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DATA ALS KANS
De onderzoeksjournalist(iek) staat voor bijzondere 

uitdagingen. Tijd en geld voor diepgravende, gedul-

dige journalistieke onderzoeken zijn vaak schaars. 

Tegelijkertijd wordt de (technische) onderzoeks-

omgeving zowel grenzelozer als complexer, met 

een spectaculair groeiende hoeveelheid data. Een 

onderzoeksjournalist moet van veel markten

thuis zijn. De journalistieke (ambachtelijke) vaar-

digheden en nieuwsgierigheid, blijven de basis van 

een goed verhaal. Maar dat verhaal is zelden meer 

te construeren en rond te maken zonder te duiken 

in een veelheid van digitale documenten, media en 

data. Gebruikmaken van uiteenlopende datasets 

biedt tal van mogelijkheden om boeiende

verhalen te maken en nieuwe inzichten op te spo-

ren en te onderbouwen.

Betere vaardigheden en toegang tot experts op het 

gebied van zoeken, analyseren, visualiseren, com-

bineren van datasets en een zinvol en verifieerbaar 

gebruik van (open source) kunstmatige intelligentie 

zijn voorwaardelijk voor het beoefenen van effec-

tieve onderzoeksjournalistiek. Journalisten moeten 

beschikken over toepasbare kennis over multimedi-

ale zoektechnologie en artificiële intelligentie, het 

manipuleren, analyseren en visualiseren van grote 

hoeveelheden data, kunnen werken met diverse be-

schikbare tools en basale programmeeracties kun-

nen uitvoeren. Alleen op die manier is het mogelijk 

betekenisvolle kennis te extraheren uit de groeien-

de hoeveelheid data met een grote verscheidenheid, 

die niet alleen tekstueel is maar ook ‘verstopt zit’ in 

audio, video of beelden.

Data als Kans is een uniek programma voor on-

derzoeksjournalisten. De cursusreeks start in april 

2020 en focust op hoe journalisten grootschalige 

multimediale databronnen kunnen benutten in 

hun research. Het traject bestaat uit vijf modules 

die worden verzorgd door experts van Beeld en 

Geluid, Bellingcat en LocalFocus. Data als Kans 

vindt plaats bij Beeld en Geluid Den Haag en wordt 

gesteund door het Stimuleringsfonds voor de  

Journalistiek. 

DATA ALS KANS
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DATA ALS KANS
Doel van het programma

Data als Kans is een initiatief van het Nederlands 

Instituut voor Beeld en Geluid, in nauwe samen-

werking met Beeld en Geluid Den Haag, Bellingcat 

en LocalFocus. Het programma bestaat uit een 

reeks modules, verdeeld over drie maanden. Ex-

perts en gastsprekers trainen de deelnemers in het 

benutten van grootschalige, multimediale en wijd-

verspreide databronnen. Hierbij worden moderne 

data-analyse technieken en artificiële intelligentie 

ingezet. Data-analyses waarbij grote hoeveelhe-

den (multimediale) data via verschillende kanalen 

doorgrond kunnen worden zijn onontbeerlijk voor 

een gedegen en innovatieve onderzoeksjournalis-

tiek, om journalistieke hypotheses te staven, feiten 

en bewijslast te verzamelen en nieuwe verbanden 

te leggen en te verklaren. We zien dat er steeds 

meer bronnen beschikbaar komen maar ook dat de 

bruikbaarheid van deze bronnen voor journalisten 

achterblijft bij haar potentie. Grootschaligheid, 

dataformaten – niet alleen tekst maar ook audio en 

beeld – en het omgaan met beperkte of (technisch) 

gecompliceerde toegankelijkheid vereisen kennis, 

tools en skills die niet tot de standaard opleiding 

van journalisten behoren. 

