Opleidingsspecifieke deel OER, 2015-2016

Opleiding / programma: BA Communicatie- en informatiewetenschappen
Artikel
2.3

Tekst
Colloquium doctum
Het toelatingsonderzoek, bedoeld in art. 7.29 van de wet, heeft betrekking op
maximaal vier van de volgende vakken op VWO niveau: Duits, Engels, Frans en
Geschiedenis.

3.1

Doel van de opleiding
Met de opleiding wordt beoogd:

kennis, vaardigheid en inzicht op het gebied van Communicatie- en
informatiewetenschappen, en het bereiken van de eindkwalificaties
genoemd in het tweede lid.

academische vorming. Hieronder wordt verstaan het ontwikkelen van
competenties (kennis, vaardigheden en attitudes) ten aanzien van:
academisch denken, handelen en communiceren;
hanteren van relevant wetenschappelijk instrumentarium;
(wetenschappelijk) communiceren in de voertaal van de opleiding;
hanteren van specifieke kennis van een vakgebied in een bredere
wetenschappelijke, wetenschapsfilosofische, en maatschappelijk/culturele
context;
gedragsnormen die gelden tijdens de studie en binnen de wetenschap.

voorbereiding op een verdere studieloopbaan.
Studenten worden vanaf het eerste bachelorjaar vertrouwd gemaakt met theorie
en praktijk van wetenschappelijk onderzoek.
De afgestudeerde:

heeft kennis van en inzicht in het vakgebied Communicatie- en
informatiewetenschappen, in het bijzonder de rol van taal en beeld in tekst,
film, televisie, en de nieuwe media, alsmede de geschiedenis en
maatschappelijk functies van deze media.

heeft kennis van en inzicht in de theoretische en methodologische
grondslagen van de tekst- en communicatiewetenschap en discourseanalyse, de film- en televisiewetenschap en de studie van de nieuwe media.

beschikt over algemene academische vaardigheden, in het bijzonder met
betrekking tot vakspecifieke inhouden.

is in staat om kennis en inzicht op dusdanige wijze toe te passen, dat dit een
professionele benadering van zijn/haar werk of beroep laat zien.

beschikt over de denk- en redeneer- en onderzoeksvaardigheden die nodig
zijn voor adequate wetenschapsbeoefening en –toepassing binnen ten minste
een van de verdiepingspakketten.

is in staat om informatie, ideeën en oplossingen over te brengen op een
publiek bestaande uit specialisten of niet-specialisten.

bezit de studievaardigheden die noodzakelijk zijn om een relevante
masteropleiding te volgen.

3.2

Vorm van de opleiding
De opleiding wordt voltijds verzorgd.

3.3

Taal waarin de opleiding wordt verzorgd
1. De opleiding wordt in het Nederlands verzorgd.
2. In afwijking van het eerste lid kunnen een of meer onderdelen van de opleiding
in het Engels worden verzorgd indien de herkomst van de student of docent
daartoe noodzaakt of als het onderdeel als zodanig geprogrammeerd is.

3.5

Major

Opleidingsspecifieke deel OER 2015-2016
BA Communicatie- en informatiewetenschappen

1

Studenten gestart per 1 september 2013:
1. De opleiding omvat een gedeelte (major) met een studielast van 120
studiepunten, dat betrekking heeft op Communicatie- en
informatiewetenschappen. Van de major dienen onderdelen deel uit te maken
die mede betrekking hebben op de wetenschappelijke en maatschappelijke
context van Communicatie- en informatiewetenschap met een studielast van ten
minste 22,5 studiepunten.
2a) In de major zijn de in de bijlage onder 1 aangewezen onderdelen met een
totale studielast van 67,5 studiepunten verplicht (inclusief eindwerkstuk, zie ook
lid 3.). 2b) In de major zijn in de bijlage onder 2 de “verdiepingspakketten”
aangewezen. Hieruit kiest de student tenminste één pakket met een totale
studielast van 30 studiepunten.
2c) In de major zijn in de bijlage onder 3 “academische context cursussen”
aangewezen. Deze cursussen hebben mede betrekking op de
wetenschappelijke en maatschappelijke context van de opleiding. Hieruit kiest
de student ten minste 3 onderdelen met een totale studielast van 22,5
studiepunten:

