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Inleiding  
 
De Commissie Onderwijsfonds Publiektijdschriften (COP) richt zich op de educatieve projecten, 
gericht op bladenmakers in Nederland, die de kwaliteit en de professionaliteit van de sector publieks- 
en opinietijdschriften ten goede komen. Daarbij onderscheidt de COP twee types projecten: 

1. Zogenoemde ‘brede’ projecten, bijvoorbeeld het samenstellen van handboeken of het 
organiseren van symposia. Daarbij is het belangrijkste criterium dat zij de sector als geheel 
direct ten goede komen en dat zij tegelijkertijd individuele bladenmakers, zowel in vaste 
dienst als freelance, ten voordele strekken.  

2. Zogenoemde specifieke projecten, bijvoorbeeld cursussen en workshops. Daarbij gaat het 
om scholing van met name jonge bladenmakers. De opleidingen kunnen gericht zijn op 
specifieke groepen (redacteuren, artdirectors, hoofdredacteuren etc.), maar moeten wel 
steeds toegankelijk zijn voor zowel freelancers als werknemers in vast dienstverband. 

Samenstelling commissie 

De commissie is paritair samengesteld met vertegenwoordigers vanuit de Nederlandse Vereniging 
van Journalisten (NVJ), de Magazine Media Associatie (MMA) en de Freelancers Associatie (FLA).  De 
commissie kent de navolgende samenstelling: 

Namens de NVJ: 

• Harm Ede Botje, WPG Media (voorzitter) 
• Agnes Koerts, freelance journaliste 
• Henrike van Gelder, Young & Connected 
• Yvonne Dankfort, NVJ Academy (secretaris) 

Namens de Magazine Media Associatie (MMA): 

• Arno Kantelberg, Hearst Netherlands 
• Rupert van Woerkom, creative director 
• Harriët Schrier, Magazine Media Associatie (penningmeester) 

Namens de FLA: 

• Anouk Tulner, freelance journaliste 



Financiering 
 
De projecten van de COP worden gefinancierd uit de reprorechtgelden die jaarlijks ter beschikking 
komen van de commissie.  
 
DE ACTIVITEITEN 
 
Expeditie Bladenmaken 
 
Expeditie Bladenmaken is een educatieve workshopweek voor 20 jonge, ambitieuze en talentvolle 
bladenmakers die werkzaam zijn voor publiekstijdschriften, opiniebladen, omroepbladen en/of 
sponsored magazines. De Expeditie werd in 2005 voor de eerste keer georganiseerd en vindt 
sindsdien jaarlijks plaats. De doelgroep werd steeds gevormd door schrijvende redacteuren (in vaste 
dienst of freelance) met maximaal twee jaar werkervaring.  
De deelnemers ondernemen een vijfdaagse Expeditie Bladenmaken op dagelijks wisselende locaties 
in en om het centrum van Amsterdam, waarbij ze op uiteenlopende wijze worden geïnspireerd hun 
redactionele talenten verder te ontwikkelen. Centraal staan het aanscherpen en verdiepen van de 
journalistieke vaardigheden, het stimuleren van creativiteit en het delen van kennis en ervaring met 
collega’s uit het vak. Elke dag staat in het teken van een specifiek thema en wordt inhoudelijk 
geïntroduceerd, begeleid en samengevat door een steeds wisselende daggids. Gedurende de 
avonduren werken de deelnemers in vaste teams aan een tijdschriftconcept dat ze op de laatste 
expeditiemiddag presenteren aan een jury, bestaande uit de vijf daggidsen. De deelnemers 
overnachten gedurende de week gezamenlijk in een hotel.  
 

Jaar Euro  

2016 45.065  

2017 42.580  

2018 40.905  

 
 
