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luit Accreditatiebesluit met een positief eindoordeel voor de opleiding Bachelor in de 
journalistiek (professioneel gerichte bachelor) van de Arteveldehogeschool (007017).

datum

20 augustus 2018 

onderwerp 

Definitief accreditatiebesluit 

(007017) 

bijlagen 

4

Oordeel en samenvattend advies van de visitatiecommissie
De visitatiecommissie (commissie) heeft vastgesteld dat de opleiding Bachelor in de 
journalistiek (professioneel gerichte bachelor) van de Arteveldehogeschool, na tijdelijke 
erkenning, voldoet aan alle generieke kwaliteitswaarborgen. Ze beoordeelt de kwaliteit van 
de opleiding als voldoende.

Generieke kwaliteitswaarborg 1 -  Beoogd eindniveau
De commissie beoordeelt het beoogd eindniveau als voldoende (2014).
Onderwerp niet behandeld tijdens de verkorte procedure na tijdelijke erkenning.

Generieke kwaliteitswaarborg 2 -  Onderwijsproces
De commissie beoordeelt het onderwijsproces als voldoende (2018).

De commissie meent dat de opleiding haar curriculum sterk verbeterd 
heeft. De oorspronkelijke centrale doelstelling uit het herstelplan om ‘de crossmediale 
journalist’ op te leiden is ondertussen geëvolueerd naar ‘het opleiden van journalisten die 
kunnen functioneren in een crossmediale omgeving’. De verschillende 
opleidingsonderdelen, aangeworven expertise en voorzieningen dragen hier gezamenlijk 
aan bij. De studenten ervaren de onderwijsleeromgeving als samenhangend. De opleiding 
kiest voor een benadering waarin de 'zeven beroepsrollen’ en de crossmedialiteit centraal 
staan. Ze trekt deze benadering door van het begin tot het einde. Alles blijkt goed op elkaar 
afgestemd en wat minstens zo belangrijk is: er zijn controlemechanismen in werking die de 
ontsporingen kunnen voorkomen of herstellen. Toch is er ook nog af en toe ‘chaos’ in de 
praktische organisatie van het curriculum. De spanning in het werkveld tussen journalistiek 
en communicatie/pr wordt door de opleiding goed opgepakt. De commissie besluit dat de 
kwaliteit wordt geborgd en kent dan ook de score voldoende toe aan generieke 
kwaliteitswaarborg 2 ‘onderwijsproces’.

Inlichtingen

Dagmar Provijn 
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De commissie beoordeelt het gerealiseerd eindniveau als voldoende (2018)

De commissie meent dat de opleiding Journalistiek er in geslaagd is een op de opleiding 
toegespitst toetsbeleid op te stellen. De commissie oordeelt positief over de validiteit, de 
betrouwbaarheid en de transparantie van de beoordeling, de toetsing en de examinering 
van de studenten. Alle betrokkenen zijn duidelijk goed op de hoogte van de criteria. Ook de 
stage en dan met name de beoordeling ervan wordt door alle betrokkenen bij de opleiding 
geapprecieerd. De bachelorproef is een dynamisch en gepubliceerd werkstuk dat het goede 
eindniveau van de opleiding aantoont. De opleiding interpreteert ‘journalistiek' in de brede 
zin van het woord. Die interpretatie is in overeenstemming met het reële spanningsveld in 
het werkveld en met de noden op de arbeidsmarkt. De commissie besluit dat de kwaliteit 
wordt geborgd en kent dan ook de score voldoende toe aan generieke kwaliteitswaarborg 3 
'gerealiseerd eindniveau’.

Eindoordeel commissie
De commissie heeft vastgesteld dat de opleiding Bachelor in de journalistiek (professioneel 
gerichte bachelor) van de Arteveldehogeschool voldoet aan alle generieke 
kwaliteitswaarborgen. Ze beoordeelt de kwaliteit van de opleiding als voldoende.

Aanbevelingen commissie
De NVAO onderschrijft de aanbevelingen van de commissie.

Bevindingen NVAO
-  Het visitatierapport is opgesteld en onderbouwd overeenkomstig het toepasselijke Kader;
-  Het visitatierapport geeft inzicht in de samenstelling van de commissie;
-  Het visitatierapport bevat een onderzoek ten gronde naar de aanwezigheid van 

voldoende generieke kwaliteitswaarborgen.
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betreffende de accreditatie van de Bachelor in de journalistiek (professioneel gerichte 
bachelor) van de Arteveldehogeschool.

De NVAO,
Na beraadslaging,
Besluit:

Met toepassing van de Codex Hoger Onderwijs, in het bijzonder de artikelen 11.133-11.149, 
besluit de NVAO accreditatie te verlenen aan de opleiding Bachelor in de journalistiek 
(professioneel gerichte bachelor) van de Arteveldehogeschool. De opleiding wordt 
aangeboden te Gent zonder afstudeerrichtingen. De kwaliteit van de opleiding is voldoende.

De accreditatie geldt van 1 oktober 2018 tot en met 30 september 2023.

Den Haag, 20 augustus 2018

De NVAO

Het ontwerp accreditatiebesluit werd aan de instelling bezorgd voor eventuele opmerkingen en bezwaren. Bij e-mail 

van 16 augustus 2018 heeft de instelling ingestemd met het ontwerp accreditatiebesluit.
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De onderstaande tabel geeft per generieke kwaliteitswaarborg het globaal oordeel van de 
NVAO weer, alsook het eindoordeel.

