
De wereld beter begrijpen in al zijn facetten 

en je eigen fascinatie overbrengen aan  

een groot publiek, dat is de passie van elke 

journalist. Als je van die passie je beroep wilt 

maken kun je terecht in de opleiding master 

in de journalistiek op Campus Brussel.  

Je krijgt er een uitgebalanceerde mix van 

praktijk en wetenschappelijke theorie, die er 

helemaal op gericht is om je klaar te stomen 

voor een toekomst in de journalistiek. 

MASTER IN 
DE JOURNALISTIEK

BRUSSEL

STUDIEDUUR  
Master: 60 studiepunten (1 jaar voltijds studeren) 
Schakelprogramma: 46 studiepunten 
 
ACADEMISCHE KALENDER  
• 1e semester: eind september > eind januari  

(examens in januari)  
• 2e semester: midden februari > eind juni  

(geen examens in juni)  
 
INSCHRIJVEN 
www.kuleuven.be/inschrijven 
 
INFOMOMENTEN 
www.kuleuven.be/infomomenten/masters  
 
MEER INFO 
www.kuleuven.be/ma/mjourbx

http://www.kuleuven.be/inschrijven
http://www.kuleuven.be/infomomenten/masters
http://www.kuleuven.be/ma/mjourbx


PROGRAMMA 

Je start in het eerste semester met een doordachte selectie 
academische opleidingsonderdelen die je kritische zin aanscherpen 
en je handvaten geven om je eigen kijk op de wereld te ontwik kelen. 
Je maakt ook kennis met de praktijk. Je leert nieuws en personen 
zoeken, experten interviewen en de betrouwbaarheid van informatie 
inschatten. Je maakt kennis met de verschillende journalistieke genres 
en je perfectioneert je stem. Je maakt ook kennis met het beroep 
van de journalist in al zijn facetten. 
 
Het tweede semester is volledig gewijd aan de praktijk. Je specialiseert 
je zowel in thematische domeinen als in journalistieke platformen. 
Je krijgt les van ervaren journalisten.  
 
In print- en online journalistiek is geen enkel geschreven genre te 
hoog gegrepen voor jou. Je oefent je schrijfvaardigheid en interview -
technieken, je bekwaamt je in eindredactie en persfotografie, je leert 
samenwerken in redactieverband en je weet je ideeën overtuigend 
aan de man te brengen.  
 
In radio- en televisiejournalistiek word je opgeleid tot radio- en video -
journalist. Je leert werken met camera en montagesoftware (audio, 

video) en sterke verhalen vertellen wordt je tweede natuur. Je oefent 
je stem, maar ook je teamspirit en probleemoplossend vermogen.   
 
In sociale media ontplooi je jezelf tot een multimediale duizendpoot 
die Instagramverhalen, TikTokfilmpjes of explainer video’s ontwikkelt 
op maat van het doelpubliek. Je combineert creativiteit en 
technische vaardigheid tot grote vakbekwaamheid. 
 
Ook inhoudelijk kun je je specialiseren. Alle combinaties zijn mogelijk 
binnen de thematische cases: combineer je graag sport en politiek? 
Of ga je voor buitenland en lifestyle? Al je opgedane kennis en 
vaardigheden worden tijdens een afsluitende redactieweek binnen 
een echte journalistieke setting in de praktijk omgezet. We werken 
hiervoor samen met gevestigde nieuwsorganisaties. Op die manier 
kom je goed voorbereid aan de start van je stage, waarin je 
minimaal zes weken meedraait op de redactie van jouw keuze. 
 
Je opleiding levert je niet alleen een mooi diploma op, maar ook en 
vooral een berg ervaring, een stage, een goed gevuld portfolio 
én het begin van je eigen netwerk. Dat maakt de overstap naar het 
werkveld een stuk gemakkelijker.



IS DE MASTER IN DE JOURNALISTIEK   

IETS VOOR JOU? 

• Je wilt de actualiteit tot in detail uitpluizen. 
• Je hebt een uitgesproken interesse voor samenleving, media en 

communicatie. 
• Je wilt de verschillende facetten van het medialandschap 

ontdekken. 
• Je bent kritisch van geest en gelooft niet zomaar alles wat je hoort. 
• Je bent een denker én een doener. 
• Je bent flexibel en stressbestendig. 
 

TOELATINGSVOORWAARDEN 

RECHTSTREEKS: 
• Bachelordiploma's van de faculteiten Letteren en Sociale 

Wetenschappen 
• Alle masterdiploma's 
 
VIA EEN SCHAKELPROGRAMMA: 
• Professionele bachelordiploma's in de journalistiek, 

het communicatie management, het office management, 
het secundair onderwijs, de logopedie en audiologie 

 
VIA EEN VOORBEREIDINGSPROGRAMMA: 
• Studenten met een ander academisch bachelordiploma dan 

van de faculteiten Letteren en Sociale Wetenschappen 
 

LOOPBAAN 

Met je masterdiploma in de journalistiek kun je meerdere kanten uit. 
Ga je voluit voor een carrière in de audiovisuele of geschreven pers? 
Of word je liever copywriter, redacteur van een vakblad of 
woord voerder? Je academische vorming is bovendien een 
uitstekende voorbereiding op leidinggevende taken, bijvoorbeeld 
binnen een redactie. 
 

