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WAAR IS UW MENING OP

GEBASEERD?

Vergaderen op een 

internationale manier bij 

NRC

In het kader van de zomercursus 2016
(Nederlandse Taalunie) hebben studenten uit
vijf landen de redactie van NRC versterkt.
Onze gasten hebben aan vergaderingen van de
eindredactie deelgenomen om meer over de
Nederlandse vergadercultuur te ervaren.
De opmerking van de stagiaires was dat de
sfeer heel vriendelijk en betrouwbaar was, wat
eigenlijk voor de Nederlanders al gewoon is.
Iedere mening telt tijdens de vergaderingen en
dit zorgt voor een goede sfeer onder de
medewerkers. Niet toevallig is NRC een van
de meest verkochte dagbladen in Nederland.
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Opinies: “Het antwoord is evenwel aan de lezer”

Informatie is geen
manipulatie. NRC leert je
om je eigen mening te
waarderen, dus geen
speculatie: denk maar na!
Andrea Ingusci (21),
freelancer uit Italië

__________________________________________________

Mijn mening baseert zich
op objectieve en feitelijke
informatie waarover ik
nadenk. NRC past bij mij
omdat ze op dezelfde
manier werkt.
Juliane Wessling (20),
freelancer uit Duitsland

Alles werkt hier zoals een grote
machine, iedereen weet wat hij/zij
moet doen en doet het graag. Dat is
alleen mogelijk dankzij de specifieke
atmosfeer waarin iedereen
enthousiast is over de krant.
Elizaveta Tikhonovskaya (20),
freelancer uit Rusland

Echte deskundigen maken er het beste
van om hun lezers niet te overtuigen
maar te informeren. Dit is de manier
waarop dit krachtige mediaplatform
werkt.
Yuliia Novak (20), freelancer uit
Oekraïne

Oorlogen, zware politieke kwesties,
antisemitisme en religie. Iedereen
heeft een eigen wereldbeeld, maar het
moeilijkste is een kritisch maar toch
objectief wereldbeeld te hebben en
niet door de media beïnvloed te
worden.
Zsofia Szekely (23), freelancer uit
Hongarije

� Meer dan 170 jaar geschiedenis
� 205.000 verkochte exemplaren per dag
� 200 medewerkers
� Meer dan 20 correspondenten in de wereld
� 6 bekende columnisten werken ervoor
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Onderzoek over NRC in cijfers
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Reportages en recensies:

ontdekking van de

verslaggeving

De vijf buitenlandse freelancers, Andrea
Ingusci, Juliane Wessling, Yuliia Novak,
Elizaveta Tikhonovskaya en Zsofia Szekely
hadden de kans om met twee van onze
eindredacteurenMerijn de Waal en Thomas de
Veen over hun taken bij NRC te spreken.
Tijdens het gesprek was de sfeer heel
vriendelijk want de studenten konden op alle
vragen een boeiend antwoord krijgen.
Het praatje van De Waal ging over journalistiek
in het buitenland. Die kan heel spannend zijn
om een uitgebreid perspectief van het eigen
land te verwerven.
De Veen heeft inzicht gegeven in de culturele
afdeling en in het schrijven van recensies. Op
die manier ontdekten de studenten een nieuwe
kijk op boeken lezen.
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OPINIE EN DEBAT

WEER-
BERICHT
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SPECIALE EDITIE

Gebouw Nieuwe Rotterdamsche Courant, circa 1933.

Ochtendvergadering bij de eindredactie van NRC 
Handelsblad.