Na afronding van het programma beschikken 

deelnemers over actuele kennis over de potentie 

en het gebruik van deze vaak nog onontgonnen 

bronnen. En zijn de mogelijkheden en beperkingen 

3

Voorbeelden van informatie visualisatie door NOS “Gaat Zandfoort 
Formule 1 weer spannend maken”
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DATA ALS KANS
van state-of-the-art multimedia zoektechnieken 

en het gebruik van artificiële intelligentie hierbij 

inzichtelijk gemaakt. Deelnemers leren methoden 

en technieken om data te analyseren, interpreteren, 

visualiseren en vertalen naar nieuwswaarde; en zijn 

in staat aan de hand van concrete cases opgedane 

kennis en vaardigheden te vertalen naar de  

beroepspraktijk.

De deelnemers verwerven de kennis en vaardighe-

den om binnen de organisatie waar zij voor werken 

de meerwaarde van datagedreven onderzoek te 

demonstreren. Ze kunnen aan anderen duidelijk 

maken hoe datagedreven onderzoek ingezet kan 

worden en welke methoden, tools en vaardigheden 

daarbij nodig zijn.

4

Voorbeeld datavisualisatie door Moritz Stefaner
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VOOR WIE?
Het programma richt zich op journalisten werk-

zaam voor uiteenlopende (nieuws)media met enige 

jaren ervaring en een drive om binnen hun redactie 

het gebruik van datasets en data-analyses te intensi-

veren en daarmee bijzonder journalistieke produc-

ties te maken. We zijn op zoek naar 

deelnemers met: 

• een afgeronde universitaire of HBO-opleiding of een 
vergelijkbaar academisch werk- en denkniveau 

• een professionele nieuwsgierigheid om over de grenzen 
van de eigen werkcontext en vraagstukken te kijken en 
nieuwe werkwijzen uit te proberen 

VOOR WIE?

5 Training door LocalFocus
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SELECTIE
Selectiecriteria

 

Om in aanmerking te komen voor deelname voldoe 

je aan deze criteria. Je bent: 

• ambitieus en hebt de passie en potentie om verandering 
en vernieuwing in de journalistieke sector te 
verwezenlijken. 

• bereid om genereus om te gaan met eigen netwerk en 
diensten ten behoeve van de onderzoeksjournalistiek. 

• leergierig en bereid om standpunten, meningen 
en mentale modellen ter discussie te stellen en je 
handelingsrepertoire uit te breiden. 

• bereid een actuele case voor te stellen waaraan je 
momenteel werkt of van plan bent om aan te  
gaan werken.  

• bereid werk te publiceren dat voortkomt uit je 
deelname aan Data als Kans.  

Verder heb je voldoende tijd om het programma te 

volgen en met inzet en toewijding deel te nemen 

aan alle bijeenkomsten.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aanmelding en selectie
 

We zijn op zoek naar 15-20 deelnemers. De trainers 

stellen de groep samen op basis van bovenstaand 

profiel en het uitgangspunt van diversiteit. Herken 

je je in dit profiel en ben je gemotiveerd om je 

data-onderzoeksvaardigheden naar een hoger plan 

te tillen in deze intensieve cursusreeks? Stuur dan 

je CV, een korte motivatie, en de casus waaraan je 

gedurende het programma wilt gaan werken, vóór 
8 juli 2021 naar data-als-kans@beeldengeluid.nl.

6 Training door LocalFocus6

SELECTIE

mailto:data-als-kans@beeldengeluid.nl
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SELECTIE
Deelnamekosten

De kosten bedragen € 495 (ex. btw) per deelnemer. 

Mogelijk kom je in aanmerking voor een  

Beurs Expertisebevordering van het Fonds 

Bijzondere Journalistieke projecten. 

