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RAPPORT OVER DE DUALE MASTEROPLEIDING 

COMMUNICATIE- EN INFORMATIEWETENSCHAPPEN VAN 

DE UNIVERSITEIT VAN AMSTERDAM 
 

Dit rapport volgt het Beoordelingskader voor de beperkte opleidingsbeoordeling van de NVAO (d.d. 

september 2016). 

 

ADMINISTRATIEVE GEGEVENS VAN DE OPLEIDING 
 

Duale masteropleiding Communicatie- en Informatiewetenschappen 

Naam van de opleiding:   Communicatie- en Informatiewetenschappen  

CROHO-nummer:    60833 

Niveau van de opleiding:   master 

Oriëntatie van de opleiding:   academisch 

Aantal studiepunten:    90 EC 

Afstudeerrichtingen:  Tekst en Communicatie (T&C) 

  Discourse and Communication Studies (DCS) 

Locatie:     Amsterdam 

Variant:     duaal  

Onderwijstaal:     Nederlands, Engels  

Vervaldatum accreditatie:   01/07/2020 

 

Het bezoek van het visitatiepanel Communicatie- en Informatiewetenschappen & Mediastudies aan 

de Faculteit der Geesteswetenschappen van de Universiteit van Amsterdam vond plaats op 11-13 

februari 2019. 

 

 

ADMINISTRATIEVE GEGEVENS VAN DE INSTELLING 
 

Naam van de instelling:   Universiteit van Amsterdam  

Status van de instelling:   bekostigde instelling 

Resultaat instellingstoets:   positief 

 

 

SAMENSTELLING VAN HET PANEL 
 

De NVAO heeft op 20 augustus 2018 ingestemd met de samenstelling van het panel. Het panel dat 

de duale masteropleiding Communicatie- en Informatiewetenschappen beoordeelde bestond uit: 

 Prof. dr. D. (Daniël) Biltereyst, gewoon hoogleraar Film- en Mediastudies aan de Universiteit Gent 

en directeur van het Centre for Cinema and Media Studies (voorzitter); 

 Prof. dr. C.J.M. (Carel) Jansen, emeritus hoogleraar Communicatie- en Informatiewetenschappen 

aan de Rijksuniversiteit Groningen; 

 Prof. dr. O.M. (Odile) Heynders, hoogleraar Vergelijkende literatuurwetenschap aan Tilburg 

University; 

 Dr. E.M.C. (Els) van der Pool, lector Human Communication Development aan de Hogeschool van 

Arnhem en Nijmegen; 

 Dr. J. (Joyce) Karreman, universitair docent Communicatiewetenschap aan de Universiteit 

Twente; 

 M. (Monique) Kloosterman BA, masterstudent Communicatiekunde aan de Rijksuniversiteit 

Groningen (student-lid). 

 

Het panel werd ondersteund door dr. Irene Conradie, die optrad als secretaris.  
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WERKWIJZE VAN HET PANEL 
 

De beoordeling van de duale masteropleiding Communicatie- en Informatiewetenschappen aan de 

Faculteit der Geesteswetenschappen van de Universiteit van Amsterdam was onderdeel van de 

clustervisitatie CIW en Media. Van oktober 2018 tot en met mei 2019 beoordeelde het panel in totaal 

23 opleidingen aan 9 universiteiten. Het cluster bestond uit de volgende deelnemende instellingen: 

Erasmus Universiteit Rotterdam, Maastricht University, Radboud Universiteit, Rijksuniversiteit 

Groningen, Tilburg University, Universiteit van Amsterdam, Universiteit Leiden, Universiteit Utrecht 

en Vrije Universiteit Amsterdam.  

 

Het cluster Communicatie- en Informatiewetenschappen en Mediastudies heeft de logistieke en 

praktische begeleiding van de visitatie en de rapportage uitbesteed aan evaluatiebureau QANU. Dr. 

Irene Conradie begeleidde het cluster als coördinator van QANU. Zij trad op als secretaris bij de 

bezoeken aan de Universiteit Leiden en de Universiteit van Amsterdam. De overige bezoeken werden 

begeleid door onafhankelijke, door de NVAO-gecertificeerde secretarissen: drs. Renate Prenen bij de 

bezoeken aan Maastricht University, Radboud Universiteit, Rijksuniversiteit Groningen en Vrije 

Universiteit Amsterdam; drs. Linda te Marvelde bij de bezoeken aan Erasmus Universiteit Rotterdam, 

Tilburg University en Universiteit Utrecht. 

 

Het visitatiepanel  

Bij de samenstelling van het visitatiepanel werd rekening gehouden met de expertise, 

beschikbaarheid en onafhankelijkheid van de panelleden. Het visitatiepanel bestond uit de volgende 

leden: 

 

 Prof. dr. D. (Daniël) Biltereyst, gewoon hoogleraar Film- en Mediastudies aan de Universiteit 

Gent en directeur van het Centre for Cinema and Media Studies (voorzitter / vicevoorzitter); 

 Em. prof. dr. C.J.M. (Carel) Jansen, emeritus hoogleraar Communicatie- en 

Informatiewetenschappen aan de Rijksuniversiteit Groningen (voorzitter / vicevoorzitter); 

 Em. prof. dr. P.C. (Peter) Neijens, emeritus hoogleraar Communicatiewetenschap aan de 

Universiteit van Amsterdam (vicevoorzitter); 

 Em. prof. dr. J.L.H. (Jo) Bardoel, emeritus hoogleraar Journalistiek en Media aan de Radboud 

Universiteit Nijmegen;  

 Prof. dr. W. (Wilco) Hazeleger, bijzonder hoogleraar Klimaatdynamica en directeur/CEO van 

het Netherlands eScience Center; 

 Prof. dr. O.M. (Odile) Heynders, hoogleraar Vergelijkende literatuurwetenschap aan Tilburg 

University;  

 Prof. dr. J.C. (Jaap) de Jong, hoogleraar Journalistiek en Nieuwe Media en voorzitter van de 

opleiding Media Studies aan de Universiteit Leiden; 

 Prof. dr. G. (Geert) Jacobs, gewoon hoogleraar Language for Specific Purposes en hoofd van 

de afdeling Linguïstiek aan de Universiteit Gent; 

 Dr. J. (Joyce) Karreman, universitair docent Communicatiewetenschap aan de Universiteit 

Twente; 

 Drs. J. (Judith) Mulder, mede-oprichter en directeur van firMM information + service design;  

 Drs. M. (Maike) Olij, zelfstandig journalistiek adviseur en media innovator; 

 Prof. dr. S. (Steve) Paulussen, hoofddocent Media en Journalistiek aan de Universiteit 

Antwerpen;  

 Prof. dr. P.P.R.W. (Patricia) Pisters, hoogleraar Filmwetenschap aan de Universiteit van 

Amsterdam;  

 Dr. B. (Bert) Pol, oprichter en managing partner van Tabula Rasa, een organisatie 

gespecialiseerd in gedragsverandering en communicatie; 

 Dr. E.M.C. (Els) van der Pool, lector Human Communication Development aan de Hogeschool 

van Arnhem en Nijmegen; 

 Dr. M. (Mir) Wermuth, oprichter en eigenaar van Blinkering, een organisatie in 

programmamanagement in de creatieve industrie; 
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 Drs. G. (Gaby) Wijers, directeur van LIMA, een internationaal platform voor duurzame toegang 

tot mediakunst; 

 M. (Monique) Kloosterman BA, masterstudent Communicatiekunde aan de Rijksuniversiteit 

Groningen (student-lid);   

 A.C.M.F. (Aimée) Overhof BA, recent afgestudeerde bij de bacheloropleiding Algemene 

Cultuurwetenschappen aan Tilburg University (student-lid); 

 B.D.H. (Biba) Becker, bachelorstudent Online Culture aan Tilburg University (student-lid). 

