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Veel studenten, weinig banen
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Zijn er onderhand niet te veel oplei-
dingen journalistiek in Nederland? 
En waar heeft de markt eigenlijk 
behoefte aan? Hierover organiseert 
de sectie ViP (Vers in de Pers) van 
de NVJ op 25 maart een debat. 
 
Aanleiding is de onrust over het toe-
nemend aantal opleidingen – van 
MBO-niveau tot universitair niveau. 
Een jaar geleden reageerde NVJ-voor-
zitter Huub Elzerman in zijn jaarrede 
ontstemd over de nieuwe masteroplei-
ding aan de Universiteit van Nijme-
gen. ‘Het is te zot voor woorden om 
op dit moment met een journalistieke 

opleiding te beginnen.’ Een maand 
geleden uitte Wiel Schmetz, directeur 
van Fontys Hogeschool Journalistiek, 
zijn verbazing bij het nieuws dat bij 
Saxion Hogescholen de tweede oplei-
ding media, informatie & communica-
tie van Nederland van start gaat. Is de 
studentenstop nog wel zinvol, vroeg 
hij zich af.

Alleen al in de journalistiek stude-
ren per jaar meer dan 700 studenten 
af, los van de opleidingen communi-
catie, en de arbeidsmarktvooruitzich-
ten worden er niet beter op. Volgens 
Eveline Bijlsma, kandidaat-voorzitter 
van ViP, kom je er als journalist zon-
der werkervaring nauwelijks meer tus-
sen. ‘Daarom zeggen wij steeds: ga in 
vredesnaam tijdens je studie werker-
varing opdoen, dat is ook nuttig voor 
je netwerk.’ 

Banen verdwijnen op dit moment 
met name bij (regionale) dagbladen, 
tijdschriften en persbureaus, aldus 
NVJ-secretaris Thomas Bruning. Meer 
kansen zijn er in de communicatie, 
voorlichting en bedrijfsjournalistiek. 
Bruning baseert zich op de vacature-
gegevens van Villamedia.nl. 

 Maar de vraag is niet alleen of er 
nog wel banen zijn voor afgestudeer-
den, de vraag is ook of de ‘wildgroei’ 
aan opleidingen niet leidt tot ondui-
delijkheid over voldoende gekwalifi-
ceerde journalisten. Hoe herkent het 
werkveld straks de echte journalist? 
Kan de NVJ daar een rol in spelen? 
‘Laat duidelijk zijn dat journalistiek 
een vrij beroep is en dat moet vooral 
zo blijven’, zegt Bruning. ‘Onze rol 
is de beloften die nieuwe opleidingen 
doen kritisch tegen het licht te houden 
en onderzoek onder alumni te blijven 
doen.’ 

Debat
Het debat wordt op 25 maart gehou-
den in het gebouw van de School voor 
Journalistiek, Padualaan 99 in Utrecht. 
Aanvang 19.00 uur. Gastsprekers: (on-
der voorbehoud): Frans Bosman (Het 
Parool), Dink Binnendijk (RTV Boord-
Holland, Peter de Vries (SvJ), Suzanne 
de Bakker (masteropleiding bedrijfs-
journalistiek).

Vacatures Villamedia 2009
Communicatie, PR, voorlichting: 863
Internet: 441
Rtv: 319
Kranten, tijdschriften: 212
Vormgeving/multimedia: 293
Bedrijfsjournalistiek
/sponsored media: 293
Marketing: 205
Diversen: 119
Totaal: 2.745


