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IV V JOURNALISTSS IN THE NETHERLANDS 

Voorwoord d 

Aann welke kenmerken kun je anno 2002 een Nederlandse journalist her-
kennen?? Wat maakt hem of haar tot een vertegenwoordiger van de Neder-
landsee school van journalisten? 

Uitt het onderzoek van Mark Deuze komt een helder antwoord tevoor-
schijn.. Nederlandse journalisten zijn relatief oud (de gemiddelde leeftijd is 
422 jaar) in vergelijking met collega's uit andere landen. Tweederde van hen 
iss van het mannelijk geslacht, zoals dat ook in andere landen het geval is. 
Dee meesten zijn hoogopgeleid (hbo of universiteit), werken fulltime, blij-
venn lang bij dezelfde werkgever (vooral dagbladjournalisten) en verdienen 
gemiddeldd een netto maandsalaris van een kleine tweeduizend euro (ruim 
vierduizendd gulden). 

Minstenss zo interessant is de stare of mind onder Nederlandse journalisten 
zoalss Deuze die op basis van zijn onderzoek onder ruim duizend collega's 
optekent.. Het zijn voor het merendeel journalisten die meer geïnteresseerd 
zijnn in het schrijven van analyses en achtergrondartikelen dan in het aan-
pakkenn van het harde nieuws. Velen meten zich een kritische houding aan 
tenn opzichte van de overheid en het bedrijfsleven (waakhondfunctie), en 
zienn zichzelf eerder als partij dan als onderzoeker. Hun ambitie is daad-
werkelijkk invloed uit te oefenen op het publieke en politieke debat. Op-
merkelijkk is, concludeert Deuze, dat de kloof tussen de journalist en zijn 
publiekk steeds groter wordt, Journalisten in spe hebben een andere be-
langstellingssfeerr dan de gemiddelde Nederlander. Studentenjourna-
listiekk noemen als favoriete onderwerpen: wereldnieuws, kunst en cultuur, 
enn racisme/discriminatie. Gevraagd naar het wensenlijstje van de Neder-
landsee krantenlezer geven de studenten als antwoord: rampen, geweld/cri-
minaliteitt en sport. 

Err bestaat weinig animo onder collega's rechtstreeks met lezers te com-
municeren,, bijvoorbeeld via e-mail, over klachten, kritiek of suggesties. 
Datt is een gemiste kans, omdat uit Amerikaans onderzoek blijkt dat per-
soonlijkk e-mailverkeer met het publiek tot meer begrip over en weer leidt. 
Media-instellingenn die gebruik maken van een onafhankelijke ombuds-
mann weten hoezeer lezers zijn gesteld op het publiekelijk toegeven van ge-
maaktee fouten. 

Opvallendd voor Nederland is ook dat de journalistieke beroepsgroep 
(overwegendd blank en mannelijk) weinig affiniteit heeft met de multicul-
turelee fragmentering van de Nederlandse samenleving. Deuze verwacht de 
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komendee jaren grote veranderingen in de werkwijze van journalisten, als 
substantiëlee aantallen allochtonen hun intrede doen in het vak en de 
newsroomsnewsrooms metterdaad gaan verkleuren. 

Dee Nederlandse journalistiek is ook nog weinig vertrouwd met een mul-
timedialee aanpak. Voor werkgevers is internet nog immer een ongewis 
avontuurr met vooralsnog hoge investeringskosten en weinig (commercië-
le)) baten. Maar ook journalisten staan veelal met hun rug naar deze nieu-
wee technologische ontwikkelingen. Ze maken een paar keer per week ge-
bruikk van internet voor hun werk, maar zien een krantensite of online-edi-
tiess niet of nauwelijks als een goede mogelijkheid om de band met hun le-
zerss te versterken en in het bijzonder jonge lezers te bereiken. 

Datt is wel een verschil met vroeger. Hoe anders zag de profielschets van 
dee journalist er in het begin van de jaren tachtig uit? In die periode was 
eenn doctorandustitel voor een journalist nog een uitzondering. De meeste 
collega'ss waren selfmade man (women) of hadden een opleiding gevolgd 
aann een hogere beroepsopleiding, zoals de School voor de Journalistiek. Ik 
herinnerr me nog goed hoe de toenmalige hoofdredacteur van de Volks-
krant,krant, Jan van der Pluijm, de jonge doctorandus Broertjes (net afgestu-
deerdd aan de sociale faculteit in Utrecht) een contract voor een halfjaar 
aanboodd op de sociaal-economische redactie. 'Daarna weten we of je ge-
schiktt bent voor het vak. Zo ja, dan mag je blijven. Zo niet, dan scheiden 
onzee wegen.' 