 

Voor elk bezoek is een (sub)panel samengesteld, gebaseerd op de expertise en beschikbaarheid van 

de panelleden en rekening houdend met mogelijke belangenverstrengeling. De panels bestonden in 

de regel uit zes leden.  

 

Voorbereiding 

Op 20 augustus 2018 vond met de roulerende (vice)voorzitters  (prof. dr. Daniël Biltereyst, em. prof. 

dr. Carel Jansen, en em. prof. dr. Peter Neijens) een uitgebreid vooroverleg plaats. Hierin 

informeerde de projectcoördinator hen over de taakstelling en werkwijze van het panel in het 

algemeen en de rol van de voorzitter in het bijzonder. Het panel hield een startvergadering op 20 

augustus 2018, waarin eveneens de beoordelingskaders, het visitatieproces en de planning aan bod 

kwamen. Tevens werd een werkwijze voor de visitaties afgesproken. Daarbij is expliciet gesproken 

over de uitgangspunten: een werkwijze die uitgaat van vertrouwen in de bestaande kwaliteit en een 

houding die past bij collegiale toetsing. 

 

Ter voorbereiding op de visitatie van de Universiteit van Amsterdam stelde de projectcoördinator een 

bezoekprogramma op in overleg met de contactpersonen van de faculteit. De faculteit selecteerde 

vervolgens voor elke gespreksronde representatieve gesprekspartners. Het bezoekprogramma voor 

Universiteit van Amsterdam is in dit rapport opgenomen als Bijlage 3. 

 

De opleidingen schreven ter voorbereiding op de visitatie een zelfevaluatierapport. Deze 

zelfevaluaties werden na ontvangst door de projectcoördinator gecontroleerd op kwaliteit en 

volledigheid, en vervolgens doorgestuurd aan de panelleden. De panelleden bestudeerden de 

zelfevaluaties en bijlagen, en formuleerden op basis hiervan vragen ter voorbereiding op het bezoek. 

Ook formuleerden de panelleden per opleiding punten die hun in positieve zin opvielen en punten 

voor verbetering.  

 

Naast de zelfevaluatierapporten bestudeerde het panel een selectie van eindwerken. In samenspraak 

met de voorzitter van het panel selecteerde de projectcoördinator een steekproef van recente 

eindwerken (zie Bijlage 4 voor een toelichting op de geselecteerde eindwerken). Daarbij hielden de 

projectcoördinator en de voorzitter rekening met een evenwichtige spreiding in cijfers, 

afstudeervarianten en beoordelaars. Bij de scripties ontving het panel ook de 

beoordelingsformulieren die door de examinatoren waren ingevuld.  

 

Bezoek 

Het visitatiebezoek aan de Universiteit van Amsterdam vond plaats op 11, 12 en 13 februari 2019. 

Prof. dr. Carel Jansen was wegens persoonlijke omstandigheden op 13 februari niet aanwezig. Bij de 

start van het bezoek hield het panel een vooroverleg waarin de eerste bevindingen, vragen en 

aandachtspunten werden besproken en waarin het panel afspraken maakte over de taakverdeling. 

De panelleden bespraken ook hun bevindingen ten aanzien van de (beoordeling van) de bestudeerde 

scripties. Tijdens het bezoek bestudeerde het panel onderwijs- en toetsmateriaal van de opleidingen 

(zie Bijlage 4 voor een overzicht). Het panel sprak met studenten en docenten, het management en 

verantwoordelijken, alumni en vertegenwoordigers van de examencommissie en 

opleidingscommissie.  

 

Het panel gebruikte het laatste deel van het bezoek voor een intern overleg om de voorlopige 

bevindingen vast te stellen. Ter afsluiting gaf de voorzitter een publieke mondelinge toelichting, 

waarin hij de belangrijkste observaties van het panel bekendmaakte. 
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Na afloop van de visitatie vond een ontwikkelgesprek plaats waarin het panel en vertegenwoordigers 

van de opleidingen met elkaar in gesprek gingen over ontwikkelingen bij de betreffende opleidingen. 

De uitkomsten van het ontwikkelgesprek zijn in een apart verslag vastgelegd. Dit verslag publiceren 

de opleidingen zelf. 

 

Rapportage 

De secretaris schreef een conceptrapport op basis van de bevindingen van het panel en legde dat 

vervolgens voor aan een collega-projectcoördinator voor een collegiale toets. Daarna vroeg de 

secretaris de panelleden om het rapport te bekijken en van feedback te voorzien. Na verwerking van 

de feedback en na akkoord van het panel stuurde de coördinator het rapport naar de faculteit met 

het verzoek om feitelijke onjuistheden te melden. De feitelijke onjuistheden werden na overleg met 

de voorzitter door de secretaris gecorrigeerd. Vervolgens werd het rapport door het panel vastgesteld 

en toegestuurd aan de Faculteit der Geesteswetenschappen en aan het College van Bestuur van de 

Universiteit van Amsterdam. 

 

Consistentie en ijking 

De consistentie in de beoordeling werd op diverse manieren geborgd: 

1. Het panel werd zodanig samengesteld dat de voorzitter en/of een aantal panelleden bij 

meerdere visitatiebezoeken aanwezig was/waren; 

2. De coördinator was aanwezig bij het opstellen van de voorlopige bevindingen aan het eind 

van elk bezoek; 

3. Er vonden twee ijkingsoverleggen plaats, tussentijds op 13 februari 2019 en achteraf op 28 

mei 2019. Hierin bespraken de (vice)voorzitters (op 13 februari met uitzondering van Carel 

Jansen vanwege familieomstandigheden) en de coördinator de onderbouwing van de 

gegeven oordelen. 

 

Definitie oordelen 

In overeenstemming met het Beoordelingskader voor de beperkte opleidingsbeoordeling van de 

NVAO heeft het panel de volgende definities voor de beoordeling van de afzonderlijke standaarden 

en de opleiding als geheel gehanteerd: 

 

Basiskwaliteit  

De kwaliteit die in internationaal perspectief redelijkerwijs mag worden verwacht van een Associate 

Degree-programma, bachelor- of masteropleiding binnen het hoger onderwijs. 

 

Onvoldoende  

De opleiding voldoet niet aan de basiskwaliteit en vertoont tekortkomingen op meer aspecten. 

 

Voldoende  

De opleiding voldoet over de volle breedte van de standaard aan de basiskwaliteit. 

 

Goed  

De opleiding steekt systematisch uit boven de basiskwaliteit.  

 

Excellent  

De opleiding steekt systematisch ver uit boven de basiskwaliteit en geldt als een internationaal 

voorbeeld. 
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SAMENVATTEND OORDEEL VAN HET PANEL 
 
Standaard 1: Beoogde leerresultaten 

De duale masteropleiding Communicatie- en informatiewetenschappen (CIW) beoogt experts op te 

leiden op het gebied van strategische verbale communicatie en argumentatie in organisaties en 

(overheids)instellingen. De opleiding biedt twee tracks: een Nederlandstalige track Tekst en 

Communicatie (T&C) waarbij de nadruk ligt op schriftelijke communicatie, en een Engelstalige track 

Discourse and Communication Studies (DCS) met een focus op argumentatie. Het panel heeft 

vastgesteld dat de beoogde leerresultaten van de duale masteropleiding Communicatie- en 

Informatiewetenschappen passen bij het niveau en de oriëntatie van de opleiding. Hoewel de 

opleiding meer ambitie mag tonen in de aansluiting bij actuele ontwikkelingen in het brede vakgebied 

van de discoursanalyse, waardeert het panel de sterke verbinding tussen theorie en praktijk. Deze 

verbinding ziet het panel duidelijk terug in de beoogde leerresultaten.  