Generieke kwaliteitswaarborg

Oordeel

1. Beoogd eindniveau V (2014)

2. Onderwijsproces V (2018)

3. Gerealiseerd eindniveau V (2018)

Eindoordeel opleiding Voldoende
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Naam instelling Arteveldehogeschool

Adres instelling Hoogpoort 15 
B-9000 GENT

Aard instelling Ambtshalve geregistreerd

Naam associatie Associatie Universiteit Gent

Naam opleiding
(Graad, kwalificatie, specificatie)

Bachelor in de journalistiek

Niveau en oriëntatie 

Bijkomende titel

Professioneel gerichte bachelor

Opleidingsvarianten:
-  Afstudeerrichtingen
-  Studietraject voor werkstudenten

-  Geen;
-  Geen

Onderwijstaal Nederlands

Vestiging opleiding Gent

Studieomvang (in studiepunten) 180

Vervaldatum accreditatie, tijdelijke 
erkenning of erkenning nieuwe 
opleiding

30 september 2018

Academieja(a)r(en) waarin opleiding 
wordt aangeboden2 2017-2018

(Delen van) studiegebied(en) Handelswetenschappen en bedrijfskunde

ISCED benaming van het 
studiegebied

-  032 Journalism and 'Information;
-  0321 Journalism and reporting

2 Betreft het lopende academiejaar, op het ogenblik van de accreditatieaanvraag
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1. Passende, relevante en telkens nieuwe onderwerpen en invalshoeken kiezen in 
functie van productiedoel, doelgroep en medium, rekening houdend met journalistieke 
selectiecriteria.

2. Op basis van een brede algemene kennis nieuwsfeiten in een breedmaatschappelijke 
en historische context plaatsen en duiden, en hun nieuwswaarde correct inschatten.

3. Gericht, kritisch en met de nodige afstandelijkheid informatie verzamelen met 
journalistieke researchmethoden en die informatie correct weergeven.

4. Betrouwbare en diverse bronnen raadplegen en analyseren, zowel van de traditionele 
nieuwsproviders als van alternatieve (nieuwe) informatiekanalen, nichemedia en 
anderstalige bronnen (zeker in het Frans en Engels) en daartoe de nodige 
interviewtechnieken beheersen.

5. Informatie in correct Nederlands verwerken tot een publiceerbaar / uitzendbaar 
eindproduct, rekening houdend met de wetmatigheden en beperkingen van het 
medium, zoals tijd, volume, doel, journalistiek genre, format, doelgroep,...

6. Mediumspecifieke technische vaardigheden beheersen om een journalistiek verhaal te 
vertellen, rekening houdend met een mogelijke crossmediale en multimediale context.

7. Op teamgerichte, zelfstandige en ondernemende wijze functioneren, plannen en 
organiseren in een monomediale/multimediale/ crossmediale redactie, ook in 
professioneel moeilijke omstandigheden en in het zicht van deadlines.

8. De deontologische code voor journalisten kennen, begrijpen en kritisch toepassen.
9. Blijk geven van een verantwoordelijke en (zelfkritische houding tegenover eigen werk 

en dat van anderen.
10. Integreren van vertrouwdheid met diverse journalistieke werkomgevingen, 

mediabedrijf, mediamarkt, mediarecht en medialandschap in de journalistieke 
activiteiten en loopbaan.

11. Blijk geven van een duurzame leergierigheid en nieuwsgierigheid om actuele 
gebeurtenissen en nieuwsfeiten te volgen.

12. Kritisch reflecteren over de rol en de invloed van journalistiek in de maatschappij en 
over de ontwikkelingen binnen het vak.

13. Nederlands, Frans en Engels als werkinstrumenten gebruiken om efficiënt te 
communiceren en professioneel te functioneren in diverse journalistieke werksituaties.

Datum validatie: 8 oktober 2012
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2014
Voorzitter:
-  Hans Laroes, internationaal mediaconsulent, Laroes BV;

Leden:
-  Jan Jagers, zelfstandig journalist (Knack), docent aan de masteropleiding Journalistiek 

van de Erasmushogeschool Brussel;
-  Pieter Knapen, directeur van KlasCement, voormalig algemeen hoofdredacteur VRT en 

directeur communicatie van de KU Leuven (tot 1 oktober 2013);
-  Prof. dr. Tammy Schellens, vakgroep Onderwijskunde, Universiteit Gent 

(onderwijsdeskundige)-,
-  Margo Ombelets, studente Journalistiek, XIOS Hogeschool Limburg (student-lid).

De commissie werd ondersteund door Ken Lambeets (tot januari 2013) en Pieter-Jan Van
de Velde (vanaf januari 2013), secretaris.

2018
Voorzitter:
-  Bart Brouwers, hoogleraar journalistiek en mediastudies Universiteit Groningen, 

Nederland;

Leden
-  Nicholas Lataire, hoofdredacteur VTM Nieuws;
-  Sarah Van Leuven, docent vakgroep communicatiewetenschappen, Universiteit Gent;
-  Tammy Schellens, hoofddocent pedagogie, Universiteit Gent;
-  Tine Oyen (student-lid), studente bachelor drie journalistiek, Hogeschool PXL, Hasselt.

Patrick Van den Bosch, stafmedewerker Kwaliteitszorg verbonden aan de Cel Kwaliteitszorg 
van de VLUHR, trad op als projectbegeleider en secretaris.