ten minste 7,5 studiepunten op inleidend niveau (1) binnen de opleiding
Communicatie- en informatiewetenschappen

ten minste 7,5 studiepunten op gevorderd niveau (3) binnen de opleiding
Communicatie- en informatiewetenschappen

ten minste 7,5 studiepunten op inleidend niveau (1) buiten de
opleiding Communicatie- en informatiewetenschappen
3. Binnen de major is een eindwerkstuk met een studielast van 7,5 studiepunten
op gevorderd niveau verplicht. Dit werkstuk is gekoppeld aan een cursus op
niveau 3 en sluit inhoudelijk aan op een verdiepingspakket van de major
Communicatie- en informatiewetenschappen. Daarnaast dient het eindwerkstuk
geschreven te worden in correct en goed verzorgd Nederlands.
4. De onderdelen van de opleiding binnen de major – basispakketten,
verdiepingspakketten, academische context cursussen en eindwerkstuk dienen voor ten minste 45 studiepunten op gevorderd niveau (3) te liggen.
Studenten gestart voor 1 september 2013:
1. De opleiding omvat een gedeelte (major) met een studielast van 135
studiepunten, dat betrekking heeft op Communicatie- en
informatiewetenschappen. Van de major dienen onderdelen deel uit te maken
die mede betrekking hebben op de wetenschappelijke en maatschappelijke
context van Communicatie- en informatiewetenschappen met een studielast van
ten minste 30 studiepunten.
2a) In de major zijn 75 studiepunten verplicht (hiervan zijn 15
studiepunten aangewezen als academische context).
2b) In de major zijn “majorgebonden keuzeonderdelen” aangewezen. Hieruit
kiest de student voor ten minste 45 studiepunten.
2c) In de major zijn “academische context keuze” onderdelen aangewezen.
Hieruit kan de student voor ten minste 15 studiepunten kiezen.
3. Binnen de major is een eindwerkstuk met een studielast van 7,5 studiepunten
op gevorderd niveau, verplicht.
4. De onderdelen van de major – verplichte, majorgebonden keuze en
academische context onderdelen- dienen voor ten minste 37,5 studiepunten op
verdiepend niveau te liggen en voor ten minste 45 studiepunten op gevorderd
niveau. Uit het aanbod van practica mag de student één practicum kiezen. Het
is studenten toegestaan minder studiepunten op verdiepend niveau te behalen
indien zij een equivalent aantal studiepunten op gevorderd niveau meer
behalen.
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Onderwijsprogramma
Opleiding: BA Communicatie- en informatiewetenschappen
Bijlage 1 (art. 3.5) – Verplichte onderdelen (67,5 ECTS)
Basispakket 1:
Cursuscode

Cursusnaam

Niveau

ECTS

Periode

CI1V13001

Taal en communicatie

1

7,5

1

CI1V13002

Beeld, media en communicatie

1

7,5

1

CI2V13001

Methoden van Cultuurwetenschappelijk
onderzoek

2

7,5

2

CI2V13002

Methoden van Empirisch onderzoek

2

7,5

3

Basispakket 2:
Cursuscode

Cursusnaam

Niveau

ECTS

Periode

CI2V14001

Media, communicatie en markt

2

7,5

3

CI2V14002

Communicatie, organisatie en
interactie

2

7,5

4

CI2V14003

Digitale communicatie

2

7,5

4

CI2V14004

Cultuur, communicatie en diversiteit

2

7,5

1

Eindwerkstuk:
Cursuscode
CI3V13002

Cursusnaam

Niveau

Ba eindwerkstuk CIW

3

ECTS
7,5

Periode
1-2-3-4

Bijlage 2 (art. 3.5) – Verdiepingspakketten – verplichte keuze één pakket (30 ECTS)
Verdiepingspakket ‘Digitale Communicatie’:
Cursuscode

