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Links naar journalistieke sites 
 
Gewijzigd: juni 2011 
 
Links naar interessante sites die publiceren over journalistieke kwaliteit: 
 
Het European Journalism Observatory in Lugano, Zwitserland, volgt wereldwijd 
ontwikkelingen in journalistiek en mediamanagement. 
 
Het Committee of Concerned Journalists, VS, bevordert onderzoek naar en discussie over 
beginselen en functies van goede journalistiek. 
 
Het Project for Excellence in Journalism, VS, maakt in samenwerking met het Pew Research 
Center kritische analyses van Amerikaanse nieuwsmedia en van ontwikkelingen die hun 
kwaliteit beïnvloeden. Zie ook de site www.journalism.org. 
 
Poynter Online biedt ‘everything you need to be a better journalist’ op z’n Amerikaans: 
medianieuws, columns, blogs, tips, cursussen, journalistieke richtlijnen. 
 
Op weblog PressThink publiceert Jay Rosen, aartsvader van civil journalism, prikkelende 
ideeën om de journalistiek uit oude vormen en gedachten te bevrijden. 
 
De journalistieke sectie van Stanford University (VS) ontwikkelde richtlijnen om de 
geloofwaardigheid van internetsites te vergroten. 
 
Website over media-ethiek waarop de Missouri School of Journalism het werk van de 
overleden Franse hoogleraar Claude-Jean Bertrand voortzet. Bevat de grootste verzameling 
– maar niet alle – journalistieke gedragscodes en zogenoemde Media Accountability 
Systems ter wereld. 
 
Mediaverantwoording.nl brengt in kaart op welke manier nieuwsmedia in Nederland zich 
verantwoorden tegenover hun publiek. De site – een initiatief van Fontys Hogeschool 
Journalistiek Tilburg – inventariseert per nieuwstitel welke instrumenten publiek 
toegankelijk zijn. 
 
Initiative Qualität van het Deutscher Journalisten-Verband (DJV) is bedoeld als forum voor 
en netwerk van journalisten, uitgevers en wetenschappers ter bevordering van de kwaliteit 
van journalistiek en media. 
 
De Zwitserse Verein Qualität im Journalismus heeft eenzelfde doelstelling als de Duitse 
zustervereniging. De Zwitsers blijken actiever dan hun buren van de Oostenrijkse Initiative 
Qualität im Journalismus. 
 
De algemene standpunten waaraan de Nederlandse Raad voor de Journalistiek de artikelen, 
programma’s en gedragingen van journalisten toetst, zijn overzichtelijk gegroepeerd in de 
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Leidraad. Deze wordt jaarlijks geactualiseerd. Op de website zijn verder de uitgebreide 
jurisprudentie naar aanleiding van klachten en de ambtshalve uitspraken van de Raad te 
raadplegen. Zie ook de jurisprudentie en activiteiten van de zusterorganisaties Raad voor de 
Journalistiek in Vlaanderen en de Conseil de déontologie journalistique, die klachten over 
Franstalige en Duitstalige media in België behandelt. Op de site van de Deutscher Presserat 
staan niet alleen de uitspraken en de Pressekodex, maar ook discussiebijdragen over actuele 
journalistieke onderwerpen. 
 
Mediakritiek.be is een site voor journalisten, studenten journalistiek en geïnteresseerden in 
de media in Vlaanderen. Op de site, een initiatief van het Fonds Pascal Decroos voor 
bijzondere journalistiek, staan commentaren en reacties op journalistieke publicaties en 
reportages die pretenderen enige diepgang te hebben. De site is niet bedoeld om te schieten 
op alles wat beweegt, maar mikt op kwaliteitsvolle bijdragen van iedereen met een 
onderbouwde mening. 
 
Via drie monitoren analyseert de Nederlandse Nieuwsmonitor van het Persinstituut de 
omvang, aard en kwaliteit van berichtgeving over actuele onderwerpen, voornamelijk in de 
landelijke dagbladen. 
 
De stichting Media Ombudsman Nederland publiceert kritische beschouwingen over 
ontwikkelingen in journalistiek en media, over journalistieke kwaliteit en het belang van 
zelfregulering. 
 
Op Factcheck trekken studenten journalistiek van Fontys Hogeschool in Tilburg berichten uit 
de media na; op Nieuwscheckers.nl controleren studenten van de praktijkstudie 
journalistiek en nieuwe media aan de Universiteit Leiden berichten uit de media 
 
Groepsweblog De Nieuwe Reporter publiceert van alles wat met journalistiek en media te 
maken heeft, waaronder ook onderzoek naar mediakwaliteit. 
 
De website Villamedia van de Nederlandse Vereniging van Journalisten besteedt eveneens 
aandacht aan het onderwerp journalistieke en mediakwaliteit. 
 
Het Katholiek Instituut voor Massamedia (KIM) bevordert discussie, onderwijs, onderzoek 
en publicaties op het gebied van journalistieke en mediakwaliteit. Het biedt een 
ontmoetingspunt aan allen die via hun werk of op andere wijze nauw betrokken zijn bij 
journalistiek, beroepsethiek en media. 
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