7 Training door LocalFocus7

De interactieve datavisualisatie “Crazy Rich Asians” van de South China Morning Post 
illustreert hoeveel rijke mensen uitgeven aan kleding.

https://fondsbjp.nl/subsidies/beurs-expertisebevordering/
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OPBOUW PROGRAMMA 
Het curriculum bestaat uit vijf modules. Iedere 

module bestaat uit een theoretisch deel dat plenair 

aangeboden wordt, en een praktisch deel dat indi-

vidueel en in groepen uitgevoerd wordt. We gaan, 

naast de traditionele werkvorm met de trainers, uit 

van de kracht van Peer Based learning, waarbij deel-

nemers elkaar helpen zich verder te ontwikkelen. 

Tijdens de modules is veel ruimte voor intervisie 

en onderlinge communicatie. Naar verwachting is 

tussen de modules een tijdsinvestering nodig van 

acht tot tien uur. De modules worden gegeven door 

ervaren trainers. Daarnaast worden externe experts 

uitgenodigd om korte presentaties te geven over 

ontwikkelingen in hun vakgebied. 

OPBOUW PROGRAMMA 
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Informeel kennismaken 

8 september 2021

 
Op zoek naar data
22 september 2021

Verhalen vertellen 
met data 

6 oktober 2021

Big multimedia data en 
zoeken

20 oktober 2021

Mis informatie & Open-
source intelligence deel 1

3 november 2021

Mis informatie & Open-
source intelligence deel 2

17 november 2021

13 januari 2022

KICK-OFF MODULE 1 MODULE 2 MODULE 3 MODULE 4A MODULE 4B

“DE REÜNIE”

PERSOONLIJKE ONTWIKKELINGSLIJN

Vormgeven ontwikkelings-
traject

24 november 2021

MODULE 5
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OPBOUW PROGRAMMA 
Tijdens de Kick-off maken de deelnemers elkaar 

en de trainers deelgenoot van hun achtergrond, 

motivatie en ontwikkelvragen. Vervolgens komen 

alle trainers aan het woord en geven zij een korte 

inleiding op hun onderdeel. Zo kunnen de deelne-

mers zich een goed beeld vormen van het gehele 

programma en aan de trainers al eventuele specifie-

ke vragen en verzoeken meegeven voor de voorbe-

reiding van de modules.  

Na de eerste twee modules werken deelnemers 

aan een concrete casus. Dit kan een onderwerp 

zijn dat de persoonlijke interesse geniet van de 

deelnemer en/of een actueel onderwerp waar zijn/

haar redactie aan werkt. Deelnemers passen de 

opgedane kennis iedere module toe op deze casus. 

In de afsluitende module worden de eindpresenta-

ties gepresenteerd. Binnen het programma gelden 

afspraken over vertrouwelijkheid, digitale veiligheid 

en integriteit, zodat deelnemers serieus kunnen 

doorwerken aan nog niet gepubliceerd materiaal en 

daarover open kunnen interacteren met de trainers 

en andere deelnemers. 

 
Toetsing 

De voortgang ten aanzien van het behalen van leer-

doelen wordt getoetst door de trainers. Zij zullen de 

praktijkopdrachten en het Leerplan (zie hieronder) 

beoordelen en van commentaar voorzien. De deel-

nemers ontvangen bij goed gevolg een certificaat 

van deelname.

9

MODULE LEERDOEL

Module 1. Op zoek naar data. Kennis over hoe, waar en op welke manier (open) data ligt opgeslagen; Kennis over hoe 
deelnemers bij bronhouders gegevens op kunnen vragen op basis van een onderzoeksvraag, 
en hoe ze door middel van crowdsourcing zelf data kunnen verzamelen.

Module 2. Verhalen vinden in 
data en datavisualisatie.

Kennis over data-analyse (het vinden van verhalen in datasets) en het visueel presenteren van 
cijfers voor journalistieke publicaties. 

Module 3. Benutten van multi-
media bronnen.

Kennis over specifieke kenmerken van multimedia bronnen, de rol van Kunstmatige Intelli-
gentie in dit domein. Kennis over ‘tool en data criticism’ en de relevantie voor journalistiek. 