Cursusnaam

Niveau

ECTS

Periode

CI3V14101

Social Media in context

3

7,5

1

CI3V14102

Data-analyse in de
communicatiepraktijk

3

7,5

2

CI3V14103

Speelse communicatie en gaming

3

7,5

3

CI3V14104

Mobiele communicatie

3

7,5

4

Verdiepingspakket ‘Media, communicatie en markt’:
Cursuscode

Cursusnaam

Niveau

ECTS

Periode

CI3V14201

Media-industrie

3

7,5

1

CI3V14202

Media en representatie

3

7,5

2

CI3V14203

Media en publiek

3

7,5

3

CI3V14204

Media en participatie

3

7,5

4

Verdiepingspakket ‘Communicatie, organisatie en interactie’:
Cursuscode

Cursusnaam

Niveau

ECTS

Periode

CI3V14301

Communicatie, cognitie en
begrijpelijkheid

3

7,5

1

CI3V14302

Communicatie, emotie en
overtuigingskracht

3

7,5

2

CI3V14303

Communicatie, media en interactie

3

7,5

3
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CI3V14304

Communicatie, organisatie en crisis

3

7,5

4

Verdiepingspakket ‘Cultuur, communicatie en diversiteit’:
Cursuscode

Cursusnaam

Niveau

ECTS

Periode

CI3V14401

Culturele representaties

3

7,5

1

CI3V14402

Bestuur en management van talige
diversiteit

3

7,5

2

CI3V14403

Interculturele dialoog

3

7,5

3

CI3V14404

Digitale identiteit

3

7,5

4

Bijlage 3 (art. 3.5) – Academische contextcursussen (22,5 ects)
Binnen domein: verplichte keuze (15 ECTS: 7,5 ECTS niveau 1 en 7,5 ECTS niveau 3)
Cursuscode

Cursusnaam

Niveau

ECTS

Periode

CI1V13003

Communicatie in context

1

7,5

2

CI3V14002

Het CIW Lab

3

7,5

13

Buiten domein: verplichte keuze (7,5 ECTS)
Er moet een cursus gekozen worden buiten de opleiding Communicatie- en
Informatiewetenschappen
Cursuscode

Cursusnaam

Niveau

ECTS

Periode

WR1V14013

De grote ideeën

1

7,5

2

WR1V14001

Mohammed in heden en verleden

1

7,5

2

GK1V14002

The Story of Art

1

7,5

2

GK1V14001

Twee eeuwen Nederland

1

7,5

2

MC1V13001

Gender, etniciteit en cultuurkritiek

1

7,5

2

MC1V14001

Het culturele veld

1

7,5

2

TL1V14001

Taal: Feit en fictie

1

7,5

2

TL1V14002

Sterke verhalen

1

7,5

2

Bijlage 4 – Minor GW
Binnen de profileringsruimte (60 EC) volgt de student in ieder geval een verplichte minor GW van
30 EC. De minor GW is een samenhangend pakket van vier cursussen binnen de
Geesteswetenschappen, behorende tot een ander vakgebied dan de major van de student.
Hieronder staat een lijst van minors die voor de opleiding Communicatie- en
informatiewetenschappen gelden als minor GW. In uitzonderlijke gevallen kan de student een
minor die niet op deze lijst staat, inzetten als minor GW. Ook hiervoor is vooraf toestemming nodig
van de examencommissie.
Minors GW 2015-2016:
Filosofie en Religie
Opleidingsspecifiek
 Arabisch
 Islam
 Kunstmatige Intelligentie
 Religiestudies
 Het Goede, het Ware en het Schone
 Wat is de mens?
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Opleidingsoverschrijdend






Ethics in modern society
Esthetica
Literatuur en levensbeschouwing
De middellandse zee: brug en kloof
Religie in het publieke domein

Talen, Literatuur en Communicatie
Opleidingsspecifiek
 Duitse taal en cultuur
 English Language and Literature
 Franse taal en cultuur
 Italiaanse taal en cultuur
 Keltische talen en cultuur
 Introductie Literatuurwetenschap
 Nederlandse taal en cultuur
 Spaanse taal en cultuur
 Taalwetenschap
 Literature in conflict
Opleidingsoverschrijdend
 Grote werken uit de literatuur
 Logopediewetenschap
 Digital humanities
 Brains & Bodies: Cognitie en emotie in de geesteswetenschappen
 Nederlandse cultuur
 Taalontwikkeling
 Gouden tijden in Vroegmodern Europa
 De Sprekende Samenleving
Geschiedenis en Kunstgeschiedenis
Opleidingsspecifiek
 Geschiedenis
 Kunstgeschiedenis
Opleidingsoverschrijdend
 Atlantic Europa
 Antieke cultuur
 Archeologie
 Beeldcultuur en samenleving
 Conflict Studies
 De macht en onmacht van de markt
 Geschiedenis en herinnering in de digitale wereld
 Internationale betrekkingen
 Middeleeuwen
 Politiek tussen nationale staat en mondiale samenleving
 Wetenschapsgeschiedenis
 Global Asia
Media- en cultuurwetenschap
Opleidingsspecifiek
 Muziekwetenschap
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Media en Cultuur