Nu,, ruim 22 jaar later, wemelt het van de doctorandussen in de journa-
listiek.. Onder sollicitanten is het beeld pregnant: 40 procent volgt een uni-
versitairee opleiding en 75 procent heeft die opleiding ook afgemaakt. Vrij -
well  allemaal betreft het kandidaten uit de sfeer van letteren, geschiedenis, 
socialee wetenschappen en communicatiewetenschappen. 

Inn toenemende mate past de vraag niet meer bij het aanbod. De krant 
heeftt behoefte aan afgestudeerde economen of journalisten die gespeciali-
seerdd zijn in technologie of nieuwe media. Er is een schreeuwende behoef-
tee aan nieuwe collega's die kunnen schrijven, analyseren, elementaire jour-
nalistiekee vaardigheden beheersen, basiskennis hebben van de journa-
listiekee praktijk en die de diepte in willen. Dit is een eisenpakket dat maar 
tenn dele spoort met het aanbod van afgestudeerde studenten in de journa-
listiek.. Uit het onderzoek van Deuze onder ruim vijfhonderd studenten van 
driee hbo-opleidingen Journalistiek blijkt verrassenderwijs dat publiekstijd-
schriftenn het meest populair zijn onder de aspirant-journalisten, gevolgd 
doorr de landelijke kranten en de (publieke) televisie. Internet scoort maar 
bijj  4 procent. De regionale dagbladen boeien al helemaal niet. 
Ookk wat de maatschappelijke stellingname van journalisten betreft kun-
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nenn op basis van zijn onderzoek enkele interessante verschuivingen wor-
denn gesignaleerd. De journalist van morgen is liberaler, pragmatischer en 
mogelijkk ook minder kritisch dan die van vandaag en zeker dan die van 
gisteren.. Een kleine 60 procent zegt links georiënteerd te zijn. Van de hui-
digee journalistieke generatie is dat bijna 80 procent: een daling van maar 
liefstt 20 procent. 

Watt beroepsethiek betreft zijn er ook grote veranderingen. Tweederde 
vann de ondervraagde studenten zegt geen enkele moeite te hebben te beta-
lenn voor vertrouwelijke informatie. Bij de huidige journalistieke populatie 
iss dat maar eenderde van de ondervraagden. Dit is een opmerkelijke ver-
schuivingg naar een meer pragmatische kijk op het journalistieke vak en op 
dee - stelselmatig beleden - onafhankelijke positie van de journalistiek. 
Hierdoorr zal ook de karakteristieke rol die de journalistiek van oudsher 
vervultt - die van waakhond van de democratie - veranderen. 

Meerr dan ooit is van belang met welk gereedschap en met welk genenma-
teriaall  de doorsnee journalist de komende jaren wordt uitgerust. De toene-
mendee onderlinge concurrentie, het zich wijzigende mediagedrag van in 
hett bijzonder jongeren en de stormachtige opkomst van gratis kranten 
zettenn de kwaliteitsjournalistiek onder druk. De vraag doemt op of de jour-
nalistiekee opleidingen (hbo en universitair) voldoende in hun mars heb-
benn om een nieuwe generatie, liefst kritische journalisten af te leveren. 
Daaroverr zijn de geleerden het (nog) niet eens.De opleidingen Journa-
listiekk staan onder druk, dat is duidelijk. Verschillende onderzoeken heb-
benn laten zien hoe de vlag ervoor staat. Dat zijn onderzoeken geweest bij 
dee opleidingen én bij de kranten. Hoe gaat het met de wisselwerking tus-
senn beroepsopleiding en beroepspraktijk?De visitatiecommissie onder 
voorzitterschapp van de oud-journalist Max de Bok was duidelijk over vier 
onderzochtee hbo-opleidingen (Tilburg, Utrecht, Zwolle en Kampen): het 
kennisniveauu is slecht, de taalbeheersing is bedroevend, de selectie is niet 
scherpp genoeg, docenten vergrijzen, diploma's worden soms ten onrechte 
uitgereikt.. 'Er slippen studenten doorheen die zich geen journalist mogen 
noemen',, schrijft De Bok in zijn eindrapport (1999). 

