
 
Getuigenissen Journalistiek 

 
 
 
 
 
Mijn opleiding Journalistiek aan de Erasmushogeschool Brussel was een periode van ‘eruit halen wat 
erin zit’. Wat erin zit: een lesprogramma dat afgestemd is op het echte journalistieke werkveld waarin je 
later terecht komt, en ruimte om je journalistieke passies te ontdekken in jouw favoriete medium: print, 
online, radio of televisie.  

Verder twee stageperiodes die een enorme springplank 
zijn voor wie de kansen grijpt die ze bieden. Ten slotte 
ook  lectoren die oprecht geven om jouw toekomst in de 
media en al hun ervaring zullen aanspreken om deze tot 
een realiteit te maken. 
 Wat ik eruit heb gehaald: een eerste job in de regionale 
media, aansluitend op mijn stage, en het zelfvertrouwen 
om door te groeien naar een job bij een nationaal 
medium. Ook heel veel fijne vrienden, zowel onder de 
medestudenten als onder de lectoren. 

 
Dries Ceuppens, journalist en video/podcast producer De Tijd 

 
 
 
Ik hoorde eens dat programma’s zoals De Slimste Mens ter Wereld vaak door journalisten 
gewonnen worden. Eens ik dat wist, besloot ik om journalist te worden, want kennis = macht. 

Dankzij deze opleiding leer je talloze vaardigheden aan die 
later van pas komen: filmen, monteren, fotograferen, 
schrijven, etc. Alles komt er in aan bod! We leren van 
docenten die zich voor de volle 100% inzetten, en die in het 
werkveld staan, waardoor je echt weet wat je te wachten 
staat. Wij leren over alles wat er rondom ons speelt, de 
oorsprong van conflicten in de wereld bijvoorbeeld, en dat 
vind ik heel interessant. Ik vind het ook tof dat ik in Brussel, 
de meest diverse en unieke stad van het land, de kans heb om 
Frans, Engels en andere talen actief in te zetten. Ik ben blij 
met mijn keuze! 
 
 
 
 
 
 

 
Maria Rodriguez Prieto, eerstejaarsstudent 
 
 
 

 
 
 
 
 



mijn 

De opleiding vergelijk je best met een etentje op het 
restaurant. Je stapt wat onzeker binnen. Op het menu 
krijg je als voorgerecht de nodige theorie 
voorgeschoteld, aangeboden door mensen uit de sector. 
Daarmee is de nodige basis gelegd voor wat nog komen 
moet. Als hoofdgerecht wordt er gekozen voor een 
stevige portie praktijk. Zorg er zelf voor dat je die goed 
verteert want die is cruciaal. Als beloning krijg je dan 
het dessert: twee stages om jezelf te bewijzen. Meer heb 
je niet nodig. Eén ding is zeker: de mediasector heeft 
meer dan ooit nood heeft aan sterke multimediale 
journalisten.  

 
Maxime Simon, journalist bij BRUZZ en Kanaal Z (en cameraman-monteur bij RTL) 
 
 
 
Een studiekeuze maken is niet evident, dat heb ik aan den lijve mogen ondervinden. Maar  van  keuze 
voor de opleiding journalistiek heb ik nog geen seconde spijt van gehad. Sinds ik  journalistiek 
studeer, voel ik mij nog nooit zo betrokken bij alles wat er gebeurt in onze wereld. Je komt in 
contact met allerlei onderwerpen, en er is genoeg vrijheid om je eigen  interesse en creativiteit 

verder uit te werken. De opleiding aan 
Erasmushogeschool is redelijk  klein, waardoor het 
contact met de docenten steeds intens en leerrijk is. Je 
bent hier echt geen nummer, maar een welgekomen 
persoon. Het belangrijkste is natuurlijk  de locatie. 
Studeren in Brussel is voor een student journalist het 
mooiste wat er is. Je merkt pas wat deze stad in petto 
heeft als je door de straten dwaalt. En daar word je toe 
aangezet binnen deze opleiding. 
 