Opleidingsoverschrijdend
 Kunst, beleid en maatschappij
 Gender Studies
 Postcolonial Studies
 Creative Cities
 Game Studies
 Comparative Media Studies
Overig



Studeren in het buitenland1
Minor Bestuur en Organisatie

1

Studeren in het buitenland is geen officiële minor en levert ook geen minoraantekening op het diploma op, maar kan wel
gelden als vervanging van de minor GW. Om ‘studeren in het buitenland’ op te nemen als vervanging van de minor GW is
vooraf toestemming van de examencommissie nodig.
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Overgangsregelingen bacheloropleiding Communicatie- en
informatiewetenschappen 2015-2016
Algemene opmerkingen
Voor studenten die gestart zijn in collegejaar 2010-2011 en 2011-2012 geldt dat zij vallen onder
het examenprogramma CI-Major-12. Voor deze studenten zijn geen aparte overgangsregelingen
opgenomen maar gelden onderstaande overgangsregelingen.

Overgangsregelingen voor studenten die zijn ingestroomd in het collegejaar
2012-2013 (cohort 2012) [examenprogramma CI-Major-12]
Studenten die gestart zijn in studiejaar 2012-2013, dienen het onderwijsprogramma af te ronden
zoals beschreven in de OER-bijlage 2012-2013. Omdat bepaalde onderdelen van dat
onderwijsprogramma in het huidige studiejaar 2015-2016 niet meer worden aangeboden, geldt
onderstaande overgangsregeling.
Het is mogelijk om over te stappen naar het volledige onderwijsprogramma van het huidige
studiejaar (2015-2016). Als men hiervoor kiest, dient te worden voldaan aan alle voorwaarden van
het onderwijsprogramma 2015-2016 en dient dit te worden goedgekeurd door de
examencommissie van de opleiding. Als u dit overweegt, neem dan contact op met de
studieadviseur.

1) Majorgebonden cursussen – verplicht (60 ECTS)
Bij de overgangsregelingen voor verplichte onderdelen geldt dat de oude en de nieuwe cursus
equivalent zijn, tenzij anders vermeld. Een student mag maar één van beide cursussen opnemen in
het examenprogramma.
Niet behaald
CI1V12003: Inleiding CIW I
CI1V12002: Inleiding CIW II
CI2V11002: Methoden van
CIW onderzoek II
CI2V11001: Methoden van
CIW onderzoek I
200501027: Nieuwe media

200900030: Instrueren en
overtuigen (CIW)

Te doen in 2015-2016
CI1V13001: Taal en
Communicatie
CI1V13002: Beeld, media
en communicatie
CI2V13001:
Cultuurwetenschappelijk
onderzoek
CI2V13002: Empirisch
onderzoek
CI2V14003: Digitale
communicatie (was eerst
CI2V13005: Nieuwe media
en digitale cultuur)
CI2V14002: Communicatie,
organisatie en interactie
(was eerst CI2V13004:
Communicatie en
organisatie)

Opmerkingen

De cursus is vervallen. Kies een
cursus uit het major keuzeaanbod
De cursus is per 2014-15
vervallen. De student vraagt de
Examencommissie toestemming
om ter vervanging een cursus
naar keuze van hetzelfde of van
hoger niveau uit het volledige
CIW cursusaanbod te volgen.

