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1

Inleiding
Deze handleiding is bedoeld voor bachelorstudenten van de opleiding Communicatiewetenschap (CW)
aan de Universiteit Twente die een oriënterende praktijkstage willen doen in de vorm van een CWstage Praktijkmodule (15 EC) eventueel aangevuld met een CW-stage Opdrachtmodule (15 EC). De
handleiding beschrijft alle inhoudelijke facetten van een CW-stage, de verslaglegging en de wijze van
beoordeling.

1.1

CW-stage; een oriënterende praktijkstage
De oriënterende praktijkstage (CW-stage) kunnen deel uitmaken van de B3 - keuzeruimte van 30 EC. In
e

e

het studieprogramma van de bachelor CW is standaard het 1 semester van het 3 studiejaar voor
studenten vrij-geroosterd om deze keuzeruimte van 30 EC in te vullen. Voor meer informatie over de
mogelijkheden voor invulling van de B3-keuzeruimte zie tevens de “Handleiding Keuzeruimte B3 CW”.
semester 1
kwartiel 1

semester 2
kwartiel 2

B3 - keuzeruimte (30 EC)
•

UT-minor (modules van 15 EC of 2

kwartiel 3

kwartiel 4

Bacheloropdracht
(15EC)

x 15 EC)
•

Stage van 15 of 2 x 15 EC

•

Studie bij binnen- of buitenlandse
universiteit (30 EC)

Reflectiemodule
(15EC)

Figuur 1: Studieprogramma B3 met ingang van collegejaar 2015 / 2016

Profilering van de CW-stages in de B3-keuzeruimte
De B3-keuzeruimte is bedoeld om studenten de gelegenheid te bieden om zich, buiten het vaste CWstudieprogramma, te verbreden in andere richtingen. De UT-minors, waarin studenten bijvoorbeeld
kennis op kunnen doen binnen andere opleidingsdomeinen, is een voorbeeld van een dergelijke
verbreding. Een andere vorm voor die verbreding is de CW-stage. Met betrekking tot de CW-stages zit
die verbreding vooral in de oriëntatie op het praktijkveld waarbinnen communicatieprofessionals
werkzaam zijn (CW-stage Praktijkmodule) en eventueel daaraan gekoppeld een uitbreiding in de vorm
van een CW-inhoudelijke stage-opdracht (CW-stage Opdrachtmodule).

De CW-stages bieden daarmee aan CW-studenten de mogelijkheid om ervaring op te doen met de
dagelijkse gang van zaken in het bedrijfsleven en te reflecteren op het eigen functioneren daarbinnen
alsmede te reflecteren op de opgedane kennis en vaardigheden binnen de opleiding CW. Dit is strikt
genomen geen ‘minor’, maar wél een zeer goede manier om je vrije ruimte (deels) in te vullen.
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Voorkenniseisen ten aanzien van CW stages
Voor een stage is het belangrijk dat je voldoende (inhoudelijke) kennis hebt om in de praktijk te
kunnen functioneren. Daarnaast ben je tijdens een stage aanwezig bij het stagebedrijf en kun je geen
onderwijs aan de Universiteit volgen. Om die redenen stelt de opleiding CW als voorkenniseis voor de
stages dat de volledige B1 en B2 moet zijn afgerond. Overleg bij twijfel altijd met de studieadviseur of
een CW-stage in de B3-keuzeruimte van jouw studieprogramma past.
Uitzonderingen:
Wanneer je toch een module uit de B1 of B2 nog niet gehaald hebt kun je, na overleg met de
studieadviseur, mogelijk toch toestemming krijgen om een stage te gaan doen. In overleg met de
studieadviseur en eventueel ondersteund met een verzoek aan de examencommissie kan dan bekeken
worden of er een uitzondering mogelijk is op de gestelde voorkenniseisen.

1.2

CW-stages; praktijkmodule (15 EC) en opdrachtmodule (15 EC)
De basis van een CW-stage is een praktijkmodule van 15 EC. Dat betreft feitelijk een meeloopstage,
waarin studenten praktijkervaring opdoen en hierover reflecteren in een stageverslag. Deze 15 EC
praktijkmodule kan worden uitgebreid met een 15 EC opdrachtmodule, waarin de student
verslaglegging doet van een afgebakende opdracht als integraal onderdeel van de stage. Met deze
combinatie is het mogelijk om de gehele 30 EC keuzeruimte te vullen met een stage-ervaring.
N.B.:

De opdrachtmodule kan alleen in combinatie met de praktijkmodule gedaan worden..! Het is
niet mogelijk om alleen een opdrachtmodule te doen.