Module 4. Misinformatie en 
Open-source intelligence

Kennis over hoe geavanceerde zoekmethoden gebruikt kunnen worden om publiek beschik-
bare online bronnen te vinden. En het toepassen van open-sourcetechnieken op een specifiek 
journalistiek onderzoek of het eigen interessegebied van een journalist. 

Module 5. Eindpresentatie en 
ontwikkelingsplan

Zicht krijgen op de eigen vorderingen en die van andere deelnemers en vorm geven aan de 
verdere ontwikkeling (individueel en in het netwerk).

Leerplan
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OPBOUW PROGRAMMA 
De kennis en vaardigheden die per module opge-

daan worden vormen de basis voor de doorlopende 

'persoonlijke ontwikkelingslijn'. Iedere deelnemer 

bouwt gedurende het programma aan haar/zijn 

persoonlijke ontwikkeltraject, waarbinnen gereflec-

teerd wordt hoe de opgedane kennis ingezet kan 

worden in de beroepspraktijk. Dit ontwikkeltraject 

leggen de deelnemers vast in een persoonlijk 

ontwikkelingsplan.

Tijdens de 'reünie' (10 weken na afronding van het 

programma) komen de deelnemers bijeen om te re-

flecteren over de impact van het programma op hun 

werkpraktijk en om ervaringen uit te wisselen met 

elkaar (bij volgende edities kan dit gecombineerd 

worden met presentaties aan en een netwerkbijeen-

komst voor de eerdere alumni). 

10 AVA Net Winterschool die door Beeld en Geluid aangeboden wordt
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BESCHRIJVING
MODULES
Kick-off 

 

8 september 2021 

Informeel kennismaken bij Beeld en Geluid  

Den Haag.  

 

Introductie door alle deelnemers en een toelich-

ting bij het programma door de trainers. Met veel 

ruimte voor vragen. Deze avond zullen ook sprekers 

vertellen over hoe zij data-driven onderzoek doen. 

Module 1. Op zoek naar data. 

22 september 2021 

Trainer: Yordi Dam (LocalFocus) 

Gastspreker: Jerry Vermanen 

 

Theorie: in deze inleidende module wordt een 

overzicht gegeven hoe data ingezet wordt binnen 

de journalistieke praktijk. Er komen verschillende 

practitioners aan het woord.  

 

Deelnemers leren waar ze (open) data kunnen 

vinden, welke soorten gegevens er zijn en hoe je 

deze effectief op kunt vragen. Daarbij komen drie 

'aanvliegroutes' die binnen datajournalistiek ge-

bruikelijk zijn aan bod: een case waarbij de data al 

voorhanden is, een geval van een onderzoeksvraag 

die je gaat beantwoorden met data en hoe je data 

kunt crowdsourcen bij je publiek.

 

Praktijk: door middel van verschillende hands-

on oefeningen leren deelnemers databronnen te 

vinden en verkennen. Vervolgens gaan ze in kleine 

groepen een datagedreven onderzoek bedenken als 

follow-up van een kort nieuwsbericht. Tot slot leren 

ze aan de hand van datacrowdsourcetool Map-

gather publiek in te zetten om zelf data te 

verzamelen.  

Leerdoel: Na deze module weten deelnemers hoe, 

waar en op welke manier (open) data ligt opgesla-

gen. Ze weten hoe ze bij bronhouders gegevens op 

kunnen vragen op basis van een onderzoeksvraag, 

en hoe ze door middel van crowdsourcing zelf data 

kunnen verzamelen. 

Module 2. Verhalen vinden in data 
en datavisualisatie. 

6 oktober 2021 

Trainer: Yordi Dam (LocalFocus) 

Gastspreker:  Yael de Haan

Theorie: deelnemers leren hoe ze een dataset kunnen 
‘interviewen’ om zo het verhaal in de cijfers te vinden. 
Vervolgens verkennen ze op basis van deze vragen 
visuele vertelvormen en gaan ze met datavisualisatie-
tool LocalFocus aan de slag. De online publicatie “The 
Data Journalism Handbook 2” (redactie Jonathan 
Gray and Liliana Bounegru) zal als referentiemateriaal 
gebruikt worden.  