 

Standaard 2: Onderwijsleeromgeving 

Het panel stelt vast dat het programma een logische opbouw heeft en dat de cursussen uitgaan van 

heldere leerdoelen, die voldoende zijn afgestemd op de beoogde leerresultaten. Het duale karakter 

van de opleiding is vanaf het eerste semester voelbaar voor studenten en het onderwijs heeft een 

duidelijke opbouw in complexiteit. Het panel vindt dat de opleiding creatiever mag zijn in het variëren 

van werkvormen en binnen de track DCS scherper moet toezien op de kwaliteit van de werkgroepen. 

Daarnaast adviseert het om de cursus Argumentative Practices verplicht te stellen voor DCS-

studenten. Het panel oordeelt dat de opleiding enkele bestaande aandachtspunten vanuit de vorige 

visitatie en vanuit studentevaluaties – waaronder de inhoud van het eerste kernvak, maar ook de 

stage in de track DCS – niet adequaat heeft opgepakt. Voor het panel weegt zwaar dat het gesprek 

met docenten DCS onvoldoende vertrouwen gaf dat er naar behoren aandacht is voor het bieden van 

een veilige leeromgeving. Onder ‘veilig’ verstaat het panel een onderwijsleeromgeving die inspeelt 

op de behoeften van een diverse (internationale) studentenpopulatie, die studenten ruimte biedt om 

hun zorgen en bezwaren omtrent de studie kenbaar te maken en hen hier in redelijke mate in 

ondersteunt. Daarnaast meent het panel dat een DCS-studentlid in de opleidingscommissie een 

zinvolle toevoeging zou zijn. 

 

Standaard 3: Toetsing 

Het panel stelt vast dat het systeem van toetsing in de opleiding aan de maat is. Hoewel de 

inzichtelijkheid en betrouwbaarheid van de oordelen op met name de eindwerken verbetering 

behoeft, wordt aan andere belangrijke voorwaarden voor toetskwaliteit in voldoende mate voldaan. 

De examencommissie doet haar werk goed en zorgvuldig. Docenten en examinatoren kunnen gebruik 

maken van de expertise van drie facultaire toetsdeskundigen. Spreiding van het aantal 

toetsmomenten verdeelt de studielast voldoende gelijkmatig over het programma.  Op deze wijze 

stuurt de toetsing het leergedrag van studenten. Meer aandacht voor terugkoppeling vanuit 

formatieve toetsing is wat het panel betreft een mooie volgende stap in het verder werken aan de 

kwaliteit van de toetsing.  

 

Standaard 4: Gerealiseerde leerresultaten 

Na bestudering van een selectie eindwerken en stageverslagen stelt het panel vast dat studenten de 

beoogde leerresultaten behalen. Zowel uit het gesprek met alumni als in het boekje met interviews 

met afgestudeerden van de track T&C maakt het panel op dat afgestudeerden van deze duale 

masteropleiding op uiteenlopende relevante plekken terechtkomen. Het panel vindt het positief dat 

de opleiding een sterke band onderhoudt met een deel van haar alumni en adviseert ook 

afgestudeerden van de track DCS bij deze activiteiten te betrekken, dan wel op andere wijze het 

alumninetwerk van deze groep te versterken. 

 

Het panel beoordeelt de Standaarden uit het Beoordelingskader voor de beperkte 

opleidingsbeoordeling als volgt: 
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Duale masteropleiding Communicatie- en Informatiewetenschappen 

 

Standaard 1: Beoogde leerresultaten voldoende 

Standaard 2: Onderwijsleeromgeving onvoldoende 

Standaard 3: Toetsing voldoende 

Standaard 4: Gerealiseerde leerresultaten voldoende 

 

Algemeen eindoordeel voldoende 

 

De voorzitter, prof. dr. Daniël Biltereyst, en de secretaris, dr. Irene Conradie, van het panel verklaren 

hierbij dat alle panelleden kennis hebben genomen van dit rapport en instemmen met de hierin 

vastgestelde oordelen. Zij verklaren ook dat de beoordeling in onafhankelijkheid heeft 

plaatsgevonden. 

Datum: 5 september 2019 
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BEHANDELING VAN DE STANDAARDEN UIT HET 

BEOORDELINGSKADER VOOR DE BEPERKTE 

OPLEIDINGSBEOORDELING 
 

Standaard 1: Beoogde leerresultaten 

De beoogde leerresultaten passen bij het niveau en de oriëntatie van de opleiding en zijn afgestemd 

op de verwachtingen van het beroepenveld en het vakgebied en op internationale eisen. 

 

Bevindingen 

De duale masteropleiding Communicatie- en informatiewetenschappen (CIW) beoogt experts op te 

leiden op het gebied van strategische verbale communicatie en argumentatie in organisaties en 

(overheids)instellingen. In de opleiding staat de wisselwerking tussen theorie en praktijk centraal. 

Afgestudeerden kunnen concrete vragen uit de beroepssfeer vertalen in onderzoeksvragen en deze 

zelfstandig of in teamverband uitwerken. Studenten leren hun theoretische inzichten toe te passen 

in het oplossen van problemen die ze op de werkvloer tegenkomen. Ze leren overtuigende teksten 

schrijven, complexe situaties analyseren en effectief en theoretisch gefundeerd adviseren op het 

gebied van communicatie. De opleiding laat studenten kennismaken met teksten en genres uit 

specifieke communicatieve domeinen: medisch, juridisch en politiek.  

 

De opleiding biedt twee tracks: een Nederlandstalige track Tekst en Communicatie (T&C) waarbij de 

nadruk ligt op schriftelijke communicatie, en een Engelstalige track Discourse and Communication 

Studies (DCS) met een focus op argumentatie. Het panel heeft vastgesteld dat de beoogde 

leerresultaten academisch georiënteerd zijn: ze verwijzen naar recente theorievorming en onderzoek 

in de taalbeheersing, en mediale communicatie, en naar de vaardigheid om de kwaliteit van 

theoretisch onderzoek op het terrein van communicatie, argumentatie en retorica kritisch te 

beoordelen. De leerresultaten passen ook bij het niveau van de opleiding: afgestudeerden kunnen 

zelfstandig onderzoek verrichten en op de hoogte blijven van nieuwe ontwikkelingen op zowel 

onderzoeksgebied als in de beroepspraktijk. Voor beide tracks is een set eigen eindtermen 

geformuleerd waarin de specifieke inhoud helder vertaald is.  

 

Het panel stelt vast dat de opleiding door de focus op strategische en verbale communicatie in 

combinatie met een praktijkgerichte component een helder profiel heeft. De combinatie van de 

academische oriëntatie en de praktijkoriëntatie van de opleiding is duidelijk van toegevoegde waarde 

in het veld. Het panel vindt wel dat de opleiding haar ambities met betrekking tot DCS mag verhogen. 

Door de sterke focus op argumentatieve theorie - in het bijzonder de pragma-dialectiek - mist de 

opleiding aansluiting met sommige delen van het brede vakgebied van de discourse analysis. In de 

ogen van het panel zou zo een bredere benadering een verrijking zijn in de bestudering van 

communicatie in een grotere (mediale, politieke) publieke ruimte. 

 

Overwegingen 

Het panel heeft vastgesteld dat de beoogde leerresultaten van de duale masteropleiding 

Communicatie- en Informatiewetenschappen passen bij het niveau en de oriëntatie van de opleiding. 