 
Jaani De Koker, eerstejaarsstudent 

 
 
 
Toen ik de beslissing moest maken over wat ik zou gaan studeren, heb ik enorm getwijfeld... Tot ik 
hoorde over de opleiding journalistiek. Voor mij was de keuze voor de Erasmushogeschool snel 
gemaakt. Campus Bloemenhof ligt immers in hartje Brussel ligt waar zo veel nieuws zich afspeelt. 
Ook de twee stages en de vele praktijkopdrachten trokken me aan. Dit jaar was de stage het 
hoogtepunt. Ik heb stage gelopen bij Libelle en heb er zowel voor het magazine als voor de website 
gewerkt. Op zes weken tijd heb ik enorm veel bijgeleerd, maar heb ik vooral gezien hoe het er echt aan 

toegaat op een redactie. Het was een heel toffe 
ervaring en ik voel me nu ook veel beter voorbereid 
op de langere stage van volgend jaar en op een 
verdere carrière in de journalistieke wereld. 
 
Je wordt in de opleiding echt onmiddellijk in het 
werkveld gegooid, met de nodige begeleiding 
weliswaar. Het grote voordeel is ook dat je veel 
opdrachten naar je eigen interesses kunt invullen. 
Het verbaast me dat dit nog maar mijn tweede jaar 
in de opleiding is, want ik heb al enorm veel 
verschillende dingen kunnen doen. 
 

 
Nikita Goossens, tweedejaarsstudent 

 



Ik heb voor de opleiding journalistiek gekozen omdat ik altijd al geboeid ben geweest door het 
nieuws. Ik lees dagelijks de krant en probeer ook naar Het Journaal te kijken. Ik bewonder al lang 
hoe journalisten interessante verhalen zoeken en die dan proberen te brengen op  een  leuke  manier 
voor iedereen. Dat hele proces van nieuws vinden en het omzetten tot een journalistiek product 
spreekt me enorm aan en heeft me doen besluiten om na een tegenvallend jaartje geschiedenis aan 
de KUL te kiezen voor de opleiding journalistiek. 
 
Waarom heb ik gekozen voor de Erasmushogeschool? Om meerdere redenen. Ten eerste is er de 
ligging van de campus; pal in het kloppend hart van België en Europa waar nieuws voor het grijpen 

ligt. Verder zijn er de docenten die allemaal 
tonnen ervaring hebben in het vak. Maar wat 
zeker de doorslag heeft gegeven, is het feit dat 
je al stage hebt in het 2e jaar van de opleiding. 
‘Al doende leert men’ is misschien wel een 
cliché, maar het is o zo waar. Tijdens mijn 6 
weken bij TV Limburg heb ik ongelooflijk veel 
bijgeleerd gaande van nieuws zoeken tot het 
filmen en monteren ervan. Die stage heeft voor 
mij nogmaals bevestigd dat ik later zeker iets wil 
doen in de journalistiek! 

 
Wout Hermans, tweedejaarsstudent 
 
 
 

Als energiek persoon met misschien een klein beetje ADHD voel ik me helemaal op mijn plaats in 
deze opleiding. Ze vraagt actieve deelname van de studenten, waarbij wij erg betrokken worden bij 
alles. Zo is er een opleidingscommissie en is er een sterke communicatie met de docenten. De 
opdrachten die je krijgt wakkeren je creativiteit aan,  ze verplichten je ook om buiten te komen en   

je talenten te ontwikkelen. Politiek, sport, lifestyle, 
historische cultuur, dit zijn vakken die ervoor zorgen 
dat we onze wereldbol  leren kennen. Daarnaast 
hebben we  nog vakken zoals  video en audio die ons 
leren die verschillende onderwerpen op de juiste 
manier vast te leggen. Onze hoofdstad schotelt ons 
de beste kansen voor om uit te groeien tot echte 
journalisten. Zij biedt ons verscheidene 
multiculturele mogelijkheden voor interviews, 
mogelijke journalistieke thema's... Je bloeit als 
persoon, als mens, maar ook als student. 

Alexandra Haven, eerstejaarsstudent 
 
 
 

Studeren in Brussel is elke dag nieuwe dingen 
ontdekken. In zo’n praktische opleiding als journalistiek 
word je er vaak op uit gestuurd, en leer je de bruisende 
stad in al haar facetten kennen. Het leukste aan de 
opleiding is dat ik elke dag met zin naar de campus ga 
om nieuwe dingen bij te leren. 
 
 
 
 

 

   Jelle Ruts, eerstejaarsstudent 



 Bezoek aan de VRT-studio’s 

 
 
Het docententeam 
 

 