Praktijk: oefeningen waarbij deelnemers tips ‘n tricks 
leren om snel juiste vragen aan een dataset te kunnen 

BESCHRIJVING MODULES

11
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stellen en welke visualisatievormen bij de antwoorden 
op die vragen passen. Ook gaan ze aan de slag met het 
platform van LocalFocus om zelf (web)infographics  
te maken.

Leerdoel: na deze module hebben deelnemers kennis 
over data-analyse (het vinden van verhalen in datas-
ets) en het visueel presenteren van cijfers voor journa-
listieke publicaties.

Module 3. Benutten van 
multimedia bronnen. 

20 oktober 2021 

Trainers: Roeland Ordelman (Beeld en Geluid) en 

Johan Oomen (Beeld en Geluid) 

Gastspreker: nog niet bekend

Theorie: wat bedoelen we met multimediale bronnen, 
hoe zouden deze bronnen kunnen bijdragen aan data 
journalistiek en hoe haal je informatie uit dit type 
bronnen op een efficiënte en verantwoorde manier 
boven water. 
We behandelen de basisbeginselen van ‘multimedia 
retrieval’ en bespreken de rol van kunstmatige intelli-
gentie in dit domein, zowel vanuit het perspectief van 
zoeken (automatische spraak- en beeldherkenning) 
als het perspectief van ‘tool en data criticism’ (deep 
fake, filterbubbels). Daarnaast gaan we in op tools en 
skills die nodig zijn om de vaak grootschalige en/of 
wijd-over-diverse-aanbieders-verspreide collecties te 
bevragen en te analyseren, en multimodale informatie 
te visualiseren. 

Praktijk: we illustreren de theorie en gaan daadwer-
kelijk aan de slag met multimedia bronnen aan de 
hand van de Media Suite, een platform dat specifiek is 
ontwikkeld voor media onderzoekers en over  
een aantal relevante tools beschikt zoals zoeken in 
spraaktranscripten, het maken van data visualisaties 
en het 'programmeren met data'. De in Module 2 ge-
definieerde opzet van een journalistiek onderzoek zal 
dienen als referentiekader. 
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1.  https://dcicblog.umd.edu/cas/wp-content/uploads/sites/13/2018/12/13.Wigham.pdf

Gezichtsherkenning in de catalogus van Beeld en Geluid
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Leerdoel: na deze module hebben deelnemers 
kennis over: 

• wat zijn de kenmerken van multimedia bronnen en hoe 
verhouden die zich tot tekstbronnen? 

• waarom zijn multimedia bronnen relevant voor onder-
zoeksjournalistiek? 

• hoe kan informatie uit audio, video en beeld worden 
geëxtraheerd? 

• wat is de rol van Kunstmatige Intelligentie in 
dit domein? 

• wat is "tool en data criticism" en waarom is dat relevant 
voor journalistiek?  

• welke tools zijn er om met multimedia bronnen aan de 
slag te gaan? 

• wat is de toekomst van multimedia 
onderzoeksjournalistiek?

13
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Module 4
 

Het doel van de tweedaagse workshop van Bellingcat 
(opgedeeld in twee submodules 4a en 4b) is om de 
deelnemers in staat te stellen en te stimuleren open 
source technieken dagelijks toe te passen binnen hun 
journalistieke werk.   
 
Module 4a. Misinformatie en 
Open-source intelligence. 

 

3 november 2021 

Trainer: Annique Mossou (Bellingcat)
 
Open source en social media onderzoeksmethoden 
zijn voor iedereen beschikbaar, maar worden nog niet 
op grote schaal gebruikt door redacties of onderzoe-
kers. Deels omdat omdat journalisten niet getraind 
zijn in het gebruik ervan, deels omdat gedacht wordt 
dat open-sourcetechnieken vooral geschikt zijn voor 
internationale conflicten.
 