Hoewel de opleiding meer ambitie mag tonen in de aansluiting bij actuele ontwikkelingen in het brede 

vakgebied van de discoursanalyse, waardeert het panel de sterke verbinding tussen theorie en 

praktijk. Deze verbinding ziet het panel duidelijk terug in de beoogde leerresultaten.  

 

Conclusie 

Duale masteropleiding Communicatie- en Informatiewetenschappen: het panel beoordeelt Standaard 

1 als ‘voldoende’. 
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Standaard 2: Onderwijsleeromgeving 

Het programma, de onderwijsleeromgeving en de kwaliteit van het docententeam maken het voor 

de instromende studenten mogelijk de beoogde leerresultaten te realiseren. 

 

Bevindingen 

 

Programma 

Het duale karakter van de opleiding CIW is vertaald in een onderwijsprogramma dat uiteenvalt in 

een theoretisch deel en praktijkgerichte vakken. Studenten schrijven een scriptie en lopen stage. 

Het programma van de twee tracks is opgebouwd volgens eenzelfde structuur: studenten volgen in 

het eerste semester een gezamenlijk kernvak (Introduction to Argumentative Discourse across 

Domains) en meerdere trackspecifieke vakken en keuzevakken, vervolgens schrijven ze in het 

tweede semester een scriptie (18 EC) en lopen ze in het laatste semester stage bij een organisatie 

buiten de UvA (30 EC).  

 

Het panel waardeert de heldere opbouw van het programma, dat voor beide tracks bestaat uit 

kernvakken, keuzevakken, scriptie en stage. De studenten brachten tijdens het bezoek naar voren 

dat zij goed geïnformeerd worden over de inhoud en vorm van het programma tijdens een speciale 

introductiebijeenkomst. Het panel vindt het positief dat studenten van verschillende verwante 

masterprogramma’s gezamenlijk de keuzevakken volgen, zodat zij leren thema’s vanuit verschillende 

perspectieven te benaderen.  

 

Inhoud 

Het panel stelt vast dat het onderwijs uitgaat van heldere leerdoelen. De inhoud van het onderwijs 

sluit nauw aan bij het pragma-dialectische onderzoek van de docenten. Studenten lezen recente 

wetenschappelijke literatuur, schrijven veel en oefenen met verschillende genres. In de cursus 

‘Journalistieke vaardigheden’ schrijven ze onder andere een opiniërende column, een long read, een 

diepte-interview en een blogpost. Het panel heeft begrepen dat studenten de werkdruk als hoog 

ervaren, vooral door de vele schrijfopdrachten. Voor een CIW-opleiding zijn veel schrijfopdrachten 

een noodzaak, maar het panel is het ook met studenten eens dat er ruimte moet zijn voor adempauze 

en reflectie. Het adviseert de opleiding om de balans goed te bewaken tussen ‘meters maken’ en 

even afstand nemen.  

 

In beide tracks heeft het programma een duidelijke opbouw in complexiteit: waar studenten in het 

begin van hun opleiding werken aan de hand van praktijkproblemen die vooraf zijn geformuleerd, 

worden zij later in hun opleiding geacht zelf die problemen te analyseren en tot een goede 

onderzoeksvraag te verwerken.  

 

Om zich een beeld te vormen van de vakinhoud heeft het panel tijdens het bezoek inzage gehad in 

het onderwijsmateriaal van een aantal cursussen (zie Bijlage 4). De cursussen hebben veelal 

eenzelfde structuur wat zorgt voor een coherent geheel. De keerzijde is dat er weinig variatie is in 

de werkvormen, wat het programma vrij traditioneel maakt. Ook maken sommige syllabi een wat 

gedateerde indruk. Een mooie uitzondering hierop vormt het symposium over communicatiebeleid 

dat studenten T&C organiseren in het tweede semester. Studenten zijn als team verantwoordelijk 

voor alle aspecten van de inhoud en de communicatie voor het symposium, zoals het maken van een 

website, het ontwerpen van posters en brochures, en het aanmaken en bijhouden van verschillende 

social media. Het panel vindt dit een verrijking van het curriculum. Het symposium wordt door 

studenten – hoewel als zeer intensief bestempeld – ook zeer gewaardeerd.  

 

Bij de start van de opleiding volgen studenten van beide tracks het verplichte kernvak Introduction 

to Argumentative Discourse across Domains. Het doel van het vak is om studenten op vergelijkbaar 

niveau te laten komen op het gebied van argumentatie en communicatie. Studenten maken 

opdrachten op het gebied van het analyseren en beoordelen van argumentatief taalgebruik en maken 

een start met het toepassen van de theorie. Doordat studenten uit heel uiteenlopende 

vooropleidingen in de duale masteropleiding instromen, is er sprake van een zeer heterogene groep. 
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Dit maakt het niet eenvoudig om iedereen voldoende uitdaging te bieden. Studenten met een 

bacheloropleiding Communicatie- en informatiewetenschappen lieten tijdens het bezoek weten dat 

de cursus hen weinig nieuws bood. Het panel adviseert duidelijker vast te leggen in de toelatingseisen 

over welke basis studenten dienen te beschikken als ze met de opleiding starten en nadrukkelijker 

rekening te houden met de beginsituatie van de studenten, zodat het onderwijs vanaf de start van 

de opleiding van toegevoegde waarde is voor alle studenten.  

 

Oriëntatie 

De zelfevaluatie vermeldt dat op advies van het vorige visitatiepanel het verband tussen de stage en 

het theoretisch deel van de opleiding versterkt is door de invoering van het vak Argumentative 

Practices. Hoewel het panel te spreken is over de invulling van dit vak, dat met behulp van een 

Grassroot mooi verrijkt is met een eigen website1, begrijpt het panel niet waarom dit vak niet voor 

alle studenten verplicht is gesteld. Ook omdat het vak een sleutelpositie heeft in de 

informatievoorziening met betrekking tot de stage in de track DCS, ligt het wat het panel betreft 

voor de hand om het een verplicht onderdeel voor iedereen te maken.  

 

Het panel waardeert het dat de verwevenheid van theorie en praktijk vanaf het eerste semester 

voelbaar is voor studenten. In de cursus Argumentation and Communication in Politics, bijvoorbeeld, 

lezen en analyseren studenten recente vakliteratuur over de voornaamste discursieve benaderingen 

van diverse genres in het politieke domein. In het aansluitende praktische deel leren studenten deze 

theoretische inzichten toe te passen in een eigen analyse en evaluatie van bijvoorbeeld politieke 

interviews, verkiezings- of parlementaire debatten. Halverwege de cursus leveren studenten een 

voorstel voor een paper in, waarop zij feedback ontvangen. De cursus wordt afgesloten met een 

paper waarin studenten naast de al gelezen stukken ook zelf geselecteerde wetenschappelijke 

artikelen moeten verwerken.  

 

Werkvormen 

Zowel uit het studentenhoofdstuk als uit het gesprek met studenten maakt het panel op dat binnen 

de track DCS niet alle contacturen voldoende meerwaarde bieden. Studenten DCS brachten naar 

voren dat niet alle docenten erop toezien dat studenten de literatuur kritisch analyseren. In de 

werkgroepen zijn studenten veel aan het woord, wat positief is, maar dan heeft de docent wel de 

belangrijke taak om de kwaliteit van de studentbijdragen en de discussie te borgen en ervoor te 

zorgen dat studenten zich niet beperken tot een samenvatting van de literatuur. Dit is wat het panel 

betreft een belangrijk aandachtspunt, zeker omdat dit de voornaamste werkvorm in de opleiding is.  

