ACADEMIEJAAR

Onder voorbehoud van wijzigingen.
Op www.ap.be vind je de laatste versie

MODELTRAJECT - JAAR 2

MODELTRAJECT - JAAR 3

In het tweede jaar kies je één van volgende trajecten
- Audio
- Video
- Tekst en beeld

In het derde jaar ga je verder met het traject
dat je in het tweede jaar gekozen hebt:
- Audio
- Video
- Tekst en beeld
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Toolkit Nederlands 2

4

Journalistiek Frans 2

Journalistiek Frans 1

3

JOURNALISTIEK VERHAAL

Journalistiek Engels

4

Master class Audio**

JOURNALISTIEK VERHAAL
Senior class Audio**

ALGEMENE INFO

*SP: Studiepunten

3
6

Master class Video**
8

Master class Tekst en beeld**

Senior class Video**

Digital content creation 2**

3

Senior class Tekst en beeld**

Expert classes

3

Digital content creation 1**

4

MEDIATECHNIEKEN

INFO VERZAMELEN

Mediaskills advanced

3

Research, onderzoek en factchecking**

5

MEDIA & MAATSCHAPPIJ

Interviewen 2**

4

Content marketing

3

2 keuzevakken**

6

ZAP**

3

MEDIATECHNIEKEN
Mediaskills intermediate

6

Specialist track

3

TEAMWORK EN INTERNATIONAAL

- Stemtraining voor wie Audio of Video kiest
- Layout voor wie Tekst en beeld kiest
MEDIA & MAATSCHAPPIJ

Reporting Europe

3

Redactieproject**

9

BACHELORPROEF

Medialandschap 2

3

Stage**

12

Mediasociologie

3

Stagerapport

3

Wetgeving en deontologie

3

Portfolio

3

Nationale en internationale topics

3

Stage XL**

21

TEAMWORK EN INTERNATIONAAL
Crossmedia project**

3

A travers les frontières

4

Teken je eigen traject uit en kies bij de vakken
met ** voor een eigen invulling:
• Sport
• Cultuur & muziek
• Lifestyle & fashion
• Human interest
•…

OF

Teken je eigen traject uit en kies bij de vakken
met ** voor een eigen invulling:
• Sport
• Cultuur & muziek
• Lifestyle & fashion
• Human interest
•…

TOELATINGSVOORWAARDEN

INFOMOMENTEN

Je mag starten als je een diploma secundair
onderwijs hebt. Met een ASO- of TSO-diploma
ben je goed voorbereid op deze opleiding.
Studenten uit het BSO raden we aan eerst
de dienst studiebegeleiding te contacteren
alvorens in te schrijven.
Alle info m.b.t. toelatingsvoorwaarden vind je
op www.ap.be/journalistiek.

Openlesdagen

ACADEMIEJAAR
Je lessen starten midden september en
lopen tot eind juni. Je krijgt les in een
semestersysteem met een studentvriendelijk
rooster. Aan het einde van elk semester volgt
een blok- en evaluatieperiode.

AFSTUDEREN
Afstuderen doe je na een geslaagde stage en
een succesvol redactieproject. De jobdienst
van de opleiding houdt interessante vacatures voor je in de gaten en geeft je de kans
om snel te solliciteren.

VERDER STUDEREN?
Dat kan: je mag zelfs al één vak van een
schakeljaar volgen in je laatste programmapakket. Na een schakeljaar liggen de
masteropleidingen politieke communicatie,
meertalige communicatie, filmstudies,
journalistiek en internationale politiek (e.a.)
voor je open.

CAMPUS
Je volgt les op campus Meistraat in hartje
Antwerpen. Daar vind je ook ons educatief en
multimediaal informatiecentrum (EMI).

Ontdek hoe het er écht aan toegaat bij AP Hogeschool:
Woensdag 19 februari 2020
Woensdag 11 maart 2020
Meer info en inschrijvingen op
www.ap.be/openlesdagen.

Infodagen
Zaterdag 14 maart 2020 van 10u tot 17u
Zaterdag 25 april 2020 van 10u tot 14u

Infoavonden
Maandag 29 juni 2020 van 18u tot 21u
Dinsdag 8 september 2020 van 18u tot 21u
Voor meer informatie surf je naar
www.ap.be/infomomenten.

3 KEUZETRAJECTEN
EN RUIMTE VOOR
JE EIGEN INTERESSE !

INSCHRIJVEN
Je inschrijving gebeurt in twee stappen:
• Eerst vul je het online inschrijvingsformulier in op
inschrijven.ap.be.
• Vervolgens kom je langs op het studentensecretariaat van campus Meistraat en vervolledig je je
dossier.

BACHELOR

Kijk op www.ap.be/inschrijven voor meer informatie.

MEER WETEN?

JOURNALISTIEK

W www.ap.be/journalistiek
E MC@ap.be
T +32 3 220 55 20

TIP

Benieuwd naar je campus? Neem dan
nu al een kijkje via onze virtuele tours:
www.ap.be/campussen
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TAALVAARDIG