CI1V11003: Medialandschap

CI1V12001: Media ecologie
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2) Academische contextcursussen - verplicht (15 ECTS)
Bij de overgangsregelingen voor verplichte onderdelen geldt dat de oude en de nieuwe cursus
equivalent zijn, tenzij anders vermeld. Een student mag maar één van beide cursussen opnemen in
het examenprogramma.
Niet behaald

Te doen in 2015-2016

200800227: Schrijven en
presenteren voor CIW

CI1V13003: Communicatie
in context

CI2V12002: Communicatie,
media en cultuur

Opmerkingen
De cursus Schrijven en
presenteren voor CIW is
vervallen. Communicatie in
context is een geheel nieuwe
Academische contextcursus
De cursus is per 2014-15
vervallen. De student vraagt de
Examencommissie toestemming
om ter vervanging een cursus
naar keuze van hetzelfde of van
hoger niveau uit het volledige
CIW cursusaanbod te volgen.

3) Eindwerkstuk - verplicht (7,5 ECTS)
Bij de overgangsregelingen voor verplichte onderdelen geldt dat de oude en de nieuwe cursus
equivalent zijn, tenzij anders vermeld. Een student mag maar één van beide cursussen opnemen in
het examenprogramma.
Niet behaald
TF3V14026: BAeindwerkstuk
(was eerst 200401010: BA
eindwerkstuk)
Of
NE3VD11021: Eindwerkstuk
com

Te doen in 2015-2016

Opmerkingen

CI3V13002: Eindwerkstuk
CIW

4) Majorgebonden cursussen - verplichte keuze (45 ECTS)
Studenten die nog één of meer major keuzecursussen moet volgen, dienen een keuze te maken uit
het huidige cursusaanbod. Let op: kies geen cursus die inhoudelijke overlap vertoont met al
afgeronde examenonderdelen. Eventuele overlap staat aangegeven in onderstaande tabellen. Als
cursussen staan aangeduid als equivalent, mag maar één van beide cursussen worden opgenomen
in het programma.
Aanbod 2015-2016
CI3V14101: Social Media in context
CI3V14102: Data-analyse in de
communicatiepraktijk
CI3V14103: Speelse communicatie en
gaming
CI3V14104: Mobiele communicatie
CI3V14201: Media-Industrie
CI3V14202: Media en representatie
CI3V14203: Media en publiek
CI3V14204: Media en participatie
CI3V14301: Communicatie, cognitie en
begrijpelijkheid
CI3V14302: Communicatie, emotie en

Equivalent

NE3VD12004: Communicatie, cognitie en
begrijpelijkheid
NE3V12005: Communicatie, emotie en
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overtuigingskracht
CI3V14303 : Communicatie, media en
interactie
CI3V14304 : Communicatie, organisatie en
crisis
CI3V14401: Culturele representaties,
CI3V14402: Bestuur en management van
talige diversiteit
CI3V14403: Interculturele dialoog
CI3V14404: Digitale identiteit
TW2V13005: Communicatie in sociale media
MC1V13001: Gender, etniciteit en
cultuurkritiek
CI2V14004: Cultuur, communicatie en
diversiteit
en
TL3V14001: Methoden van onderzoek naar
interculturele communicatie
ME3V15015: Hollywood Cinema and beyond

overtuigingskracht
NE3V12006: Communicatie, media en
interactie
NE3V12003 : Communicatie, organisatie en
crisis

200800135: Gender, etniciteit en
cultuurkritiek
200300391: Interculturele communicatie

TF3V11002: Amerikaanse film
en
TF3V14015: Hollywood Film and beyond
ME3V15016: Nederlandse filmcultuur in
internationale context

ME3V15017: Computergames in context
ME3V15030
Practicum Film/TV I
ME3V15031
Practicum Film/TV II
ME3V15032
Practicum Nieuwe media I
ME3V15033
Practicum Nieuwe media II
ME3V15034
Practicum Data School I
ME3V15034
Practicum Data School II

201000258: Nederlandse fimcultuur
en
TF3V14016: Nederlandse filmcultuur in int.
context
TF3V12008: Computergames: Theorie en
Cultuur
200700117 Practicum Video
TF3V14002 Practicum Film/TV
200700117 Practicum Video
TF3V14002 Practicum Film/TV
200400314 Practicum Nieuwe media
TF3V14001 Practicum Nieuwe media
200400314 Practicum Nieuwe media
TF3V14001 Practicum Nieuwe media
200400314 Practicum Nieuwe media
TF3V14001 Practicum Nieuwe media
200400314 Practicum Nieuwe media
TF3V14001 Practicum Nieuwe media