Maarr niet alleen de hbo-opleidingen blijven in gebreke. Ook de universitai-
ree journalistieke opleidingen krijgen van de hoofdredacteuren in hun be-
oordelingg (enquête van het Genootschap van Hoofdredacteuren in 2001) 
maarr te nauwer nood het predikaat goed. Hoewel de universiteiten hun 
opleidingenn beter op orde hebben, geeft de overgrote meerderheid van de 
hoogstee journalistieke managers hun niet meer dan een voldoende. Het 
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wensenlijstjee ten aanzien van de nieuwe collega's luidt: beter leren schrij-
ven,, meer op nieuws leren jagen en het eigen werk beter leren organiseren. 
Hett rapport De Bok en de enquête onder hoofdredacteuren hebben bij de 
hogescholenn tot een veelheid aan activiteiten geleid. In een moordend 
tempoo is eendrachtig gewerkt aan een gedegen beroeps- en opleidingspro-
fiell  Journalistiek (eindversie november 2001). Er ontstond grote behoefte 
aann een nieuwe legitimatie van de opleidingen. Bovendien eiste de Hbo-
raadd een beroepsprofiel dat op een stevig draagvlak in de bedrijfstak kan 
rekenen. . 

Dezee klimaatverandering ten gunste van het (her-)bevestigen van serieu-
zee opleidingen van journalisten valt waar te nemen bij werkgevers, werk-
nemerss én hoofdredacteuren. Alle partijen willen dat ze meer van elkaar 
opp aankunnen. Er is behoefte aan een heldere visie op de toekomst van de 
mediaa en aan betere opleidingsmodellen. Er bestaat niet alleen in Neder-
land,, maar ook in landen als Denemarken, Zweden, Zwitserland en Oosten-
rijkk bij mediaorganisaties en opleidingsinstituten een voorkeur voor 
vaardigheidsonderwijss in plaats van kennisonderwijs. De introductie van 
hett bachelor-masterstelsel in september 2002 in het hoger onderwijs 
vormtt het goede moment om de relatie tussen opleiders en beroepsveld 
opnieuww vast te leggen. Het doel daarvan is meer ruimte te scheppen voor 
journalistiekee vorming van academisch geschoolden (Amsterdam, Gronin-
gen,, Rotterdam). Daaraan blijkt uit de enquête onder de hoofdredacties in 
toenemendee mate behoefte te bestaan. Dit hoeft geenszins bedreigend te 
zijnn voor de hbo-opleidingen, mits zij hun opleidingsniveau kritisch tegen 
hett licht houden. Die kans doet zich voor als hogescholen samenwerking 
zoekenn met universitaire opleidingen. Utrecht en Zwolle (Windesheim) 
zijnn die weg al ingeslagen en werken aan een gezamenlijke minor- en 
masteropleidingg in 2003. Heel goed. 

Hoezeerr de vraag naar hoogwaardige kennis en gedegen vakmanschap bij 
dee media-instituties is toegenomen, bleek tijdens een eerste rondetafel-
conferentiee in Nijenrode op 12 december 2001. Op initiatief van het bestuur 
vann het Genootschap van Hoofdredacteuren en de Nederlandse Dagblad 
Perss kwamen vertegenwoordigers van alle opleidingen en de beroepsin-
stantiess (onder andere de NVJ) bijeen. Centraal stond de vraag of nieuwe 
afsprakenn kunnen worden gemaakt tussen opleidingen en mediaorganisa-
tiess (dagbladen, radio, televisie, tijdschriften) over de aard van de opleidin-
gen,, opleidingsprofïelen, garanties over stageplaatsen en de verdeling 
daarvan.. Nieuwkomers op de markt, zoals de Universiteit van Amsterdam, 
makenn manifest dat er grote behoefte is aan stageplaatsen. Bovendien heb-
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benn hoofdredacties een voorkeur voor universitair geschoolden boven 
hbo-studenten.. De verschillen zijn soms erg groot. Vooral de ambachtelijke 
kwaliteitenn van de academische stagiairs blijken in de praktijk beter te zijn 
ontwikkeldd in vergelijking met die van hun hbo-collega's. Terwijl dat juist 
dee kracht van de traditionele beroepsopleidingen zou moeten zijn. 

Duidelijkk werd tijdens de debatten dat de druk op meer journalistieke 
kwaliteitt toeneemt. Al zijn de ontwikkelingen in het beroepsveld niet een-
duidig.. Enerzijds bestaat bij jonge collega's een toenemende belangstel-
lingg voor infotainment (leuke en lichte journalistiek), anderzijds wordt in 
dee sector van de kwaliteitsjournalistiek steeds meer algemene ontwikke-
lingg vereist. Het werk moet sneller, gebeurt steeds individueler. Kwaliteits-
krantenn moeten dus kunnen vertrouwen op de know-how van hun journa-
listen.. Het is een misverstand te denken dat journalistiek alleen een 
kwestiee is van goede vaardigheden. Een journalist dient ook gedegen vak-
kenniss te hebben van maatschappelijke ontwikkelingen. Het pleidooi van 
prof.. Frank van Vree, initiator van de Amsterdamse universitaire opleiding 
Journalistiek,, om een 'mediawatch'-instituut in het leven te roepen, dat als 
onafhankelijkee instelling onderzoek doet naar kwantitatieve én kwalitatie-
vee ontwikkelingen in de journalistiek, verdient alle steun. Er is grote be-
hoeftee aan meer en beter empirisch materiaal over ontwikkelingen op de 
arbeidsmarkt,, maar ook aan adviezen over journalistieke ethiek (toene-
mendee commercialisering), aan een instelling die als vraagbaak fungeert 
voorr redacties, opleidingen en publiek, en die toezicht houdt op het niveau 
vann de opleidingen. 