 

Bij het schrijven van hun masterscriptie krijgen de studenten individuele begeleiding. Op advies van 

het vorige visitatiepanel hebben studenten nu vrije keuze in het onderwerp van de scriptie. Het panel 

is tevreden over deze aanpassing. Op basis van de onderwerpkeuze krijgen studenten aan het einde 

van het eerste semester een begeleider toegewezen. Student en begeleider stellen samen een 

werkplan op en in een aantal sessies krijgt de student terugkoppeling op de concepthoofdstukken 

van de scriptie. Het panel steunt de opleiding in haar voornemen om in blok 3 (de maand januari) 

studenten een traject te bieden ter voorbereiding op de scriptie.  

 

Gedurende het derde en laatste semester van de opleiding lopen studenten een stage van vijf 

maanden. Tijdens de stage leren studenten zelfstandig te werken bij een instelling of organisatie. De 

stage van de track T&C sluit goed aan bij het theoretische deel van de opleiding. Studenten 

bevestigen in het gesprek met het panel dat zij hun in de opleiding verworven kennis goed konden 

toepassen in de stage. De uitgebreide stage wordt bovendien erg gewaardeerd door studenten, en 

voor veel studenten resulteert de stage in een eerste baan. 

 

De zelfevaluatie vermeldt dat het voor internationale studenten uit de track DCS lastig is om een 

geschikte stage te vinden. Door de grotere theoretische component in de opleiding en de 

internationale oriëntatie, is de aansluiting van de stage op de vakinhoud minder vanzelfsprekend. 

                                                
1 Grassroots zijn kleinschalige, laagdrempelige projecten waarbij studenten en/of docenten het onderwijs 

verrijken, verbeteren en/of intensiveren met behulp van een ICT-toepassing. 
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Hoewel het panel het positief vindt dat de opleiding de problemen onderkent, heeft het zowel tijdens 

het bezoek als bij het lezen van de zelfevaluatie weinig urgentie ervaren om de toegankelijkheid van 

(geschikte) stages voor internationale studenten voortvarend aan te pakken. Het panel mist een 

helder plan en vindt het bijvoorbeeld opmerkelijk dat het document waarin de stageprocedure 

besproken wordt voor de Engelstalige track DCS alleen in het Nederlands beschikbaar is. Het panel 

wijst er in dit verband ook op dat studenten DCS uit cohort 2017-2018 in de zelfevaluatie hun 

behoefte kenbaar maken aan een informatiebijeenkomst over de mogelijkheden van stages. Die 

bijeenkomst is er niet geweest. Ook tijdens het bezoek brachten studenten naar voren dat zij niet 

allemaal op gelijke wijze geïnformeerd worden over het stagetraject. Het DCS-keuzevak 

Argumentative Practices schenkt wel veel aandacht aan stages, maar hoewel de opleiding studenten 

aanbeveelt dit vak te volgen, is het niet verplicht. Het panel stelt vast dat de informatie niet alle 

studenten bereikt.  

 

Docenten  

Alle docenten van de opleiding zijn actieve onderzoekers en participeren in het 

onderzoeksprogramma Argumentation and Rhetoric van het onderzoeksinstituut Amsterdam Center 

for Language and Communication (ACLC). In de zelfevaluatie is een overzicht opgenomen van de bij 

de opleiding betrokken docenten met informatie over hun voornaamste onderwijsactiviteiten, 

academische prestaties en recente publicaties. Het panel stelt vast dat zij regelmatig publiceren in 

toonaangevende tijdschriften binnen het vakgebied. Hun expertise bestrijkt de inhoudelijke breedte 

van de opleiding. Studenten van de track T&C toonden zich tevreden over de didactische kwaliteiten 

van hun docenten. Ze waarderen ook het laagdrempelige contact dat zij met hen hebben.   

 

De faculteit heeft voldoende aandacht voor professionalisering van het docententeam. Alle docenten 

zijn in het bezit van een BKO. Het panel vindt het positief dat de faculteit ernaar streeft dat ieder 

docententeam minimaal één SKO-gecertificeerde docent in haar midden heeft. Het bedienen van 

studenten met diverse achtergronden in het keuzeonderwijs vergt veel van de docenten. Het panel 

geeft ter overweging om hier expliciet aandacht aan te besteden in de docentprofessionalisering. 

Wellicht biedt meer variatie in werkvorm of het toepassen van digitale leermiddelen ook uitkomst op 

dit punt.  

 

Discourse and Communication Studies  

De opleiding geeft in haar zelfevaluatie aan dat er verschillen zijn tussen de twee tracks als het gaat 

om het stagetraject. Tijdens het bezoek bleek dat er ook met betrekking tot andere onderwerpen 

een onderscheid te zien is tussen beide tracks. Uit het gesprek dat het panel met studenten voerde, 

bleek dat studenten uit de verschillende tracks heel verschillend dachten over de kwaliteit van de 

opleiding. Waar studenten T&C positief waren over het onderwijs en de begeleiding die docenten 

boden, waren studenten van het huidige cohort DCS minder te spreken en op een aantal punten 

ronduit ontevreden (met name over informatievoorziening en begeleiding). Hoewel het panel zich 

bewust is van het feit dat het om een beperkte groep gaat, kan het panel niet anders dan deze 

signalen meenemen in zijn afweging. Daarnaast stelt het vast dat een aantal aandachtspunten die 

deze studenten ter sprake brachten, ook uit bredere evaluaties (waaronder het jaarverslag van de 

opleidingscommissie en het studentenhoofdstuk) naar voren kwamen. Bovendien stelt het panel vast 

dat in de studentafvaardiging van de opleidingscommissie al twee jaar op rij een studentlid vanuit 

DCS ontbreekt. Hoewel de jaarverslagen wel blijk geven van aandacht voor de studenten van DCS, 

meent het panel dat een DCS-studentlid in de opleidingscommissie een zinvolle toevoeging zou zijn. 

 

Het panel tilt bovendien zwaar aan de reactie van het docententeam, dat zich tijdens het bezoek erg 

defensief opstelde. De wijze waarop de door de DCS-studenten genoemde tekortkomingen werden 

gerelativeerd door de docenten, geeft het panel weinig vertrouwen dat zij voldoende zorgen voor 

een veilige, stimulerende leeromgeving voor alle studenten. Onder ‘veilig’ verstaat het panel een 

onderwijsleeromgeving die inspeelt op de behoeften van een diverse (internationale) 

studentenpopulatie, die studenten ruimte biedt om hun zorgen en bezwaren omtrent de studie 

kenbaar te maken en hen hier in redelijke mate in ondersteunt. Mede gezien het geringe aantal DCS-

studenten had het panel meer inzet verwacht van het docententeam om de door deze studenten 
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gesignaleerde – en naar het panel bleek ook al eerder bij de docenten bekende – problemen op te 

lossen. Samen met de gesignaleerde verbeterpunten in het programma (meer variatie in 

werkvormen, duidelijker visie op aansluitingsproblematiek, het verplicht stellen van de cursus 

Argumentative Practices) brengt dit het panel tot het oordeel onvoldoende voor de 

onderwijsleeromgeving van de opleiding. 

 

Overwegingen 

Het panel stelt vast dat het programma een logische opbouw heeft en dat de cursussen uitgaan van 

heldere leerdoelen, die voldoende zijn afgestemd op de beoogde leerresultaten. Het duale karakter 

van de opleiding is vanaf het eerste semester voelbaar voor studenten en het onderwijs heeft een 

duidelijke opbouw in complexiteit. Het panel vindt dat de opleiding creatiever mag zijn in het variëren 

van werkvormen en binnen de track DCS scherper moet toezien op de kwaliteit van de werkgroepen. 

