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Journalistiek| Learning outcomes 
 

LO1: Registreert de werkelijkheid objectief vanuit een brede sociaal-politiek-economisch-

culturele achtergrond en slaagt erin ze te duiden door de kennis van historische 

processen, actuele ontwikkelingen en bestuurlijke instellingen en organisaties.  

LO2: Integreert zijn vertrouwdheid met een redactionele werkomgeving, met het 

journalistieke werkveld en het bredere medialandschap in de uitvoering van zijn 

activiteiten en de invulling van zijn loopbaan.  

LO3: Kan professioneel (samen)werken en redactioneel leidinggeven, en zal daartoe de 

journalistiek-redactionele activiteiten plannen, organiseren, controleren en waar/wanneer 

nodig bijsturen.  

LO4: Beschikt over een journalistieke ingesteldheid,  gedrevenheid en ondernemingszin, 

geeft in alle omstandigheden blijk van een professionele attitude en houdt zich ook in 

moeilijke omstandigheden aan gemaakte afspraken en deadlines.  

LO5: Gaat bij de garing van nieuws en informatie - als essentieel onderdeel van het 

journalistieke proces - efficiënt, effectief, selectief, kritisch en met de nodige 

afstandelijkheid te werk en maakt daarbij gebruik van klassieke en van moderne 

(digitale) bronnen, van desk- en van fieldresearch.   

LO6: Verwerkt op efficiënte, kritische, deontologisch correcte en doel(groep)gerichte 

wijze informatie tot een naar vorm en inhoud professioneel hoogstaand, publiceerbaar 

en/of uitzendbaar journalistiek product en beheerst daartoe moderne tekst-, geluid- en 

beeldverwerkingstechnieken.  

LO7: Implementeert analyse en synthese in het plannen en (bij)sturen van het 

journalistieke werk in functie van een kwalitatief hoogstaand eindproduct.  

LO8: Integreert als talige professional mondelinge taalvaardigheid en taalbeheersing in 

het Nederlands, Engels en Frans functioneel in het journalistieke werk.  

LO9: Integreert als talige professional schriftelijke taalvaardigheid en taalbeheersing in 

het Nederlands, Engels en Frans functioneel in het journalistieke werk.  

LO10: Kan vanuit een gezond-assertieve attitude doelgericht communiceren en 

professionele contacten leggen, onderhouden en deskundig aanwenden in functie van 

een optimale informatie-instroom en -doorstroom.  

LO11: Implementeert diverse ICT-vaardigheden en audiovisuele technieken in het eigen 

mono-, multi- of crossmediale productieproces en in de daarbij horende communicatie 

met de respectieve vakspecialisten.  

 

 



 

Journalism| Learning outcomes 
 

LO1: Registers the actual objectives from a wide social, economic and cultural 

background and succeeds in specifying them through the knowledge of historical 

processes, current developments and administrative institutions and organisations. 

LO2: Integrates his/her familiarity with an editorial working environment, the journalistic 

work field and the wider medial landscape when performing his/her activities and the 

details of his/her career. 

LO3: Can work (collaborate) professionally and manage from an editor's perspective and 

will plan, organise, check and, when needed, adjust reporting and editorial activities for 

this purpose. 

LO4: Has a journalistic attitude, is driven and has an entrepreneurial spirit, shows a 

professional attitude under all circumstances and keeps to made agreements and 

deadlines even under difficult conditions. 

LO5: Performs his/her work with regard to gathering news and information as an 

essential part of the journalistic process efficiently, effectively, selectively, critically and 

with the required professional distance and uses traditional and modern (digital) sources 

from desk and field research. 

LO6: Processes information efficiently, critically, in a deontological correct manner and in 

a target (group) focused manner to obtain a professional high-quality journalistic product 

with regard to form and contents that can be published and/or broadcasted and masters 

modern text, audio and image processing techniques to achieve this. 

LO7: Implements analyses and syntheses when planning and driving (or adjusting) 

journalistic work based on a high-quality end product. 

LO8: Integrates as a language-speaking professional verbal language skills and masters 

Dutch, English and French functionally in his/her journalistic work. 

LO9: Integrates as a language-speaking professional written language skills and masters 

Dutch, English and French functionally in his/her journalistic work. 

LO10: Can communicate in a goal-oriented manner from a healthy assertive attitude and 

can build up, maintain and use expertly a network of contacts with regard to an optimum 

information influx and throughput. 

LO11: Implements different IT skills and audiovisual techniques in his/her own mono-, 

multi- and cross-media production process and in the related communication with the 

respective professional experts. 

 