Dee rondetafelbijeenkomst in Nijenrode leverde twee interessante initia-
tievenn op. De hogescholen, verenigd in het TUZEG-overleg (Tilburg, Ut-
recht,, Zwolle, Ede en Groningen), gaan een meer uitgebreide en diepgra-
vendee enquête houden onder hoofdredacties. Ter vermijding van mythe-
vormingg willen zij helderheid over de vraag wat aan hun opleidingen 
schort.. In hun ogen zijn de hbo-opleidingen niet slechter dan universitaire 
studies,, maar anders. Zij beseffen dat het een cruciaal moment is, vooral in 
dee dagbladsector. Als hun opleidingen niet meer up-to-date zijn (in de 
ogenn van de hoofdredacteuren, hun belangrijkste afnemers), verliezen zij 
dee strijd om (meer) stageplaatsen van hun universitaire concurrenten. 

Dee algemeen-secretaris van de NVJ, Hans Verploeg, kwam met een twee-
dee initiatief: de oprichting van een Stichting Media Stageplaatsen. Een or-
gaann dat stageplaatsen organiseert en verdeelt en kijkt of het aantal plaat-
senn kan worden uitgebreid (bijvoorbeeld bij huis-aan-huisbladen). Dit is 
zekerr van belang met het oog op de bachelor-masterdiscussie die de ko-
mendee maanden volop losbarst. Ook wil hij onderzoek doen naar eventue-
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Iee verschillen in loopbaanperspectieven tussen afgestudeerden van de hbo-
opleidingenn en de academisch opgeleiden. Hoewel bij velen een notoire 
angstt bestaat voor overdreven centralisme, is er terecht enig enthousiasme 
voorr zo'n nieuwe stichting SMS. 

Dee eerste, voorzichtige, resultaten van de eerste rondetafelconferentie in 
Nijenrodee zijn bemoedigend. De snelle differentiatie die de laatste jaren is 
ontstaann tussen de beroepsbeoefenaren vergt dat kritisch wordt gekeken 
naarr het traditionele aanbod van opleidingsinstituten en vereiste beroeps-
kwalificaties.. Gelukkig is er ook een groeiend besef onder hoofdredacteu-
renn dat de opvang van journalisten-in-opleiding moet worden verbeterd. 
Dee begeleiding van stagiairs op de werkplek is vaak onvoldoende. Goede 
journalistenn worden - als het er echt om gaat - niet gemaakt tijdens de op-
leiding,, maar door redacties. 

Dee journalistiek heeft in toenemende mate te maken met een mondige 
maatschappij.. De tijd dat werd gezegd: 'Het staat in de krant, dus het is 
waar',, is voorbij. Hoofdredacteuren weten dat maar al te goed uit eigen er-
varing,, maar zij beseffen ook dat iedereen over hun schouder meekijkt. 

Ookk buiten de inner circle van de journalistiek is het leveren van kritiek 
opp het niveau van de journalistieke arbeid in zwang. Dat 'de leugen re-
geert'' is dankzij koningin Beatrix (november 1999) bekend, maar onlangs 
schaardee ook Europees commissaris Frits Bolkestein zich onder de critici. 
Inn een opiniestuk voor de Volkskrant (10 november 2001) gaat hij ouder-
wetss tekeer tegen de beoefenaren van de journalistiek. Hij verwijt ze agen-
tenn te zijn van het correcte denken en een chronisch gebrek te hebben aan 
historischee kennis. In zijn ogen laat de scholing van journalisten veel te 
wensenn over. 'Met klets- en knuffelvakken maak je therapeuten, geen jour-
nalisten',, betoogde de Eu-commissaris en voormalig politiek leider van de 
WD.. Zijn pleidooi voor een betere journalistieke opleiding ('Een journalist 
zonderr historisch besef is zoiets als een blind paard') is terecht en sluit 
goedd aan bij de groeiende onvrede in eigen kring en de kritische kantteke-
ningenn die Deuze hierover in zijn onderzoek maakt. 