Daarnaast adviseert het om de cursus Argumentative Practices verplicht te stellen voor DCS-

studenten. Het panel oordeelt dat de opleiding enkele bestaande aandachtspunten – waaronder de 

inhoud van het eerste kernvak, maar ook de stage in de track DCS – niet adequaat heeft opgepakt. 

Voor het panel weegt zwaar dat het gesprek met docenten DCS onvoldoende vertrouwen gaf dat er 

naar behoren aandacht is voor het bieden van een leeromgeving waarin (met name internationale) 

studenten met diverse achtergronden op eenzelfde manier worden aangesproken, begeleid en 

uitgedaagd. Bovendien meent het panel dat een DCS-studentlid in de opleidingscommissie een 

zinvolle toevoeging zou zijn. 

 

Conclusie 

Duale masteropleiding Communicatie- en Informatiewetenschappen: het panel beoordeelt Standaard 

2 als ‘onvoldoende’. 

 

 

Standaard 3: Toetsing 

De opleiding beschikt over een adequaat systeem van toetsing. 

 

Bevindingen 

Op basis van het universitaire toetsbeleid heeft de Faculteit der Geesteswetenschappen het Facultaire 

Kader Toetsbeleid vastgesteld. In het document zijn de 22 randvoorwaarden voor goed toetsbeleid 

opgenomen. Het document bevat richtlijnen voor de afstemming van toetsvormen, leerdoelen en 

eindtermen, transparantie, aantal toetsmomenten, kwaliteitsborging, controleerbaarheid en 

deskundigheidsbevordering op het gebied van toetsing. De zelfevaluatie beschrijft dat deze 

voorwaarden zijn vastgelegd en vertaald in de Onderwijs- en Examenreglementen van de 

opleidingen, in opleidingsspecifieke Regels en richtlijnen, en in de studiegids.  

 

In lijn met het facultaire toetsbeleid heeft de opleiding een toetsplan opgesteld dat inzichtelijk maakt 

hoe de toetsing aansluit op de leerdoelen van de cursussen. Voor iedere cursus wordt daarnaast een 

toetsdossier gemaakt met informatie over de leerdoelen, werkwijze, tijdschema, de te lezen 

literatuur en de toetsing. Ook moet het toetsdossier antwoord geven op de vraag of er peer review 

op de toets(en) heeft plaatsgevonden. De examencommissie van de Graduate School of Humanities 

(GHS), waar de masteropleiding CIW onder valt, gebruikt deze toetsdossiers bij het borgen van de 

kwaliteit van de toetsing. Het panel heeft met instemming vastgesteld dat de faculteit drie 

toetsdeskundigen heeft aangesteld ter ondersteuning van docenten en examinatoren. De 

examencommissie van de GHS neemt steekproeven van eindwerken om de kwaliteit van de 

beoordeling te controleren. Ook ziet ze er op toe dat docenten beschikbare beoordelingsformulieren 

gebruiken.  

 

Tijdens het bezoek heeft het panel gesproken met een delegatie van de examencommissie. 

Daarnaast heeft het kennisgenomen van de jaarverslagen van de afgelopen twee studiejaren. Het 

panel stelt vast dat de commissie deskundig is en haar taken zorgvuldig uitvoert. Het panel is te 

spreken over de kwaliteit van de jaarverslagen, en in het bijzonder van de wijze waarop de 
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examencommissie de kwaliteit van de scripties borgt. Uit de stukken blijkt een grote inzet en 

betrokkenheid.  

 

Het panel constateert dat de opleiding gebruik maakt van verschillende toetsvormen die aansluiten 

bij de beoogde leerresultaten. Naast schriftelijke tentamens, schrijven studenten 

onderzoeksartikelen, communicatieplannen en papers. De zelfevaluatie vermeldt dat er steeds meer 

gebruik wordt gemaakt van tussentijdse formatieve toetsen, waarbij studenten elkaar feedback 

geven. Studenten bevestigden tijdens het bezoek dat door de tussentijdse toetsen de studielast goed 

verspreid is. Studenten van beide tracks maken uiteenlopende schrijfopdrachten, en vinden dit goed 

passen bij de doelstelling van de opleiding. De kwaliteit van de feedback wisselt per docent, maar is 

in het algemeen van voldoende niveau.   

 

De gezamenlijke organisatie van een symposium beschouwen studenten als veeleisende, maar 

leerzame toetsvorm, die hen goed voorbereidt op samenwerking in de latere beroepspraktijk. Het 

studentenhoofdstuk van DCS vermeldt dat de opbouw van de papers steeds hetzelfde is, zodat 

studenten dit genre goed in de vingers krijgen en ze zelfstandig aan de slag kunnen. Het panel vindt 

het positief dat er drie niveaus worden onderscheiden voor het academisch schrijven. Dit geeft 

studenten inzicht in de toenemende zelfstandigheid, eigen bijdrage en originaliteit die er van hen 

verwacht wordt.  

 

Beoordeling van scriptie en stage 

Met een masterscriptie (18 EC) wordt getoetst of studenten in staat zijn zelfstandig een 

onderzoeksvraag te formuleren, uit te werken in een onderzoeksplan, en te vertalen in een helder 

en coherent stuk. Studenten moeten daarin een eigen positie bepalen binnen het wetenschappelijke 

debat. Gedurende de stage moet de student laten zien dat hij of zij in staat is theoretische en 

praktische inzichten toe te passen bij het oplossen van communicatieproblemen in de praktijk. Met 

behulp van een afsluitend stageverslag wordt getoetst of studenten de in de praktijk opgedane 

ervaring kunnen analyseren en kritisch evalueren, uitmondend in een wetenschappelijke reflectie op 

het beroepenveld in het algemeen.   

 

De scripties worden beoordeeld door een begeleider en een tweede beoordelaar. De tweede 

beoordelaar gaat na of de scriptie voldoende is en of de beoordeling van de begeleider in 

overeenstemming is met de kwaliteit van de scriptie. Het panel merkt op dat de tweede beoordelaar 

niet onafhankelijk tot een eigen oordeel komt. Hoewel het gebruik van een beoordelingsformulier de 

betrouwbaarheid verhoogt, stelt het panel vast dat het in de praktijk zeer wisselend gebruikt wordt. 

Het is voor het panel bovendien onduidelijk hoe de verschillende criteria tot het eindcijfer leiden. De 

complete opzet, uitvoering, analyse en conclusie van het onderzoek worden samengenomen in één 

criterium, maar de structuur, het taalgebruik en de presentatie vormen drie verschillende criteria. 

Het panel adviseert de opleiding wat evenwichtiger criteria te gebruiken en/of aan te geven hoe 

zwaar de verschillende criteria meewegen bij het vaststellen van het eindoordeel. Op deze wijze sluit 

de opleiding beter aan bij het facultair toetsbeleid (Voorwaarde 8: De examinator communiceert 

duidelijk naar studenten welke cesuurbepalingen en welke beoordelingsvoeten worden gehanteerd.) 

 

Het panel adviseert de opleiding de beoordelingsprocedure te heroverwegen en de betrouwbaarheid 

en inzichtelijkheid van de oordelen te versterken. Op dit moment hangt de inzichtelijkheid van de 

beoordeling sterk af van de hoeveelheid schriftelijke toelichting op het formulier, en het panel heeft 

vastgesteld dat die wisselt in kwaliteit en kwantiteit.  

