
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verrassende resultaten na stoomcursus Journalistiek Talent  
‘Je leert enorm veel in die twee dagen’ 

 

Veertien provinciemedewerkers volgden donderdag 3 en 

vrijdag 4 november 2016 de tweede stoomcursus 

Journalistiek Talent van het A&O-fonds Provincies. Op het 

Mediapark in Hilversum kwamen zij een stapje dichterbij hun 

wens om beter te kunnen schrijven en filmen. Na twee dagen 

hard werken, gingen de deelnemers vrijdagmiddag met veel 

nieuwe kennis weer naar huis. 

De stoomcursus Journalistiek Talent is door het A&O-fonds in het leven geroepen om in alle 

provincies correspondenten te hebben voor de website Meesterinjewerk.nl. Voor deze landelijke 

site over loopbaan, ontwikkeling en vakmanschap is het fonds altijd op zoek naar 

ervaringsverhalen van medewerkers die bijzondere loopbaan- of ontwikkelingsstappen maakten. 

Tegelijkertijd biedt de cursus de deelnemers de mogelijkheid om hun nieuw verworven kennis 

direct in te zetten in hun eigen werk. 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. Om de deelnemers persoonlijke aandacht te kunnen geven, was de groep bewust klein 

gehouden. 

 

 

 

Motivatie 

De deelnemers aan tweede stoomcursus werken bij de diverse provincies in verschillende functies, 

variërend van beleidsjurist omgevingsrecht tot adviseur interne communicatie. Uit het 

voorstelrondje op de eerste dag bleek dat de cursisten allemaal andere achtergronden en 

ervaringen hadden en elk hun eigen beweegredenen om zich in te schrijven voor deze cursus. 

Waar de een bondiger wilde leren schrijven, was de ander op zoek naar dé manier om zoveel 

mogelijk uit een interview te halen. Ook waren er een aantal zelfbenoemde digibeten onder de 

deelnemers die graag de uitdaging aangingen om met de iPad te filmen. 

                     

 

“Het is met recht een 

stoomcursus” 



 

 

 

 

 

Schrijven 

De eerste dag stond in het teken van interviews afnemen en een artikel uitwerken. Na een 

theoretische uitleg door Ton Bennink moesten de deelnemers zelf aan de slag. Al halverwege de 

dag bleek dat ook deze tweede editie van de cursus weer een succes zou worden. Enthousiast 

waren de deelnemers elkaar zelfs tijdens de lunch aan het interviewen. Na de lunch werden de 

interviews onder leiding van Ton Bennink uitgewerkt tot een compact verhaal. De verschillende 

interviews werden daarna in de groep besproken, zodat iedereen van elkaar kon leren.   

 

 

 

 

 

Filmen 

Op de tweede dag stond filmen met de iPad centraal. Walter Baardemans liet zien hoe de iPad 

met een aantal simpele handelingen omgebouwd kon worden tot een heuse camera met statief, 

lamp én microfoon, en vertelde hoe belangrijk een goed storyboard is. Nog voor de lunch 

bedachten de cursisten in duo’s zelf een storyboard en 

gingen zij de bijbehorende scènes filmen. Na de lunch 

oefenden de deelnemers het monteren van de filmbeelden 

en was er uiteraard tijd om de eerste resultaten met 

elkaar te bekijken. Het was verrassend om te zien hoe 

iedereen in zo’n korte tijd, zulke leuke en diverse filmpjes 

in elkaar had gezet.  

De dagen vlogen om en de uren waren goed besteed. “De cursus mag met recht een stoomcursus 

worden genoemd”, was de reactie van een van de cursisten op vrijdag aan het eind van de 

middag. “Het gaat in sneltreinvaart en je leert enorm veel in die twee dagen. Nu is het aan ons 

om ermee te oefenen en het in de praktijk te brengen.” 

 

 

 

 

 

 

 

“Eigenlijk moeten meer 

collega’s deze cursus 

volgen” 

 

 

                 


