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PC 227 
ORBA - FUNCTIEBESCHRIJVING 

Functie : Journalist (TV en radio) Activiteit : Redactie 

Plaats in de 
organisatie 

Directe chef : De hoofdredacteur onder wie ressorteren de Adjunct-hoofdredacteur, de 
assistent, de Media Managers, de Journalist-presentatoren, de 
Nieuwsjournalisten, de Cameraman-reporters, de Cameraman-Monteurs, de 
Journaalcoördinatoren, de Internationale coördinatoren. 

Onder : Geen   
 

Doel van de 
functie 

 Concipiëren, samenstellen en presenteren van reportages m.b.t. actuele onderwerpen 
voor het grote publiek, die beantwoorden aan de medianormen en de interne 
deontologie, eigen aan het beroep.  

 

Verantwoor-
delijkheids-
gebieden 

 Verzamelen, analyseren en controleren van informatie m.b.t. de actualiteit. 
 Concipiëren, schrijven, presenteren en becommentariëren van reportages (TV/radio) in 

naleving van de interne deontologie, de stijl van de zender en de gestelde deadlines.  
 
 

Sociale 
interactie 

 Geven van operationele instructies aan de technische crew. Dagelijks deelnemen aan 
redactievergaderingen met de andere redactiejournalisten (informatie-uitwisseling) en 
de hoofdredacteur. Meerdere keren per dag overleggen met journalisten, 
informatieverantwoordelijken of de hoofdredacteur en de technische crew 
(cameramensen, mengers, monteurs, enz.). Interviewen van m.b.t. het onderwerp 
geselecteerde gasten. Onderhouden van contacten met vertegenwoordigers van de 
politieke en economische wereld en organisaties, verenigingen en overheden. Opstellen 
van journalistieke teksten over verschillende onderwerpen in de moedertaal. Zich 
mondeling uitdrukken in twee vreemde talen in het kader van contacten met het 
buitenland, getuigeninterviews. 

 
 

Specifieke 
handelings-
vereisten 

 Bedienen van een PC.  Sommigen willen schrappen, anderen niet  
 
 Langdurig aandachtig en geconcentreerd blijven tijdens presentaties teneinde zijn/haar 

stem te beheersen.  
 
 Creativiteit is noodzakelijk bij het schrijven van teksten.  
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 Verantwoordelijkheden 20.03.01   
 . Kerntaken 
 

 Verzamelen, analyseren en controleren van informatie m.b.t. de actualiteit  (politiek, maatschappelijk, 
cultuur, sport, enz.), analyseren en controleren van hun juistheid teneinde ze op objectieve wijze te kunnen 
meedelen en rekening houdend met de juridische implicaties. Dit houdt o.a. in: 
.    actief zoeken naar nieuwe informatiebronnen; 
.    volgen van de actualiteit m.b.v. internationale programma’s, kranten, publicaties,  enz.; 
.  bijwonen van evenementen (politieke debatten, protestmarsen, persconferenties, sportevenementen,   

rampen, enz.); 
.  onderhouden van beroepsmatige contacten met correspondenten, vertegenwoordigers van politieke 

partijen, organisaties, verenigingen en overheden; 
.    beoordelen van binnengekomen informatie en controleren van de juistheid ervan; 
. opstellen van het uiteindelijke redactieproject. 

 
 Concipiëren, schrijven, presenteren en becommentariëren van reportages (TV/radio) in naleving van de 

deontologie eigen aan het beroep, de stijl en imago van de zender en de gestelde deadlines teneinde te 
komen tot een eindproduct dat beantwoordt aan de normen van de zender. Dit houdt onder meer in: 
. deelnemen aan de redactievergaderingen om onderwerpen aan te brengen en erover te discussiëren, 

helpen bij de selectie van informatie en bij het maken van  redactionele keuzes, ontvangen van 
opdrachten; 

.    zoeken en selecteren van informatie over het te behandelen onderwerp; 

.    contact opnemen met getuigen en genodigden en ze interviewen; 

. op reportage gaan buiten de studio met een cameraman om ter plaatse beelden op te nemen; 

. monteren van de reportage in samenwerking met een monteur; 

. samenstellen van het commentaar van de reportage (en becommentariëren van de gebeurtenissen) ; 

. toevoegen van geluid aan de reportage;     

.    presenteren van programma’s of delen van programma’s; 
 .    voortdurend overleggen met de hoofdredacteur,  de journalisten en het hoofd informatie. 
 
 

 
  
 
 

 

 

Bezwarende omstandigheden: 
 
 Verhoogde werkdruk te wijten aan het continu volgen van de actualiteit en het moeten naleven van strikte 

deadlines. 
 
 Kans op letsels tijdens het verslaan van gewapende conflicten. Kans op ziekten tijdens het verslaan van 

gebeurtenissen in het buitenland (epidemieën, enz.…). 
 
 

 
 

 