 

Het panel constateert dat er alleen voor studenten van de track T&C een heldere scriptiehandleiding 

beschikbaar is. Desgevraagd liet de opleiding weten dat er voor de Engelstalige track DCS geen 

scriptiehandleiding is, maar dat studenten persoonlijk geïnformeerd worden over de eisen die aan 

een scriptie worden gesteld. Het panel stelt vast dat dit niet in overeenstemming is met het facultaire 

toetsbeleid: dat schrijft voor dat elke opleiding beschikt over een afstudeerhandleiding.  
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De stage wordt getoetst met een stageverslag, voor studenten T&C maakt een klein onderzoek deel 

uit van dit verslag. Voor de beoordeling van stages is een formulier ontwikkeld waarop 

stagebegeleiders op verschillende criteria een score op een vijfpuntschaal geven en waar ruimte is 

voor extra toelichting. Niet alle begeleiders maken gebruik van die ruimte. Tijdens het bezoek gaven 

enkele studenten aan dat de begeleiders vanuit de opleiding in het afsluitend gesprek bij de 

stagebegeleiders wel doorvroegen naar concrete bevindingen en verbeterpunten, terwijl andere 

studenten genoegen moesten nemen met een hele rij kruisjes en een ‘voldaan’. Het panel vindt het 

essentieel dat studenten een inhoudelijke terugkoppeling ontvangen op hun functioneren. Het ziet 

bovendien mogelijkheden om de beoordelingscriteria en het formulier meer te laten aansluiten bij de 

beoogde leerresultaten van de opleiding, bijvoorbeeld door te verwijzen naar de vereiste 

wetenschappelijke reflectie op het beroepenveld in het algemeen.  

 

Overwegingen 

Het panel stelt vast dat het systeem van toetsing in de opleiding aan de maat is. Hoewel de 

inzichtelijkheid en betrouwbaarheid van de oordelen op met name de eindwerken voor verbetering 

vatbaar is, wordt aan andere belangrijke voorwaarden voor toetskwaliteit in voldoende mate voldaan. 

De examencommissie doet haar werk goed en zorgvuldig. Docenten en examinatoren kunnen gebruik 

maken van de expertise van drie facultaire toetsdeskundigen. Spreiding van het aantal 

toetsmomenten verdeelt de studielast voldoende gelijkmatig over het programma.  Op deze wijze 

stuurt de toetsing het leergedrag van studenten. Meer aandacht voor terugkoppeling vanuit 

formatieve toetsing is wat het panel betreft een mooie volgende stap in het verder werken aan de 

kwaliteit van de toetsing.  

 

Conclusie 

Duale masteropleiding Communicatie- en Informatiewetenschappen: het panel beoordeelt Standaard 

3 als ‘voldoende’. 

 

 

Standaard 4: Gerealiseerde leerresultaten 

De opleiding toont aan dat de beoogde leerresultaten zijn gerealiseerd. 

 

Bevindingen 

Voorafgaand aan het visitatiebezoek heeft het panel zestien eindwerken bestudeerd: acht recent 

voltooide scripties en van dezelfde geselecteerde studenten de bijbehorende stageverslagen. Na 

bestudering van deze werken concludeert het panel dat afgestudeerden de beoogde leerresultaten 

realiseren. Het panel las een aantal zorgvuldig uitgevoerde en interessante argumentatieanalyses. 

Enkele andere scripties waren vooral beschrijvend van aard; in deze eindwerken ontbrak een 

gedegen reflectie van de student. Het panel adviseert de opleiding er scherper op toe te zien dat alle 

studenten een eigen positie innemen in het vakgebied.  

 

De stageverslagen laten volgens het panel zien dat studenten in staat zijn theoretische en praktische 

inzichten toe te passen bij het oplossen van problemen in de dagelijkse praktijk van een instelling, 

bedrijf of organisatie. Tijdens het bezoek vernam het panel met tevredenheid dat veel 

afgestudeerden een baan vinden via de stageverlenende instantie. In de zelfevaluatie van de 

opleiding is een lijst opgenomen van banen die afgestudeerden de afgelopen jaren hebben 

bemachtigd.  

 

Het panel heeft tijdens het bezoek niet alleen gesproken met alumni, maar ook een boekje 

bestudeerd met interviews met afgestudeerden van de track T&C. Ieder jaar werkt de opleiding dit 

boekje bij. Naast de uitgave van het boekje, worden jaarlijks themamiddagen georganiseerd voor 

studenten, alumni en vertegenwoordigers van het beroepenveld. Het panel vindt het positief dat de 

opleiding een sterke band onderhoudt met een deel van haar alumni. Het panel adviseert ook 

afgestudeerden van de track DCS deze activiteiten te betrekken, dan wel op andere wijze het 

alumninetwerk van deze groep te versterken.  
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Overwegingen 

Na bestudering van een selectie eindwerken en stageverslagen stelt het panel vast dat studenten de 

beoogde leerresultaten behalen. Zowel uit het gesprek met alumni als het interviewboekje maakt 

het panel op dat afgestudeerden van deze duale masteropleiding op uiteenlopende relevante plekken 

terechtkomen. Het panel vindt het positief dat de opleiding een sterke band onderhoudt met een 

deel van haar alumni en adviseert ook afgestudeerden van de track DCS bij deze activiteiten te 

betrekken, dan wel op andere wijze het alumninetwerk van deze groep te versterken. 

 

Conclusie 

Duale masteropleiding Communicatie- en Informatiewetenschappen: het panel beoordeelt Standaard 

4 als ‘voldoende’. 

 

 

ALGEMEEN EINDOORDEEL 
 

Het oordeel van het panel op de standaarden 1, 3 en 4 voor de duale masteropleiding Communicatie- 

en Informatiewetenschappen is ‘voldoende’. Het panel beoordeelt standaard 2, 

Onderwijsleeromgeving, als ‘onvoldoende’. Het panel constateert grote verschillen tussen de tracks. 

De onderwijsleeromgeving functioneert grotendeels adequaat binnen de track T&C. Binnen de track 

DSC identificeert het de volgende verbeterpunten:  

 De opleiding dient een leeromgeving te bieden met voldoende aanspreekpunten, begeleiding 

en uitdaging voor alle studenten.  

 Bestaande aandachtspunten – waaronder de inhoud van het eerste kernvak, maar ook de 

stage in de track Discourse and Communication Studies – moet de opleiding in orde brengen.  

 Het panel vindt dat de opleiding creatiever mag zijn in het variëren van werkvormen en ook 

scherper moet toezien op de kwaliteit van de werkgroepen.  

 Daarnaast adviseert het om de cursus Argumentative Practices verplicht te stellen binnen de 

track DCS.  

Het panel is van mening dat hoewel de opleiding op standaard 2 als onvoldoende beoordeeld moet 

worden, herstel binnen twee jaar realistisch en haalbaar is. Het panel is positief over het 

gerealiseerde eindniveau. Volgens de beslisregels van de NVAO is het algemeen eindoordeel over de 

opleiding daarmee ‘voldoende’. 

 

Conclusie 

Het panel beoordeelt de duale masteropleiding Communicatie- en Informatiewetenschappen als 

‘voldoende’.  