5) Academische contextcursussen – verplichte keuze (15 ECTS)
Studenten die nog één of meer academische contextcursussen moet volgen, dienen een keuze te
maken uit het huidige cursusaanbod. Let op: kies geen cursus die inhoudelijke overlap vertoont
met al afgeronde examenonderdelen. Eventuele overlap staat aangegeven in onderstaande
tabellen. Als cursussen staan aangeduid als equivalent, mag maar één van beide cursussen worden
opgenomen in het programma.
Aanbod 2015-2016
MC1V13001: Gender, etniciteit en
cultuurkritiek
TW1V13002: Psychologie van taal
TW1V13003: Sociolinguïstiek

Equivalent
200800135: Gender, etniciteit en
cultuurkritiek
200400300: Psychologie van taal
200500388: Inleiding Sociolinguïstiek
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TW2V14101: Talen in contact
TL3V14113: Postcolonial Theory
RS1V14001: Who’s Who in de bijbel
TC3V14001: Theorie en praktijk van GW
GE2V14012: Mythologie
TL3V14003: Vertalen en vertaalwetenschap
NE3V14102: Taal en betekenis
CI3V14002: CIW Lab
TL1V14001: Taal: Feit en fictie
TL1V14002: Sterke verhalen

200500423: Talen in contact
200200266: Postcolonial Theory
200900059: Who’s Who in de bijbel
200500119: Kennis Letteren en maatschappij
200900044: Klassieke Mythologie
200200141: Inleiding in de
vertaalwetenschap
NE3VD12007: Taal, betekenis en informatie

Overgangsregelingen voor studenten die zijn ingestroomd in het collegejaar
2013-2014 (cohort 2013) en 2014-2015 (cohort 2014) [examenprogramma CIMajor-13]
Studenten die gestart zijn in studiejaar 2013-2014 of 2014-2015, dienen het onderwijsprogramma
af te ronden zoals beschreven in de OER-bijlage 2013-2014, respectievelijk 2014-2015. Omdat
bepaalde onderdelen van dat onderwijsprogramma in het huidige studiejaar 2015-2016 niet meer
worden aangeboden, geldt onderstaande overgangsregeling.
Het is mogelijk om over te stappen naar het volledige onderwijsprogramma van het huidige
studiejaar (2015-2016). Als men hiervoor kiest, dient te worden voldaan aan alle voorwaarden van
het onderwijsprogramma 2015-2016 en dient dit te worden goedgekeurd door de
examencommissie van de opleiding. Als u dit overweegt, neem dan contact op met de
studieadviseur.

1) Verplichte onderdelen
-

Basispakket 1
Cursussen uit dit basispakket zijn niet gewijzigd.

-

Basispakket 2
Bij de overgangsregelingen voor verplichte onderdelen geldt dat de oude en de nieuwe
cursus equivalent zijn, tenzij anders vermeld. Een student mag maar één van beide
cursussen opnemen in het examenprogramma.

Was
CI2V13003: Film- en
televisiewetenschap
CI2V13004 : Communicatie
en Organisatie
CI2V13005: Nieuwe media
& digitale cultuur
-

Wordt
CI2V14001: Media,
communicatie en markt
CI2V14002: Communicatie,
organisatie en interactie
CI2V14003: Digitale
communicatie

Opmerkingen

BA eindwerkstuk
Het eindwerkstuk is niet gewijzigd.

2) Verdiepingspakketten – verplichte keuze één pakket
Verdiepingspakket ‘Digitale communicatie’
Cursussen uit dit verdiepingspakket zijn niet gewijzigd.
-

Verdiepingspakket ‘Media, communicatie en markt’
Cursussen uit dit verdiepingspakket zijn niet gewijzigd.
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-

Verdiepingspakket ‘Communicatie, organisatie en interactie’
Cursussen uit dit verdiepingspakket zijn niet gewijzigd.

-

Verdiepingspakket ‘Cultuur, communicatie en diversiteit’
Cursussen uit dit verdiepingspakket zijn niet gewijzigd.

3) Academische Context Cursussen
Binnen het domein – verplichte onderdelen
De Academische Context Cursussen binnen het domein zijn niet gewijzigd.
-

Buiten het domein – verplichte keuze
De Academische Context Cursussen buiten het domein zijn niet gewijzigd.
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