoed in de opleiding. Naast de boeiende vakken
en leerrijke opdrachten is er natuurlijk ook nog het team van
docenten die met veel ervaring en passie hun kennis willen
doorgeven.

ALUMNA

ALUMNUS

JENS LEMANT
RADIO 2

Komaan gasten, we gaan eens 82 uur radio maken voor het
goede doel! Het was maar een van de vele opdrachten tijdens
mijn opleiding Journalistiek aan Howest. Vaak werden we
voor de leeuwen gegooid, maar even vaak werden we perfect
gecoacht. Het doe-proces was de grootste leerschool. Je wordt
journalist door journalist te zijn en er niet alleen over te praten.
Drie jaar opleiding met fijne medestudenten, lectoren die je
vrienden konden zijn én een huiselijke sfeer. Dat is Journalistiek
aan Howest. Ik raad het iedereen aan die houdt van avontuur
en alle vormen van media. Voor mij was het in ieder geval de
bevestiging van wat ik wilde worden.

GHE
LIES VANDENBER
VTM NIEUWS

Ik koos voor Howest op basis van het praktijkgerichte karakter
van de opleiding Journalistiek. Zo leerde ik zelf monteren,
presenteren en filmen. Dat was ook nodig, want journalisten
worden almaar vaker alleen op pad gestuurd. We moeten ook
tekst, quotes en beelden kunnen leveren aan verschillende
media. Mijn grootste advies is om al tijdens je studies in de
journalistiek te werken. Zoek in je laatste jaar ook een stageplaats
waar je écht iets kan bijleren. Rij daarvoor gerust naar de andere
kant van het land. Als je hard wil werken en uit je comfortzone
durft te komen, dan staat er je een mooie carrière als journalist
te wachten.
YOUR FUTURE STARTS HERE / 9

AAN HET
WOORD

CAMPUS
- THE PENTA
E
ID
E
W
K
IJ
R
T
R
O
K

ERVARING
INTERNATIONALE

Je krijgt les op de gloednieuwe
campus The Penta (opening in
september 2020). Die ligt op een
boogscheut van het station en vlak
bij het centrum van Kortrijk. De
ideale bereikbaarheid combineren
we met perfect uitgeruste leslokalen,
een familiale sfeer en persoonlijke
begeleiding. In Kortrijk geniet je ook
mee van de kruisbestuiving met
de opleiding uit de pijlers Design &
Technologie en Bedrijf & Organisatie.

GE
NATHANJA LOUA

Tijdens mijn opleiding ben ik tweemaal op Erasmus kunnen
vertrekken. Beide ervaringen waren een enorme verrijking, voor
mijn studies maar ook voor mijzelf. Het was niet altijd eenvoudig
om zowel een buitenlands studiesemester als een buitenlandse
stage te combineren en ook nog een bachelorproef radio te
maken, maar met goede moed en hulp van de docenten ben
ik er toch in geslaagd. Eerst ging ik een semester in Frankrijk
studeren aan de Ecoles de Journalisme, daarna liep ik stage in
Groot-Brittannië bij BBC Voices. Mijn Frans en Engels gingen er
aanzienlijk op vooruit en ik werd gepubliceerd in het buitenland.
Een ware ervaring!

WERKVELD
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De aanpak van Howest was de perfecte leerschool voor de
praktijk. Fouten maken kon en mocht, zolang we er maar uit
leerden. De vele praktijklessen zorgden ervoor dat ik nog tijdens
mijn laatste jaar de kans kreeg om als freelancejournalist te
beginnen bij de regionale televisiezender Focus-WTV. Tegelijk
besloot ik om nog verder te studeren aan UGent. Zo combineerde
ik mijn master EU-Studies met freelanceopdrachten voor FocusWTV. Een drukke periode, maar gelukkig kon ik terugvallen op
wat ik aan Howest had geleerd. Dat bleek zowel een goede basis
in het werkveld als voor mijn universitaire studies. Ondertussen
is de cirkel rond en geef ik zelf les aan Howest.