Duale masteropleiding Communicatie- en Informatiewetenschappen, Universiteit van Amsterdam  19 

BIJLAGEN 
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BIJLAGE 1: BEOOGDE LEERRESULTATEN 
 

A. Academisch denk- en werkniveau 

De student die de masteropleiding heeft afgerond: 

1. heeft inzicht in de belangrijkste onderzoeksbenaderingen in het vakgebied; 

2. kan de hedendaagse wetenschapsbeoefening binnen het vakgebied - en de resultaten daarvan - 

interpreteren, beoordelen en daarbinnen een eigen positie innemen; 

3. kan relevante vakliteratuur evalueren; 

4. kan zelfstandig vragen op het terrein van het vakgebied formuleren, operationaliseren en 

vormgeven in een onderzoeksplan; 

5. kan zelfstandig onderzoek op het vakgebied uitvoeren en daarover mondeling en schriftelijk 

rapporteren op een wijze die voldoet aan de in het vakgebied gebruikelijke academische 

conventies; 

6. kan de in de opleiding opgedane wetenschappelijke kennis en inzichten presenteren en 

overdragen aan een breder publiek dan de academische gemeenschap; 

7. kan wetenschappelijke vragen beantwoorden met behulp van kennis van een specialisme binnen 

de opleiding; 

8. kan in teamverband werken en op constructieve wijze feedback geven en verwerken. 

 

B. Vakspecifieke eindtermen 

De student die de masteropleiding heeft afgerond: 

1. heeft uitgebreid en succesvol ervaring opgedaan met de praktische toepassing van het vakgebied 

in een (of meer) relevante instelling(en) buiten de Universiteit van Amsterdam; 

2. kan de in de praktijk opgedane (werk)ervaring analyseren en kritisch evalueren, uitmondend in 

wetenschappelijke reflectie op het beroepenveld in het algemeen. 

 

C. Trackspecifieke eindtermen voor de track Discourse and Communication Studies 

Studenten die de opleiding hebben voltooid: 

1. zijn in staat hun kennis van de argumentatietheorie in te zetten bij het maken van een 

gemotiveerd analytisch overzicht van een argumentatieve tekst 

2. zijn in staat een analyse te maken van genres in verschillende communicatieve contexten op 

basis van de opgedane kennis van genretheorie 

3. zijn in staat de argumentatie en overtuigingstechnieken in verschillende communicatieve 

contexten te analyseren, te beoordelen; 

4. zijn in staat de theoretische en praktische inzichten in argumentatie en communicatie toe te 

passen bij het oplossen van communicatieproblemen in de dagelijkse praktijk van een instelling, 

bedrijf of organisatie. 

 

D. Trackspecifieke eindtermen voor de track Tekst en communicatie 

Studenten die de opleiding hebben voltooid: 

1. zijn in staat hun kennis van de argumentatietheorie in te zetten bij het maken van een 

gemotiveerd analytisch overzicht van een argumentatieve tekst; 

2. zijn in staat een analyse te maken van genres in verschillende communicatieve contexten op 

basis van de opgedane kennis van genretheorie; 

3. zijn in staat hun kennis van theorieën over het (her)schrijven van teksten voor een bepaalde 

doelgroep en voor specifieke situaties toe te passen bij het analyseren, evalueren, schrijven en 

redigeren van teksten voor specifieke doelgroepen in de context van zakelijke communicatie in 

organisaties; 

4. zijn in staat theorieën over tekst en communicatie toe te passen bij het geven van adviezen voor 

het oplossen van praktische problemen bij schriftelijke communicatie. 

5. zijn in staat de theoretische en praktische inzichten in tekst en communicatie toe te passen bij 

het oplossen van problemen bij schriftelijke communicatie in de dagelijkse praktijk van een 

instelling, bedrijf of organisatie. 
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BIJLAGE 2: OVERZICHT VAN HET PROGRAMMA 
 

De opbouw van het programma Discourse and Communication Studies is als volgt 
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BIJLAGE 3: BEZOEKPROGRAMMA 
 

DAY 1    Monday 11 February 2019 

10.00 10.15 Arrival of panel  

10.15 10.30 Welcome from the dean  

10.30 13.00 Preparation, internal meeting and documentation review 

 (including lunch) 

13.00 14.00 Initial interview with management of the BA and MA programmes 

14.00 14.15 Break / panel meeting 

14.15 14.45 Meeting with students BA Media and Culture (including PC student member)  

14.45 15.15 Meeting with students BA Media and Information (including PC student 

member) 

15.15 15.30 Break / panel meeting 

15.30 16.30 Meeting with staff BA Media and Culture / BA Media and Information (including 

PC staff member) 

16.30 17.30 Panel meeting: preliminary findings day 1 

18.30 21.00 Working dinner (panel meeting) 

 

DAY 2 
 

Tuesday 12 February 2019 

8.45 9.00 Arrival of panel 

9.00 9.30 Meeting with students MA Media Studies (including PC student member) 

9.30 10.00 Meeting with students DuMA Media Studies (including PC student member) 

10.00 11.00 Meeting with staff MA en DuMA Media Studies (including PC staff member) 

11.00 11.30 Break / panel meeting 

11.30 12.15 Meeting with students DuMA Communication and Information  Studies 

(including PC student member) 

12.15 13.00 Meeting with staff DuMA Communication and Information Studies (including PC 

student member) 

13.00 14.00 Panel meeting with lunch break 

14.00 14.15 Extra meeting DuMa Communication and Information Studies management 

14.15 15.00 Meeting with Board of Examiners College of Humanities / assessment expert 

15.00 15.45 Meeting with Board of Examiners Graduate School of Humanities 

15.45 17.00 Panel meeting: preliminary findings day 2 

17.00 17.45 Alumni of the MA programmes 

18.30 21.00 Working dinner (panel meeting) 

  

DAY 3   Wednesday 13 February 2019 

8.30 8.45 Arrival of panel 

8.45 9.15 Extra meeting BA thesis supervisors 

9.15 10.00 Panel meeting 

10.00 11.00 Final interview with management 

11.00 13.30 Deliberations panel, formulating findings and conclusions with lunch break 

13.30 13.45 Feedback of findings and conclusions 

13.45 14.00 Break 

14.00 15.00 Development dialogue 

15.00 15.15 Site visit complete 

15.15 16.45 Calibration session (with a selection of panel members) 
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BIJLAGE 4: BESTUDEERDE EINDWERKEN EN DOCUMENTEN 
 

Het panel heeft voorafgaand aan het bezoek zestien eindwerken bestudeerd van de duale 

masteropleiding Communicatie- en Informatiewetenschappen, bestaande uit acht scripties en acht 

stageverslagen. De gegevens van de eindwerken zijn bekend bij QANU en zijn op aanvraag 

beschikbaar. 

 

Het panel heeft tijdens het bezoek onder meer de volgende documenten bestudeerd (deels in hard 

copy en deels via de elektronische leeromgeving): 

 

Algemene documentatie Faculteit Geesteswetenschappen (FGw) 

 Facultair hoofdstuk FGw (aanvullende toelichting bij zelfstudie) 

 Beleidsnotitie internationalisering 

 VOORUIT Magazine 

 Onderzoeksrapport alumni FGw 

 Notitie Taalbeleid FGw 

 Facultair strategisch plan 

 Instellingsplan 2015-2020  

 

Toetsing en kwaliteitszorg 

 Kader toetsbeleid FGw 

 Kader toetsbeleid UvA 

 Jaarverslagen Examencommissie Graduate School of Humanities (2016-2017, 2017-2018) 

 Jaarverslagen Opleidingscommissies (2016-2017, 2017-2018) 

 Toetsoverzicht duale MA CIW (T&C en DCS) 

 

Dossiers van geselecteerde vakken Opleiding 

Journalistieke vaardigheden duale MA CIW 

Argumentation and Communication in Politics duale MA CIW 

 

Overige documenten  

 Overzicht docententeam MA Media Studies; duale MA Mediastudies; duale MA CIW 

 Voorbeelden van stages van de laatste twee jaren in de duale MA CIW 

 Procedure rond stage duale MA CIW (T&C en DCS) 

 Studentengids duale MA CIW Tekst en Communicatie 2018-2019 

 


