
DE JOB VAN JE LEVEN

Journalist
Schrijver
Onderzoeksjournalist
Documentairemaker
Researcher

DATA-DRIVEN, ENTREPRENEURIAL, CROSS-
BORDER

Je droomt ervan om stevige onderzoeksreportages te maken.
Je houdt van werk met een internationale dimensie.
Je gelooft dat de journalist van morgen meer dan een schrijver moet zijn.
Het is de compleetste avondcursus onderzoeksjournalistiek in Vlaanderen.
Je krijgt les van ervaren onderzoeksjournalisten en internationale experts.
Je leert tools en technieken toe te passen.
De nadruk ligt op gestructureerd en efficiënt werken.
Je maakt kennis met geavanceerde researchmethodes.
Je krijgt inzicht in hoe je een onderzoeksproject zonder kleerscheuren opzet.
Je leert cross-border samenwerken met collega’s in andere landen.
Je wordt begeleid bij het maken en verkopen van je eigen productie.
We kijken ook naar andere manieren om de opbrengst en de impact van je onderzoek te vergroten.
Elk jaar halen IRJ-studenten de media met of via hun onderzoeksprojecten.
Dit postgraduaat wordt georganiseerd met journalismfund.eu (organisatie achter het Fonds Pascal Decroos).

Internationale researchjournalistiek

ONZE DOCENTEN ZIJN
EXPERTEN

Onze docenten zijn experten in hun
vakgebied en komen uit Vlaanderen
én Nederland. Velen zijn
internationaal actief. Zo ontwikkelde
Luuk Sengers samen met Mark Lee
Hunter de 'Story-based Inquiry'-
methode, die wereldwijd door
journalisten en redacteuren wordt
gebruikt.

PORTFOLIOWERKING

Bij IRJ ga je ook zelf aan de slag met
het maken van een
onderzoeksreportage. Deze
portfoliowerking wordt begeleid door
Ruben Brugnera. Hij volgde zelf het
postgraduaat na zijn master
Internationale Politiek. Een aantal
onderzoeksreportages voor Knack en
Telefacts verder, is hij nu ook docent.

ALUMNI AAN HET WOORD

Brecht Castel (Knack): 'Zonder IRJ had
ik nooit de stap gezet naar de
freelancejournalistiek. De opleiding
bracht me het nodige duwtje in de rug
en tegelijkertijd een realistisch beeld
van wat ik kon verwachten.
Gemakkelijk is het zelden, maar uiterst
boeiend haast altijd.’

Meer weten?
Surf naar thomasmore.be/pg-irj-me

Rozemarijn van Kamthout
Opleidingscoördinator
+32 2 304 73 66
rozemarijn.van.kalmthout@fondspascaldecroos.org

fb.com/thomasmorebe

Campus De Ham
Raghenoplein 21bis - 2800 Mechelen

#wearemechelen

thomasmore.be/deham

http://journalismfund.eu/
https://www.thomasmore.be/pg-irj-me
https://www.facebook.com/thomasmorebe
http://thomasmore.be/deham


OPBOUW

Tijdens de opleiding Internationale Researchjournalistiek stomen we je klaar om als ondernemende journalist je mannetje te kunnen staan. Als
onderzoeksjournalist van morgen heb je nood aan

digitale en onderzoeksjournalistieke knowhow
een internationale blik
een hands-on mentaliteit en een flinke dosis ondernemerschap

De opleiding bestaat uit drie modules die op die sleuteldomeinen inzetten:

Module Researchjournalistiek - Deze onderzoeksvaardigheden zijn niet aan een specifiek medium (krant, tv, radio, internet) gebonden. Voor een
ondernemende journalist gaat het immers niet om de drager, maar des te meer om de inhoud.
Module Internationale journalistiek
Module Portfolio

De docenten die deze modules geven, behoren in hun vakgebied tot de top. Ze hebben ruime (internationale) ervaring met lesgeven en/of
onderzoeksjournalistiek werk. Een aantal onder hen heeft ook handboeken gepubliceerd die tijdens de bijeenkomsten als leidraad dienen.
Deze onderzoeksjournalisten, data whizzkids en WOB-specialisten delen met jullie hun ervaring en expertise. Ook nodigen we elk jaar ex-IRJ’ers uit
die met succes hun onderzoeksproject wisten uit te voeren om een gastcollege geven.

Studiepunten drukken uit hoeveel uren je gemiddeld nodig hebt om de leerstof te verwerken (incl. lessen). Reken voor 1 studiepunt ongeveer 25 à 30 uren.
Programma onder voorbehoud.

KOM KENNISMAKEN

Dit was alvast wat uitleg over de opleiding. Ons visitekaartje. Maar verwacht gerust meer! Infosessies, opencampusdagen, open lessen,
rondleidingen … online en on campus. Kom kennismaken en stel ons al je vragen!

thomasmore.be/komkennismaken
info@thomasmore.be
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