WERKVELD

UYSSE
STIJN VERCR
WEST
RT & LECTOR HO
JOURNALIST V

Aan journalisten in spe lesgeven doet me stilstaan bij de
technieken en bronnen die ik dagelijks gebruik, de gewoontes
die ik heb ontwikkeld en de mechanismen die tot reportages en
journaalstukken leiden. Dat is voor mij erg boeiend, vooral na
zoveel jaren in het vak. Maar ook de confrontatie met de nieuwe
generatie journalisten is erg boeiend. De manier waarop we
nieuws tot ons nemen en produceren verandert razendsnel en
het is interessant om te zien hoe studenten daar vandaag mee
omgaan. Als journalist krijg ik vaak de vraag om over mijn werk
te vertellen, en dat doe ik graag. Maar écht fijn is het wanneer
mijn publiek bestaat uit studenten die (min of meer) hetzelfde
werk doen.
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WERKVELD

Inspiratie aan de Leie

KORTRIJK,
TIE
IN VOLLE EVOLU
Op het eerste gezicht lijkt Kortrijk een rustige
centrumstad. Toch bruist het er van de activiteiten.
En de laatste jaren heeft het centrum een ware
metamorfose ondergaan. Je vindt er vandaag tal
van moderne gebouwen, leuke adresjes om een
hapje te eten of iets te drinken en een gevarieerd
cultureel en sportief aanbod. Kortrijk mag dan
Gent niet zijn, de kloof wordt wel steeds kleiner.

SAVE THE DATE!

DE
STEFFY MERLESTVEVRT & LECTOR HOWEST
RADIOJOURNALI

Wie sportjournalist wil worden, denkt misschien niet meteen aan
radio. Daarom geef ik mijn liefde voor dat medium met heel veel
liefde door in mijn gastlessen. Op geen enkel ander platform
wordt de emotie die sport met zich meebrengt zo zinderend
weergegeven. Je luisteraar vastgrijpen én vasthouden is de grote
uitdaging. Het gaat om zoveel meer dan pure sportkennis.

INFOAVOND

21 JANUARI 2020
VANAF 19:30u

INFODAGEN

-16u
/06 2020 VAN 10
14/03, 9/05 & 27
-13u
10
N
VA
20
20
8
EN 29/0

EN
PROEFSTUDER20
20
24-28 FEBRUARI
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Communicatiemanagement
Iedereen communiceert, maar lang niet iedereen doet dit even doeltreffend en
creatief. In de bachelor Communicatiemanagement zetten we je op weg naar
doordachte communicatie met impact. Je leert het maximale uit social media halen
en ontdekt de geheimen van een goeie mediamix. Via een van de zes keuzetrajecten
(Advertising, Allround Communication, Digital Storytelling, Events, PR & Media,
Sales) groei je uit tot een echte communicatiespecialist.

Lerarenopleiding
Als leerkracht in het kleuter, het lager of het secundair heb je steeds dezelfde
missie: je klas kennis en vaardigheden bijbrengen en tegelijk hun talenten en
persoonlijkheid ontwikkelen. Werk je graag met kinderen en jongeren en wil
je later zelf aan de andere kant van de klas staan? Kies dan voor een van de
lerarenopleidingen aan Howest.

Sport en Bewegen
Ben je gepassioneerd door bewegen en wil je vol enthousiasme anderen aanzetten
en motiveren tot een actieve en gezonde levensstijl? Als beweegcoach kan je aan
de slag in bedrijven, mutualiteiten en (wijk)gezondheidscentra, sportdiensten en
sportfederaties of als personal trainer en coach. Als ondernemer kan je ook terecht
in de actieve vrijetijdssector en in de sport- en gezondheidssector.

Multimedia en Communicatietechnologie
Ben je gebeten door innovatie en wil je de applicaties van het internet van
morgen ontwikkelen met cutting-edge technologie? In de bachelor Multimedia en
Communicatietechnologie maak je uitgebreid kennis met IoT, artificial intelligence,
user interfaces en augmented reality. Via een van de vier keuzetrajecten (AI
Engineer, Smart Tech & AI Creator, Web App Developer, Infrastructure Engineer)
word jij een echte specialist in IT, IoT of AI.