Theorie: impact van misinformatie op nieuwsvoor-
ziening. Inzet van OSINT waarbij aandacht is voor 
ethische kwesties. 

Praktijk: oefenen met de tools. Open Training 
Workshop, gewijd aan het aanleren van open source 
onderzoeksvaardigheden, met casestudy’s en prak-
tijkvoorbeelden gericht op onderwerpen als conflict, 
criminaliteit, corruptie, met behulp van de specifieke 
Bellingcat-methode IVA (Identification, Verification, 
Amplification). 

Leerdoel: in het eerste theoretische deel van de mo-
dule leren de deelnemers hoe ze geavanceerde zoek-
methoden kunnen gebruiken om publiek beschikbare 
online bronnen te vinden via zoekmachines, sociale 
netwerken en satellietdiensten. Het vinden van ma-
teriaal is de eerste stap, maar het is net zo belangrijk 
om tijdens het onderzoeksproces telkens informatie te 
verifiëren en niet in mis- of desinformatie te trappen. 
De workshop zal zich daarom ook richten op het leren 
van verschillende verificatietechnieken.

14
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Module 4b. Hands on 
Misinformatie en Open-source 
intelligence. 

 

17 november 2021 

Trainers: Annique Mossou en 

Foeke Postma (Bellingcat) 

Gastspreker: nog niet bekend 

 
Theorie: Hoe gebruik je OSINT-onderzoeksmethoden 
om desinformatie tegen te gaan?

 
Praktijk: Wij ondersteunen de deelnemers aan de 
workshop bij het identificeren van hun eigen prak-
tijkproject, helpt bij het definiëren van een concrete 
onderzoeksvraag en het toepassen van verschillende 
open source-technieken op het gekozen onderwerp. 

• ontdekking, analyse en verificatie van door gebruikers 
gegenereerde content (bijv. social media berichten, 
geüploade video’s, foto’s op sociale netwerken). 

• kennis van en vaardigheid met geospatiale en kaart-
diensten (bv. satellietbeelden, Google Earth, 
Wikimapia, enz.).  

• uitgangspunten voor de verificatie van online materi-
aal, zoals multimediacontent en getuigenverklaringen, 
en vergevorderde kennis van de mogelijkheden en 
beperkingen van omgekeerd zoeken op verschillende 
platforms.  

• methodologie van geolocatie - het bepalen van de exac-
te locatie waar een foto of video is gemaakt. 

• methodologie voor het bepalen van de tijd van foto’s 
en video’s. 

 
  

 
Leerdoel: het toepassen van open-sourcetechnieken 
op een specifiek journalistiek onderzoek of het eigen 
interessegebied van een journalist.

15

Poster van documentaire Bellingcat Truth in a Post-Truth World

2.  https://www.hup.harvard.edu/catalog.php?isbn=9780674976986 
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Module 5. Presentatie 
eindresultaten en vormgeven 
ontwikkelingstraject. 

 

24 november 2021 

 
Dit is een afsluitende module met 
twee onderdelen: 

1. Presentatie eindresultaten. 
In deze afsluitende module staat de presentatie van 
eindresultaten centraal. Waarbij reflectie op het proces 
centraal staat. Denk dan aan vragen als: Waarom zijn 
bepaalde technieken gebruikt? Hoe is de onderzoeks-
vraag vastgesteld? Wie is de doelgroep? Hoe kwam de 
uiteindelijke vorm tot stand? Wat viel mee, wat bleek 
nog best lastig?  

Resultaten worden gepubliceerd op de website’s van 
nieuwsmedia weer de deelnemers bij betrokken zijn 
en/of de websites van de partners.  