De CW-stage - Praktijkmodule (15 EC)
Deze module is erop gericht dat studenten praktijkervaring opdoen binnen het toekomstige werkveld
van een afgestudeerde CW student. Denk daarbij bijvoorbeeld aan een praktijkstage bij een fullservice communicatieadviesbureau, een stage binnen een (interne)communicatieafdeling van een
grotere onderneming of een stage, waarbij je meeloopt met een productmarketeer van bijvoorbeeld
Friesland-Campina of Unilever. Dat zijn slechts een paar voorbeelden van stages die CW-studenten in
het verleden zoal hebben gedaan. Bedenk daarbij dat het gehele werkveld van een
communicatieprofessional erg breed is en dan kan een CW stage praktijkmodule inzicht verschaffen in
een deel van dat werkveld.
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Voor de praktijkmodule is het belangrijk dat je zelf een interessante organisatie vindt welke voldoet
aan de volgende eisen:
•

De organisatie moet voldoende omvang hebben. We gaan er van uit dat de organisatie ongeveer
10 (of meer) medewerkers heeft die ook (regelmatig) in één kantoorpand werkzaam zijn. Het is
namelijk belangrijk dat je ervaart hoe het is om samen te werken met andere mensen en deel uit
te maken van een team / organisatie.

•

De inhoud van de werkzaamheden van de organisatie of afdeling waar jouw stage plaatsvindt
moet een duidelijke relatie hebben met communicatie. Dat is nog steeds erg breed, want bedenk
dat een afdeling “verkoop” zich natuurlijk ook bezighoudt met klantcontacten. Wat we natuurlijk
niet willen zien is dat studenten in een productie-omgeving worden geplaatst of zich
voornamelijk bezig houden met vraagstukken die in een hele andere discipline liggen. Denk
daarbij aan bedrijfskundige vraagstukken of vraagstukken die een hoog informatica gehalte
hebben.

•

De werkzaamheden die je gaat uitvoeren als stagiair moeten minimaal op HBO, maar liefst op
academisch niveau zijn. We verwachten bijvoorbeeld niet dat je tijdens je stage alleen bezig bent
met het maken van content voor websites en/of sociale media. We verwachten dat studenten op
zoek gaan naar een organisatie die de student ook mee laat kijken in meer strategische processen
/ werkzaamheden.

Een gezonde motivatie als vertrekpunt
Voor een stage geldt dat daaraan een gezonde motivatie ten grondslag ligt. Je kiest immers
om bepaalde redenen voor een (CW-)praktijk-gerelateerde kennisverbreding binnen de B3keuzeruimte. In de uiteindelijke verslaglegging rondom de stage zul je uitvoerig reflecteren op
de inhoud van jouw stage en hoe deze in relatie staat met de verwachtingen die je voor
aanvang van de stage had. Vandaar dat het belangrijk is om daar al voorafgaand aan de start
van de stage goed bij stil te staan en in het voorbereidingsverslag duidelijke leerdoelen te
formuleren. Leerdoelen die we categoriseren in:
•

Persoonlijke leerdoelen, bijvoorbeeld ten aanzien van de ontwikkeling van sociale of
communicatieve vaardigheden en competenties

•

Academische leerdoelen, bijvoorbeeld ten aanzien van de ontwikkeling van een
academische werk- en denkniveau.

•

(Vak)inhoudelijke leerdoelen, bijvoorbeeld gerelateerd aan de communicatiepraktijk
en de relatie met de opleiding CW

Bij de nadere uitleg over de inhoud van de CW-stage Praktijkmodule in hoofdstuk 2 van deze
handleiding vind je meer informatie over het formuleren van deze leerdoelen.
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De CW-stage - Opdrachtmodule (15 EC)
Aan de praktijkstage kan een meer omvangrijke en afgebakende opdracht gekoppeld worden. Dit is
met name een opdracht en niet per definitie een (wetenschappelijk) onderzoek. Meer informatie
hierover vind je tevens in hoofdstuk 3 van deze handleiding, waarin de opdrachtmodule inhoudelijk
wordt toegelicht.
N.B.:

Tijdens de bacheloropdracht wordt juist onderzoek gethematiseerd en daarin wordt je
getraind in het (valide en betrouwbaar) uitvoeren van onderzoek, waarbij je data verzameld
door gebruik te maken van respondenten / proefpersonen.