Masterclass Bladenmaken voor Leidinggevenden en Freelancers  
 
Voortbordurend op het succes van de Expeditie Bladenmaken is een workshopprogramma 
ontwikkeld voor twee doelgroepen: freelance redacteuren en leidinggevenden van 
publiekstijdschriften. Deze Masterclasses worden sinds 2007 georganiseerd en vinden jaarlijks plaats. 
De leidinggevenden hebben maximaal twee tot vijf jaar ervaring. De deelnemers volgen een intensief 
workshopprogramma van twee keer twee aaneengesloten dagen (een vrijdag en zaterdag). De 
sessies kennen een hoog interactief gehalte, waarbij de deelnemers door inhouds- en 
ervaringsdeskundigen worden uitgedaagd hun redactionele en zakelijke respectievelijk 
leidinggevende vaardigheden aan te scherpen. Elke dag staat in het teken van een ander thema. De 
twee groepen worden elk door een vaste mentor begeleid. De deelnemers overnachten van vrijdag 
op zaterdag in een hotel.  
In de cursus voor freelancers worden de ondernemerskwaliteiten aangescherpt door kopstukken uit 
het vak. Hoe zie jij jezelf als je een merk zou zijn? Waarin onderscheid je je van je vele concurrenten? 
Hoe zet jij social media in om je te profileren? En hoe bereid je je voor op een pitch? Inschrijving voor 
deze inspirerende en leerzame workshop staat open voor freelancers voor publiekstijdschriften, 
opinie- en omroepbladen met maximaal drie jaar ervaring als freelance journalist. Deze workshop is 
speciaal ontwikkeld voor schrijvende freelance redacteuren van publieks, opinie- en omroepbladen.  
 
 
 



Jaar Euro  

2016 51.690  

2017 45.645  

2018 30.295 alleen Masterclass Bladenmaken Freelancers 

 
 
 
Masterclass Denken in Beeld 
 
Sinds 2007 organiseert de Commissie Onderwijsfonds Publiekstijdschriften (COP) de tweedaagse 
Masterclass Denken in Beeld. Dit programma is speciaal bedoeld voor schrijvend redacteuren en chef 
redacteuren die hun beeldtalent willen vergroten. Het tweedaagse programma bood plaats aan 
twintig (chef) redacteuren. 
Doel van het intensieve tweedaagse programma is het vergroten van het gevoel voor beeld van de 
deelnemers en het geven van een aanzet tot het ontwikkelen van een eigen visie op beeldkeuze. Aan 
de hand van inspirerende presentaties, praktische opdrachten en cases uit de dagelijkse praktijk 
wordt het beeldbewustzijn versterkt. Zo is er aandacht voor inspiratie, beeldbriefing, beeldselectie 
en storytelling. Het is niet mogelijk om voor slechts één van de twee dagen in te schrijven.  
 
 

Jaar 
 
Euro 

 

2016 11.232  

2017 0  

2018 0  

 
 
 
Masterclass Digitale Denkweg 

In februari 2015 startte de COP een nieuw initiatief: Masterclass Digitale Denkweg. Een tweedaags 
programma dat 20 cursisten traint in digitaal denken. Professionals uit het vak vertellen over de 
nieuwste inzichten, de do's and don'ts, en de succesvolste multimediale initiatieven. Daarnaast gaan 
de deelnemers aan de slag in praktische workshops. De Masterclass Digitale Denkweg is bedoeld 
voor tekst- en beeldredacteuren die een achtergrond hebben in de printjournalistiek, maar van wie 
in hun werk multimediale inzet wordt verwacht. De cursisten gaan twee intensieve dagen aan de slag 
op verschillende locaties in Amsterdam. Er wordt overnacht in een hotel. Vanwege het grote succes 
vanaf de lancering werd besloten deze workshop twee keer per jaar te organiseren.  

Jaar Euro  

2016 35.390  

2017 32.963  

2018 34.380  

 
 
Hoofdredacteurendag 
 
In 2011 startte de COP met de organisatie van een speciale dag voor hoofdredacteuren. Eens per 
twee jaar is er voor alle (adjunct-) hoofdredacteuren van publieks-, opinie- en omroepbladen een 
Hoofdredacteurendag. Het zeer afwisselende programma draait om reflectie, inspiratie en 
netwerken. In 2016 werd de vierde editie van deze dag voor de laatste keer georganiseerd door de 
Magazine Media Associatie, de FLA en de NVJ Academy. 



 

Jaar Euro  

2016 19.387  

2017 0  

2018 0  

 
 

 
Algemeen: inschrijvingen en selecties 
Voor alle COP-projecten geldt dat de (freelance) redacteuren zichzelf kunnen inschrijven. Aan 
deelname zijn geen kosten verbonden. Inkomstenderving en reiskosten worden niet vergoed.  
Een oproep tot inschrijving wordt opgenomen in Villamedia en geplaatst op de websites van de 
Magazine Media Associatie (MMA) en NVJ en gedeeld via social media (o.a. Twitter, LinkedIn).  
Daarnaast worden e-mail berichten verzonden aan alle uitgeverijen met het verzoek de oproep op 
hun intranet te plaatsen of door te zenden aan hun medewerkers. De selecties geschieden door de 
COP-leden aan de hand van de CV’s en de motivaties van de kandidaten. Daarbij wordt steeds 
rekening gehouden met een evenredige vertegenwoordiging van de diverse uitgeefhuizen en vanuit 
de freelancers. 
  