2. Persoonlijke ontwikkelingslijn. 
Iedere deelnemer heeft gedurende het traject gereflec-
teerd op haar/zijn beroepspraktijk en gearticuleerd 
welke impact big data heeft (1) voor haar/zijn werk 
en (2) voor haar/zijn persoonlijke ontwikkeling. Deze 
reflecties worden vastgelegd in een beknopt Ontwik-
kelingsplan en besproken met de trainers. Dit ontwik-
kelingsplan helpt de deelnemer het adviseren van de 
organisatie waar zij/hij voor werkt. 

Reünie/nieuwjaarsborrel 
 

13 januari 2022
Tijdens de reünie wordt gekeken wat de status is en 
worden vervolgstappen in kaart gebracht. 

16
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TEAM
Data als Kans is een uniek samenwerkingsverband 

tussen het Nederlands Instituut voor Beeld en 

Geluid, Beeld en Geluid Den Haag, Bellingcat en 

LocalFocus. Deze vier partijen zijn gezamenlijk 

verantwoordelijk voor het programma. Met onze 

specifieke kennis, netwerken, tools, collecties en 

data-infrastructuur zorgen ze voor een kwalitatief 

hoogstaande cursusreeks. 

Beeld en Geluid streeft vanuit zijn missie naar een 

krachtig gebruik van het vrije woord en een creatief 

gebruik van tekst, beeld en geluid ten behoeve van 

het versterken van de democratie en een inclusie-

vere wereld. Het instituut heeft ruime ervaring in 

het ontwikkelen en uitvoeren van ontwikkelings-

programma’s, arrangementen en evenementen 

voor mediaprofessionals (waaronder journalisten), 

erfgoedprofessionals, studenten en onderzoekers. 

Bij Beeld en Geluid Den Haag worden mensen 

samengebracht om te onderzoeken en te bespreken 

hoe wij allemaal in media leven. Zo wil Beeld en 

Geluid Den Haag bijdragen aan een open en vrije 

samenleving waar wederzijds begrip, aandacht, 

contact, betrouwbaarheid, toegankelijkheid, pluri-

formiteit en persvrijheid kernwaarden zijn.

Bellingcat combineert geavanceerde online tech-

nologie, forensisch onderzoek en journalistieke 

methodes om de waarheid aan het licht te brengen 

via open source-onderzoek. Met behulp van publiek 

beschikbare gegevens en burgerjournalistiek heeft 

het collectief onder andere het conflict in Syrië, het 

neerschieten van MH17 en de Skripal-vergiftiging 

onderzocht. De publicaties van Bellingcat dragen 

bij aan de bestrijding van mis- en desinformatie en 

vergroten daarmee de maatschappelijke transpa-

rantie en verantwoording, ook door technieken te 

delen en zo veel mogelijk mensen in staat te stellen 

bij te dragen.

LocalFocus is een datajournalistiek persbureau 

voor (regionale) nieuwsmedia. De redactie speurt 

dagelijks naar interessante open datasets op lokaal 

niveau en verwerkt deze tot bondige nieuwsbe-

richten en verhelderende visualisaties. De gebrui-

kers van LocalFocus maken vervolgens een eigen 

nieuwsbericht op basis van deze data. Met de zelf 

ontwikkelde software kunnen journalisten eenvou-

dig kaarten, grafieken en diagrammen maken voor 

zowel web als print. Onder andere NU.nl, Algemeen 

Dagblad, De Gelderlander, Het Parool, Omroep 

Brabant en de NOS maken gebruik van de services 

of software van LocalFocus.

TEAM DATA ALS KANS
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http://beeldengeluid.nl/data-als-kans
http://denhaag.beeldengeluid.nl
https://www.localfocus.nl/nl/
https://www.bellingcat.com/


Data als Kans: Onderzoeksjournalistiek op basis van grootschalige multimediale databronnen

Voor meer informatie, neem contact op 

via data-als-kans@beeldengeluid.nl

Kijk voor de meest actuele informatie op 

www.beeldengeluid.nl/data-als-kans

MEER INFORMATIE
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