STUDEREN OP CAMPUS BRUSSEL 

Zijn er betere plekken om je eerste stappen te zetten in de journalistiek 
dan Brussel, het politieke en culturele hart van ons land en de 
Europese Unie? 
 
De campus is ideaal gesitueerd, op vijf minuten wandelen van het 
centraal station en vlakbij alle plekken die deze bruisende stad zo 
uniek maken. We kunnen nu al garanderen dat je binnen de kortste 
keren verliefd zal worden op het échte Brussel. 
 
 

“Het is absoluut een voordeel om de opleiding in Brussel  
te volgen aangezien het de meest internationale stad van  
het land is. Je leert je talen gebruiken, want je kunt nooit  

weten of je iemand moet aanspreken in het Engels, Frans  
of toch Nederlands. Je leert leven in een wereldstad  
en de aanwezig heid van de Europese instellingen en  
de openbare omroep is ook een grote meerwaarde.” 

(Jana Brusten, eindredactrice  
sport- en tabletredactie HBvL) 

 OPLEIDINGS ONDERDELEN                                                                                                          SP 

ACADEMISCHE VORMING 

Journalism Studies                                                                          6 

Academisch nieuwsonderzoek: keuzeopties 

Je kiest twee opleidingsonderdelen uit deze lijst: 
- Taal en ideologie in het nieuws                                                          3 
- Internationale journalistiek                                                                3 
- Nieuwsgebruik en nieuwseffecten                                                     3 
Masterproef 
- Onderzoeksmethoden                                                                       3 
- Masterproef                                                                                   12 

ALGEMENE JOURNALISTIEKE VAARDIGHEDEN 

Journalistieke research en factchecking                                              6 
Journalistieke productie en taalvaardigheid                                          3 
Journalistiek beroep en ethiek                                                            3 

JOURNALISTIEKE PRAKTIJK 

Thematische cases 

Je kiest twee opleidingsonderdelen uit deze lijst: 
- Buitenlandjournalistiek                                                                     3 
- Cultuurjournalistiek                                                                           3 
- Economische journalistiek                                                                 3 
- Gerechtsjournalistiek                                                                        3 
- Lifestylejournalistiek                                                                         3 
- Politieke journalistiek                                                                        3 
- Sportjournalistiek                                                                             3 
- Wetenschapsjournalistiek                                                                  3 
Journalistieke platforms en redactieweek 
Je kiest één opleidingsonderdeel uit deze lijst: 
- Radio- en tv-journalistiek                                                                  6 
- Print- en online journalistiek                                                              6 
- Sociale media                                                                                  6 
Stage                                                                                                9 

De master in de journalistiek,  
KU Leuven Campus Brussel is 
een trots lid van de European 
Journalism Training Association.



“De opleiding journalistiek in Brussel is erg praktijkgericht:  
je schrijft persberichten, neemt radioreportages op en monteert 

nieuwsstukken. Je krijgt daarbij begeleiding van mensen die  
echt in het vak staan. Verder leer je met deadlines werken  

en creatief omgaan met de beperkte middelen die je in  
de journalistiek soms hebt.” 

(Steven Decraene, VRT-journalist) 

“In één jaar tijd heb ik essentiële vaardigheden bijgeleerd  
en mijn achtergrondkennis enorm verruimd. Ik heb meer  
ervaring opgebouwd en een goede dosis zelfvertrouwen 

gekweekt om daarna aan de slag te kunnen gaan. Ik weet  
zeker dat ik sterker in mijn schoenen stond na de opleiding.” 

(Shendy Gardin, coördinator van de Triënnale  
van Brugge voor Moderne Kunst en Architectuur) 

 FACULTEIT LETTEREN  •  FACULTEIT SOCIALE WETENSCHAPPEN 
Warmoesberg 26, 1000 BRUSSEL, letteren.brussel@kuleuven.be  •  Parkstraat 45 bus 3600, 3000 LEUVEN, fsw.info@kuleuven.be
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48 
BACHELOROPLEIDINGEN MASTEROPLEIDINGEN MASTER-NA-MASTEROPLEIDINGEN138 42 

60 292 
studenten

Meest innovatieve  
universiteit  
van Europa (Reuters) 

42e plaats op de World  
University Ranking van  
Times Higher Education

 

12 577 
internationale studenten 

10 
locaties