Deuzee is benauwd dat drie moderne ontwikkelingen - meer infotainment, 
multiculturalismee en internet - onvoldoende weerklank krijgen in de jour-
nalistiekee kerncompetenties die leerling-journalisten als bagage meekrij-
genn vanuit hun opleidingsinstituten. Dat risico is zeker aanwezig. Zijn plei-
dooii  om journalistieke onafhankelijkheid opnieuw te definiëren en mee te 
nemenn in het debat over een nieuw beroeps- en opleidingsprofiel verdient 
zekerr navolging. De tien competenties - de 'tien geboden' voor de begin-
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nendee beroepsbeoefenaar - die in het nieuwe profiel van de hbo-opleidin-
genn worden beschreven, geven voor dat debat al houvast. Maar er is meer 
nodig. . 

Dee komende jaren zullen moeten uitwijzen of de roep om een nieuwe 
rolopvattingg van de journalist in de dagelijkse praktijk beklijft en navol-
gingg krijgt. Door de invoering van het bachelor-masterstelsel zal de urgen-
tiee de komende jaren toenemen en zullen bestaande opleidingsmodellen 
bezwijken.. Denemarken is ons voorgegaan. Een nieuw media-instituut, zo-
alss in Nederland is bepleit door Van Vree, is daar opgericht met steun van 
werkgevers-- en werknemersorganisaties, en verzorgt daar voor tweedui-
zendd journalisten 170 verschillende cursussen over de veranderende be-
roepspraktijk.. Eén ding staat vast: een meer professioneel opgeleide jour-
nalistt is beter in staat zijn of haar weg te banen in een snel veranderende 
beroepspraktijk.. Het genenmateriaal van een doorsnee journalist bestaat 
uitt vier basiskenmerken: een gezonde dosis nieuwsgierigheid, veel schrijf-
lust,, prettige achterdocht (zeker tegenover de machthebbers) en veel zin 
omm hard te werken. Met die karaktereigenschappen kom je een heel eind. 
Dee moderne journalist is een makelaar in informatie en aan wie hij of zij 
hett materiaal aanbiedt, is minder van belang: de krant, de televisie, inter-
net,, de radio, de uitgever van een boek. 

Inn Amerika is nu al het motto: anywhere, anytime. Vanuit geïntegreerde 
newsroomsnewsrooms werken journalisten straks voor mobiele telefoons, websites 
(mett en zonder videobeelden), de krant, de radio en de televisie. Een der-
gelijkk multimediaal perspectief vereist een andere journalistieke training 
dann de afgelopen decennia is verstrekt. Er is behoefte aan meer maatwerk. 
Dee journalist van de toekomst is een generalist, maar wel een met specifie-
kee deskundigheden en technische bekwaamheden. Alle onzekerheid in de 
beroepsgroepp over de toekomstige zedenschets van de journalistiek ten 
spijtt blijf t er altijd behoefte aan serieuze media, aan journalisten die be-
trouwbaree informatie ordenen en duiden. Zeker, de concurrentie om de 
aandachtt van de lezer en de kijker neemt toe, de grenzen tussen journa-
listiekk en commercie komen verder onder druk te staan, lezers gaan inter-
actieff  communiceren met de krant, met redacteuren, en ze gaan onderling 
communicerenn op internet. 

Wee zullen nieuwe vormen van journalistiek moeten gaan bedrijven waar-
bijj  service en interactie een veel grotere rol krijgen toebedeeld dan tot nu 
toe.. De lezerskring als markt. Een goed voorbeeld van zo'n ontwikkeling is 
dee (interactieve) rubriek 'Single' in Dag in Dag uit in de Volkskrant. Daar-
opp anticiperen vraagt om degelijk vakmanschap en dynamisch onderne-
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merschap.. En een leven lang leren om alle ontwikkelingen bij te benen. 
Opleidingsinstitutenn in het hoger beroepsonderwijs en aan de universitei-
tenn moeten voor een dergelijke professionaliteit de basis leggen. Het oude 
gezegdee luidt niet voor niets: wie de geschiedenis niet kent, kan de toe-
komstt niet vormgeven. 

Hett onderzoek van Mark Deuze betekent een boeiende bijdrage aan de 
opinievormingg over een nieuwe vorm van journalistiek in Nederland. 

Pieterr Broertjes, 
hoofdredacteurr de Volkskrant & 
voorzitterr Genootschap van Hoofdredacteuren 

Januarii  2002 
Amsterdam m 


