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Werkervaring 
 

 April 2009 - heden: Redacteur Met Het Oog Op Morgen (NOS, Radio 1). Ik bedenk en produceer 
onderwerpen voor radiogesprekken n.a.v. de actualiteit, bereid de gesprekken voor en neem 
alles door met de presentator. Daarnaast zorg ik voor de zichtbaarheid van Het Oog op social 
media. 

 

 Augustus 2006 - heden: Freelance journalist, als tekstschrijver voor onder andere: 
- Ouders van Nu 
- Ophij / Opzij 
- Viva (Mama) 
- Viva 
- de Volkskrant 
Als researcher voor het televisieprogramma Vals Plat (NPS – via Dogan Productions) 

 

 Januari 2010 - juli 2010: Webredacteur Vrij Nederland. Verantwoordelijk voor de inhoud van de 
website www.vn.nl. 

 

 Januari 2009 - juli 2009 (Web)redacteur Volkskrant Reizen en Volkskrant Opinie. Ik was 
verantwoordelijk voor de content www.volkskrantreizen.nl en www.volkskrant.nl/opinie en 
schreef artikelen voor het Reizenkatern van de Volkskrant. 

 

 Augustus 2007 - januari 2009: (Eind)redacteur DAG Media. Als web- en videoredacteur was ik 
verantwoordelijk voor de (video)content op www.dag.nl/video en maakte zelf filmpjes. Later 
werd ik eindredacteur van www.zie.nl, de online televisiegids van DAG Media en schreef ik de 
televisie- en mediapagina's in de gratis krant DAG.  

 

 
Opleidingen 
 

 2005-2006: Master Journalistiek, Rijksuniversiteit Groningen. Specialisatie: Radio- en 
Televisiejournalistiek. 

 

 1999-2005: Taal- en Cultuurstudies/Algemene Letteren, Universiteit Utrecht. 

http://www.neeltjehuirne.nl/
http://www.vn.nl/
http://www.volkskrantreizen.nl/
http://www.volkskrant.nl/opinie
http://www.dag.nl/video
http://www.zie.nl/


Specialisatie: Cultuureducatie. Daarnaast vakken gevolgd op het gebied van Beeldende Kunst, 
Theaterwetenschappen en Kunstbeleid- en Management. Mijn afstudeerscriptie ging over de 
vraag of activiteiten en evenementen in Nederlandse kunstmusea passen binnen de officiële 
taak- en doelstellingen van deze musea. 

 

 1993-1999: Atheneum, R.K.S.G. Marianum te Groenlo. Vakkenpakket: Nederlands, Engels, 
Duits, Frans, Latijn, Aardrijkskunde, Geschiedenis en Muziek. 

 
 

Cursussen 
 

 2015:  Cursus nieuwslezen van Raymond Serré bij de NOS. 

 2014:  Talentenklas 2014 van de NOS. In dit kader volgde ik een intensieve cursus tv-
verslaggeving. 

 2011:  Cursus Strafrecht en OM voor journalisten bij het Studiecentrum Rechtspleging te 
Zutphen. 

 2003:  Cursus Oriëntatie op de Educatieve Praktijk (COEP) aan het Interfacultair Instituut voor 
Lerarenopleiding, Onderwijsontwikkeling en Studievaardigheden (IVLOS) van de Universiteit 
Utrecht, richting Culturele en Kunstzinnige Vorming (CKV). 

 
 

Talenkennis 
 

 Nederlands – vloeiend in woord en geschrift 

 Engels – gemiddeld in woord en geschrift 

 Duits – bovengemiddeld in woord en geschrift 

 Frans – redelijk in woord en geschrift 
 
 

Relevante ervaring en activiteiten 
 

 In 2014 ben ik geselecteerd voor de Talentenklas van de NOS, waarin jonge en veelbelovende 
journalisten van binnen en buiten de NOS in theorie en praktijk werden gecoacht richting het 
vak van tv-verslaggever. 

 Ik schrijf voor een blog over ouderschap, www.oudersonderling.nl en doe daarvoor ook de 
eindredactie. Daarnaast blog ik op mijn eigen site www.neeltjehuirne.nl over allerhande 
onderwerpen. 

 Voor de Voorleesexpress las ik twee jaar lang wekelijks voor aan de 8-jarige Mohammed, om 
zijn taalgevoel te verbeteren. 

 Ik bezoek regelmatig festivals, musea, (theater)voorstellingen, films en concerten en ben goed 
op de hoogte van de ontwikkelingen in het culturele veld. 

http://www.oudersonderling.nl/
http://www.neeltjehuirne.nl/