Eén beroep, drie trajecten. In het eerste jaar maak
je diepgaand kennis met alle facetten van media en
journalistiek: je leert verhalen schrijven, je oefent
interview- en mediatechnieken, je zoomt in op
actualiteit en maatschappelijke context, je scherpt je
talenkennis aan. Bij de start van het tweede jaar kies
je één traject: Audio, Video of Tekst en beeld. Je leert
ook alle online kneepjes van het vak. Vanaf het eerste
jaar kan je in een aantal vakken je eigen interesse
volgen. Kies jij voor sport, cultuur, muziek, fashion,
lifestyle, human interest?
Het derde jaar is haast helemaal praktijk. Actualiteit en
maatschappij verlies je niet uit het oog. Een stage en je
eigen journalistieke producten zetten je als journalist
in de markt. Twee keuzevakken staan je toe je talenten
verder uit te diepen. Ons aanbod stemmen we elk jaar
weer af op de vraag van het werkveld zodat je volledig
up-to-date aan de eindmeet komt.
Je werkt met fantastisch materiaal. Geen andere
school heeft een moderner en groter arsenaal
camera’s, microfoons en montageapparatuur. Ons
medialab bulkt bovendien van de documentatie.
De hogeschool is je gedroomde redactielokaal.
Journalist?
Omdat de maatschappij niet zonder journalisten kan.
Nu niet, en morgen niet. Jij hebt altijd een relevante
taak: als regionaal correspondent, presentator, commentator, sportjournalist, freelancer, modejournalist,
researcher, politiek journalist, verslaggever, specialist,
of noem maar op.

Toolkit Nederlands 1

3

Taaltraining Frans 1

3

Taaltraining Frans 2

3

Taaltraining Engels 1

3

Taaltraining Engels 2

3

JOURNALISTIEK VERHAAL
Junior class Audio

3

Junior class Video

3

Junior class Tekst en beeld

3

Junior class Online

3

INFO VERZAMELEN
Researchtechnieken**

4

Interviewen 1**

3

MEDIATECHNIEKEN
Mediaskills elementary

5

MEDIA & MAATSCHAPPIJ
Medialandschap 1

3

Actualiteit in perspectief

3

Sociologie

3

Economische topics

3

Psychologie

3

+ regionale lijnen
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JOURNALISTIEK ANTWERPEN

M E I S T R A AT 5
2000 ANTWERPEN
T +32 3 220 55 20

VOLG ONS
www.ap.be
APHogeschool
APjournalistiek
@AP_Hogeschool
@APjournalistiek
journalistiek.ap.be

TEAMWORK EN INTERNATIONAAL
Mediabad

3

Cityjournalism

3

Teken je eigen traject uit en kies bij de vakken
met ** voor een eigen invulling:
• Sport
• Cultuur & muziek
• Lifestyle & fashion
• Human interest
•…
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Onder voorbehoud van wijzigingen.
Op www.ap.be vind je de laatste versie.
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Praktijkgericht. Zelf doen en ondernemen, gedurende
drie jaar draait het daar om. Vanaf het eerste jaar ga
je op pad met opnameapparatuur en fototoestel om
terug te komen met dat ene fantastische interview.
Verhalen leveren voor onze huismedia: wijkkrant Den
Triangel, Flash TV, radio CRAP of voor journalistiek.
ap.be. Eropuit trekken voor echte opdrachtgevers
zoals Charlie.mag, MNM, Boek.be ...
Na acht weken stage in een mediabedrijf heeft de journalistieke praktijk voor jou geen geheimen meer.

Grenzen? Daar moet je over. Een journalist moet over
grenzen kijken om beter te begrijpen wat er in eigen
land gebeurt. Daarom richten we je blik naar buiten:
je spit een grensoverschrijdend thema uit, je zoekt in
het buitenland interessante respondenten, je brengt
verslag uit over Europese instellingen ...
En uiteraard kan je een semester ‘op Erasmus’:
je studeert én maakt de cultuur mee in Zweden,
Finland, Spanje, Frankrijk, Engeland, Bulgarije, Turkije,
Denemarken, noem maar op.
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Lange Gasthuisstraat

JOURNALISTIEK … DÉ OPLEIDING VOOR JOU!

In de stad gebeurt het. De stad is dé biotoop van
de eenentwintigste eeuw. Bewoners zoeken naar
manieren om hun ‘urban life’ aan te passen. Met
gemeenschappelijke moestuinen spelen ze in op
de nood aan meer lokale voedselvoorziening, ze
denken mee na over oplossingen voor mobiliteit en
klimaatverandering, ze verenigen zich in buurtcomités
om samenlevingsproblemen aan te pakken ...
Als journalist voel jij het kloppende hart van de ‘city’.
Je focust op de lokale verhalen, zonder de wereld
uit het oog te verliezen. Want wat daar in het groot
gebeurt, speelt zich in de stad op kleine schaal af.

brug

Huidevettersstraat

Wil je meer weten? Neem dan
zeker een kijkje op www.ap.be of
mail naar MC@ap.be.

Digitalisering. De digitale revolutie is media en journalistiek grondig aan het wijzigen. Grenzen in tijd en
ruimte zijn helemaal verdwenen. We lezen het nieuws
op websites, via apps, in een krant wanneer we willen.
Televisieprogramma’s bekijken we uitgesteld ieder
op z’n eigen drager: smartphone, tablet, tv, horloge ....
Series en films komen onze huiskamer binnen, lang
voordat Vlaamse zenders ze aankopen. Via livestreaming volgen we alles op het moment van de feiten en
muziek en radio beluisteren we wanneer en waar we
willen. De sociale media zijn een volwaardige aanvulling. Het digitale aanbod geeft ons onbeperkt toegang
tot informatie. De media veranderen en de journalistiek verandert mee. Daar bereiden wij jou op voor.
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Je ideale opleiding kiezen uit
het ruime aanbod aan onze
hogeschool is niet eenvoudig.
Waarop moet je letten?
De vakken? De lectoren?
De beroepsmogelijkheden?
Deze brochure helpt je alvast
om juist te kiezen.

MODELTRAJECT - JAAR 1
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Je creëert je eigen magazine, een website, blog, radioof televisieprogramma om vakmensen te overtuigen
van je kunnen, de kers op je taart. Onze journalist is
een doener met kennis van ondernemerschap.
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