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Wat kun je van ons verwachten

Als journalist sta je midden in de maatschappij en
volg je het nieuws op de voet. Maar daar blijft het
niet bij: een journalist stelt kritische vragen bij dat
nieuws en maakt daar verhalen over. Verhalen die
lezers, kijkers en luisteraars informeren en
amuseren. Die kunnen boeien en die soms ook
voor discussie zorgen. Je moet openstaan voor
alles wat er om je heen gebeurt en daarover
objectief willen berichten.

Fontys leidt journalisten op van topniveau. Dat
doen we al ruim 30 jaar door modern onderwijs
waarbij we gebruik maken van de laatste
technieken. We hebben een up-to-date radio- en
televisiestudio en een strakke crossmediale
nieuwsredactie, van waaruit onze studenten elk
dag nieuws maken en achtergronden brengen. Het
onderwijs is praktijkgericht. De ene keer werk je in
een klein team aan een artikel of interview, de
andere keer maak je een krant of radio- en
tv-programma’s.

Inhoud
De opleiding Journalistiek duurt 4 jaar en is erg
praktijkgericht. In het eerste jaar leg je de basis
voor het journalistieke vak. Je doet bijvoorbeeld
meteen ervaring op met alle media: krant, radio,
televisie, online (internet) en tijdschrift.
Het is ook een selectiejaar waarin wij ‘selecteren’ of
je geschikt bent voor het vak. Voor jezelf is het een
oriënterend jaar: is Journalistiek de juiste opleiding
is voor jou?
Fontys Hogeschool Journalistiek kost je gemiddeld
40 uur per week: ongeveer 20 uur voor lessen en
bijeenkomsten en verder 20 uur voor zelfstudie en
praktijk. Elk jaar starten er plm. 300 nieuwe
studenten.

Studievorm

Voltijd
Lesplaats(en)

Tilburg



Contact

Telefoon: 08850 - 77211
E-mail: journalistiek@fontys.nl

Wat verwachten wij van jou
Je bent nieuwsgierig, flexibel en creatief. Verder
heb je een brede interesse, toon je initiatief en ben
je actief met (sociale) media. Herken je jezelf
hierin? Dan heb je een aantal eigenschappen die je
goed kunt gebruiken als journalist. Je moet kritisch
zijn en blijven en vragen stellen bij alles wat je om
je heen ziet. Verlegenheid is niet handig, want
soms moet je op mensen afstappen en ze (ook
lastige) vragen stellen. Tot slot zijn goed taalgevoel
en interesse in de maatschappij belangrijk. Je vindt
het leuk om verhalen op verschillende manieren te
vertellen en presenteren.

Website: fontys.nl/journalistiek-voltijd






@FHJTilburg
/FontysHogeschoolJournalistiek
LinkedIn
YouTube

Het eerste jaar



Instroomprofiel

In het eerste jaar van je opleiding Journalistiek bij
Fontys Hogeschool leg je de basis voor het
journalistieke vak. Je leert wat nieuws is en hoe je
nieuws verslaat. Ook ga je regelmatig op pad voor
verslagen en interviews en doe je je eerste
ervaringen op met media als krant, radio, televisie,
internet en tijdschrift. Verder vergroot je je algemene
kennis en ga je op reis naar het buitenland. Het jaar
bestaat uit 4 periodes van 10 weken.
Hoeveel uren per week ben je met je studie
bezig?

Havo

VWO

CM





EM





NG





NT





20 uur lessen/projectwerk



Ga naar de collegegeldmeter en je weet
precies hoeveel je moet betalen aan
collegegeld fontys.nl/collegegeldmeter

Hoe is de studie ingedeeld?
50%

Theorie
Zelfstudie
Praktijk



Studiekosten
12 uur zelfstudie
8 uur praktijk

30%
20%

Andere kosten
Naast collegegeld moet je rekening
houden met aanvullende kosten voor
boeken, een laptop etc.

Open dagen en zo...
Arbeidsmarktperspectief
Het is goed om te weten dat onze afgestudeerden
qua baankansen niet slechter scoren dan de
gemiddelde hbo’er. Dat komt mede omdat
journalisten niet alleen gewild zijn in de journalistiek,
maar ook in de wereld van pr, voorlichting en
politiek. Zo’n 3-6 maanden na het afstuderen
hebben afgestudeerde journalisten werk (bron
Elsevier juni 2016). Wel zijn er steeds minder
volle/vaste banen.
Doorstuderen
Na de bachelor journalistiek kun je een master gaan
volgen, maar vaak moet je dan eerst een premaster
(soort schakeljaar) doen. Sommige masters (bijv. de
master Journalistiek aan de VU) sluiten zo goed aan
bij onze journalistiekopleiding dat we met hen
afspraken hebben over versnelde doorstroming. Je
kunt, als je dat wilt, al tijdens je hbo-studie
onderdelen van de premaster aan de VU doen
waardoor je deze gedeeltelijk over kunt slaan. Je
kunt dan sneller met de Master beginnen.



Open dagen
Tilburg

20-01-2019
16-03-2019

Proefstuderen
Tilburg

22-01-2019
05-02-2019
26-02-2019

Aanmelden



Aanmelden doe je uiterlijk 1 mei
2018 via de website van
Studielink.

fontys.nl/studielink

Studiekeuze



Om zeker te weten of de
opleiding van jouw keuze ook
goed bij je past, biedt Fontys jou
een studiekeuzecheck aan. De
studiekeuzecheck is verplicht
voor alle aanmelders voor het
eerste jaar van een bachelor- of
Associate degree opleiding. Met
uitzondering van studenten met
een buitenlands diploma en
aanmelders voor een
selectieopleiding.

Algemene vragen over
Fontysopleidingen?
T: 08850 80000

16-12-2018 Aan de inhoud van deze factsheet kunnen geen rechten worden ontleend.


Deze opleiding leidt op
tot de graad Bachelor of
Arts

