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‘Train studenten Journalistiek op sensitiviteit voor minderheden’   

Amsterdam, 31 januari 2012 –De opleidingen voor journalisten en beeldredacteuren moeten 

aandacht besteden aan de beeldkeuze bij artikelen over minderheden, zo vond het panel van het 

debat ‘Beter Beeld’ op 19 januari jl. Ook moet er een beeldbank komen voor foto’s over 

lesbiennes, homo’s, biseksuelen en transgenders (LHBT) die de stereotypes vermijden.  

Het debat ging over de wijze waarop de media de LHBT-gemeenschap portretteren. Tijdens het 

debat werden voorbeelden getoond van ondoordacht gekozen foto’s. Zo plaatste Spitsnieuws.nl in 

september 2011 een foto van de blote billen van twee mannen bij een artikel over een weggepest 

Haags homostel. ‘Bizar,’ vindt Chris Heijmans, chef beeld Nufoto.nl en redacteur bij Nu.nl. Er was 

steun en begrip onder het panel voor de ingediende klacht bij de Raad voor de Journalistiek tegen 

Spitsnieuws. 

Chris Heijmans en Hanneke Felten, onderzoeker bij Movisie vinden dat opleidingen Journalistiek 

meer aandacht moeten besteden aan de wijze waarop minderheden in beeld en tekst worden 

neergezet.  Dit om stereotypering te voorkomen. Chris Heijmans: ‘Als beginnend journalist ben je je 

nog niet bewust van de impact van media. Ik heb dit gemist binnen mijn opleiding. ’ Beeldselectie 

zou een verplicht vak moeten zijn voor alle studenten journalistiek, vond Martijn Kleppe, die voor bij 

het online fotomagazine Photoq een blog bijhoudt over missers en creatieve fotokeuzes.  

Liesbeth Melkert, chef beeld bij Het Parool, ziet de schaarste aan goede stockfoto’s rond gevoelige 

onderwerpen als hoofdoorzaak. Vooral voor online media is er vaak geen budget of tijd om een 

passende foto te laten maken. ‘Dat ontslaat je echter nooit van de verplichting zorgvuldig foto’s te 

kiezen, zeker bij gevoelige onderwerpen’. Melkert  ziet de oplossing in een beeldbank over LHBT-

thema’s. “Daar heb ik ook geld voor over.” 

Martijn Kleppe roept redacteuren op om in elk geval altijd een goed bijschrift bij de foto’s te 

plaatsen: dan kun je de beelden in de juiste context zetten.  

Pride Photo Award gaat met haar partners bespreken hoe de uitkomsten van het debat 

geïmplementeerd kunnen worden. 

Het debat werd georganiseerd door Pride Photo Award met steun van Stichting Democratie en 

Media, het Lloyd Hotel / Culturele Ambassade, het COC Amsterdam en IHLIA. Een twitter- en 

fotoverslag van de bijeenkomst vindt u op www.pridephotoaward.org  

 
Noot voor de redactie 

Voor inhoudelijke vragen: Dennis Boutkan, voorzitter COC Amsterdam en PPA, 06-27.08.33.38 

Voor vragen over het mediadebat en beeldmateriaal: Joeri Kempen, projectleider, tel. 06-52.010.227, 

e-mail: jkempen@pridephotoaward.org  
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