
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stoomcursus Journalistiek talent  

‘Dit smaakt naar meer’ 

Vol verwachting liepen op donderdagochtend 26 mei 

tien provinciemedewerkers het markante gebouw van 

Museum Beeld & Geluid binnen. Een stoomcursus 

Journalistiek talent, wat moesten ze zich daar precies 

bij voorstellen? Het werden twee intensieve en 

inspirerende dagen. Met veel nieuw verworven kennis 

en boordevol ideeën voor een leuk filmpje of artikel, 

vertrokken de kersverse talenten vrijdagmiddag weer 

naar huis. 

De cursus werd gegeven door Walter Baardemans en Ton Bennink van BNB Teksten, en stond 

onder leiding van Hedwig Oppenheim van het A&O-fonds Provincies, tevens deelnemer aan de 

cursus. Het A&O-fonds is voor de website Meesterinjewerk.nl altijd op zoek naar ‘Meesterlijke 

verhalen’ van provinciemedewerkers die loopbaan- en/of ontwikkelingsstappen hebben 

genomen. Zo kwam programmamanager Peter Smits  op het idee om een tweedaagse 

stoomcursus aan te bieden aan medewerkers bij de provincies: om ze op te leiden tot 

journalistiek talent en daarmee tot correspondent voor de site Meesterinjewerk.nl. Om de 

deelnemers persoonlijke aandacht te geven, was het aantal deelnemers bewust klein gehouden. 

 

 

 

Schrijven 

Dag één stond in het teken van het afnemen van een interview en het schrijven van een artikel. 

Na theoretische uitleg door Ton Bennink en een aantal tenenkrommende filmpjes van hoe het 

vooral niet moet, gingen de deelnemers al snel zelf aan de slag. In koppels van twee 

interviewden zij elkaar. Het was even hard werken, maar daarna was er een moment van 

ontspanning tijdens een goed verzorgde broodjeslunch in het atrium van Beeld & Geluid. Direct 

na de lunch werkten de deelnemers – onder begeleiding van de trainers – de interviews uit tot 

een kort artikel, waarna deze met de hele groep werden besproken. Persoonlijke verhalen en 

                



 

 

 

 

 

artikelen met leuke twists van de talenten in de dop passeerden de revue. Erg leerzaam om 

elkaars verhalen te analyseren. Geïnspireerd en voldaan, vertrokken de deelnemers aan het 

einde van de dag weer huiswaarts of richting hotel. 

Filmen 

Op de tweede dag stond het filmen met de iPad centraal. Walter Baardemans nam de 

deelnemers mee in de wereld van de iPad en hoe je deze – zonder al te veel moeite – kunt 

ombouwen tot een professionele filmcamera met microfoon en statief. Vervolgens legde hij uit 

hoe je een script kunt schrijven. IJverig gingen alle deelnemers aan de slag. In het gebouw van 

Beeld & Geluid is het gebruik van camera’s meer regel dan uitzondering, dus niemand keek raar 

op van al die mensen die met een iPad voor hun neus door het gebouw liepen. Na de lunch, in 

het zonnetje bij de fontein, was het tijd om de films te editen met de app Pinnacle Studio Pro. 

Dankzij de geduldige uitleg van Baardemans, kon zelfs de niet-iPad-gebruiker hiermee goed uit 

de voeten. Met als resultaat: een diversiteit aan korte filmpjes. Ze werden stuk voor stuk 

bekeken en kregen allemaal een welverdiend applaus.  

 

 

 

 

 

Aan het einde van de twee dagen, keek iedereen met een tevreden gevoel terug, met één 

gemeenschappelijk beeld: ‘Wat hebben we veel geleerd’ en ‘Dit smaakt naar meer’. Na afscheid 

van elkaar en zeker ook van het tot de verbeelding sprekende Beeld & Geluid te hebben 

genomen, ging iedereen weer huiswaarts. Met de zekerheid dat we zeker nog wat zullen horen 

van deze nieuwe talenten. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Tweede cursus 

Aanmelden voor een tweede training kan nog steeds. Wij zoeken nog ‘correspondenten’ voor 

een aantal provincies. Bij voldoende animo starten we een tweede cursus in oktober. Meld je 

snel aan, het aantal plaatsen is beperkt en vol = vol! Zie onze website voor meer informatie. 

 

“Dit had wel een week 

mogen duren” 

cursist Lonne van Liere,    

provincie Zeeland 

 

 

 

“Ik kwam voor de tweede 

dag, maar had de eerste 

dag niet willen missen” 

cursist Gerdien Bathoorn, 

provincie Utrecht 

 

 

         

http://aenoprovincies.nl/tweede-cursus-journalistiek-talent/