 
Magazine Media Café  
 
Vanaf 2009 wordt het Magazine Media Café gefinancierd vanuit de COP-gelden. Deze educatieve 
middagbijeenkomsten vinden vijf keer per jaar plaats. Centraal tijdens deze drukbezochte 
(interactieve) bijeenkomsten staat het optreden van één of meerdere prominente collega's die iets 
inspirerends te vertellen hebben over hun vakgebied. Doel is een ontmoetingspunt te creëren voor 
medewerkers met uiteenlopende functies binnen de magazine mediabranche, zodat zij op informele 
wijze informatie kunnen uitwisselen en hun netwerken uitbreiden. De bijeenkomsten vinden plaats 
op maandagmiddagen in Theater de Balie in Amsterdam. De bijeenkomsten worden 
georganiseerd/gecoördineerd  en geleid door een externe projectleider. Na afloop wordt de 
aanwezigen een drankje/hapje aangeboden. Afhankelijk van het onderwerp wisselt het aantal 
bezoekers tussen de 70 en 140 personen. Magazine Media Café wordt bezocht door personen uit alle 
geledingen, de achtergrond van de aanwezigen wordt bepaald door het onderwerp dat wordt 
behandeld. De verslagen van alle edities, vergezeld van quotes op video van de sprekers, zijn te 
vinden op www.magazinemediacafe.nl. De netwerkbijeenkomsten zijn gratis toegankelijk na 
aanmelding.  
 

Jaar Euro  

2016 19.771  

2017 17.485  

2018 21.429  

 
Sectorplan Uitgeverijbedrijf 
 
Minister Asscher stelde in 2015 in het kader van duurzame inzetbaarheid € 600 miljoen beschikbaar. 
Deze subsidie werd in het kader van cofinanciering ingezet. De sector uitgeverijbedrijf heeft een 
subsidieverzoek voor 12 miljoen euro ingediend: 6 miljoen euro door de werkgevers te betalen en 6 
miljoen euro door Asscher. 
Omdat het gaat om werkgevers- en werknemers afspraken, dus cao partijen, is er bij geen van de 
sectorplannen aandacht besteed aan maatregelen t.b.v. ZZP-ers. De enige uitzondering is het 
sectorplan uitgeverijen waar door tussenkomst van de COP een aanbod voor deze specifieke groep 



kon worden ontwikkeld. Met name de cofinanciering vormt een probleem voor de ZZP populatie. De 
volledige kosten moeten immers in eerste instantie door de ZZP’er worden gedragen. Na afloop, mits 
aan alle eisen is voldaan, werd de (50%) subsidie verstrekt. 
De COP heeft in 2015 € 100.000,- ter beschikking gesteld t.b.v. scholing van freelance journalisten 
met opdrachtgevers uit de publiekstijdschriftensector. Deze journalisten kregen cursussen 
aangeboden op het gebied van ondernemerschap en journalistieke vaardigheden. 
De looptijd was van 1 januari 2015 tot en met 31 december 2016. In totaal maken 91 personen 
gebruik van de aangeboden scholingscursussen. In 2017 ontving de COP de subsidie in het kader van 
de cofinanciering (onder aftrek van kosten).  
   

Jaar Euro  

2016 0  

2017 +/+ 33.280 onder aftrek van kosten 

2018 0  

 
 
Sponsorbijdragen 
 
Op jaarbasis besluit de COP of zij overgaat tot het sponsoren van activiteiten die aansluiten bij  de 
doelstelling van de commissie. In 2016 werd een bijdrage geleverd aan de jaarlijkse conferentie van 
de Stichting Verhalende Journalistiek (6k) en werd een advertentie geplaatst in het Mercur-
juryrapport (2k). Tevens werd in 2016 een bijdrage aan Villamedia gegeven voor de vervaardiging van 
een speciale uitgave voor de bezoekers van de Mercurs (10k). 
In 2017 werd eveneens een sponsorbijdrage geleverd de Stichting Verhalende Journalistiek en werd 
deze bijdrage ook nog over 2015 voldaan (2x6k).  
 

Jaar Euro  

2016 18.000  

2017 12.000  

2018 0  

 
Overige kosten 
 
De overige kosten hebben o.a. betrekking op de promotie van de activiteiten (advertenties), de 
website en administratie-/secretariaatskosten. 
 

Jaar Euro  

2016  7.635  

2017  7.375  

2018  4.875  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
HS/Amsterdam, juni 2019 