De stage-opdracht heeft als doel de beantwoording van een praktische vraagstelling vanuit de stageorganisatie, waarbij het eindproduct doorgaans een communicatieplan of advies zal zijn. De plan of
advies moet wel op een academische wijze tot stand zijn gekomen, dus daar moet een systematische
aanpak aan ten grondslag liggen en daarbij moet ook bestaande kennis (her)gebruikt worden.
Wanneer de CW praktijkmodule gecombineerd wordt met een opdrachtmodule, dan moet de
opdracht vooraf bekend zijn en ook goedgekeurd zijn door de stage-coördinator. Bij de beoordeling
van de CW stage opdrachtmodule wordt met name aandacht besteed aan de volgende vier aspecten:
1.

De beschrijving van de opdracht en de gehanteerde systematische werkwijze om de opdracht te
realiseren

2.

De koppeling van bestaande kennis aan de stage-opdracht. Het is belangrijk dat je als
academische student een opdracht vanuit meerdere invalshoeken bekijkt en belicht. Daarvoor is
het belangrijk dat er een stuk desk-research uitgevoerd wordt om inhoudelijke aspecten en/of
keuzes ten aanzien van de uitwerking van de opdracht te kunnen onderbouwen.

3.

Het realiseren van de daadwerkelijke doelstelling en de relevantie daarvan voor de stageorganisatie. Dit kan bijvoorbeeld betrekking hebben op de bruikbaarheid van het advies dat een
student geeft aan een organisatie of de uitwerkingsgraad van een implementatieplan voor inzet
van bepaalde media-typen.

4.

De structurering van de verslaglegging en/of het uiteindelijke product. Dit betreft de wijze
waarop de verslaglegging aansluit bij enerzijds de wensen van de organisatie en anderzijds de
doelstelling van de opdracht. Daarnaast wordt er ook gelet op de volledigheid van de
verslaglegging en de algemene stijl van rapporteren. Denk bij dat laatste aan de
informatiedichtheid van het verslag, de (logische) opbouw en het correct verwijzen naar
gebruikte bronnen.
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Planning en tijdsindeling van de stage-modules
Tijdsbesteding praktijkmodule:
De CW stage praktijkmodule heeft een omvang van 15 EC en dat staat gelijk aan 420 uur
studiebelasting. Daarvan is bepaald dat een student minimaal 300 uur aanwezig moet zijn bij de stageorganisatie en dat 120 uur besteed kan worden aan de verslaglegging, de werkveldoriëntatie en
afspraken op de universiteit. Studenten kunnen de praktijkstage gedurende 1 kwartiel afronden of de
praktijkstage verdelen over 2 kwartielen, liefst dan gekoppeld aan de stage opdrachtmodule.
N.B.:

Deeltijdstages zijn mogelijk, maar we verwachten wel dat een student dan gedurende
minimaal 3 dagen per week aanwezig is bij de stagebiedende organisatie. Dit om de
continuïteit van de stage te waarborgen.

Wanneer een student ervoor kiest om een stage gedurende 1 kwartiel uit te voeren, dan betreft dat
een periode van 10 weken. Om aan de 300 stage-uren tegemoet te komen zal de student, gedurende
het gehele kwartiel van 10 weken, minimaal 4 werkdagen per week aanwezig moeten zijn bij de stageorganisatie. Daarnaast heeft de student dan één dag in de week tijd om aan de verslaglegging en
andere studie-gerelateerde zaken te werken.
Tijdsbesteding opdrachtmodule:
De opdrachtmodule kan alleen in combinatie met de praktijkmodule worden gedaan en feitelijk wordt
daarmee de mogelijkheid gecreëerd om een geheel semester (= 30 EC) te vullen met stagegerelateerde activiteiten. De tijdsbesteding met betrekking tot de opdrachtmodule bedraagt in feite
ook 420 uur studiebelasting, maar de invulling daarvan hangt met name af van de inhoud van de
opdracht en de werkzaamheden die daarmee verband houden. De opdracht moet voldoende inhoud
hebben, zodat de student daarvoor een zekere tijdsinspanning moet leveren om deze binnen de
afgesproken termijn uit te kunnen voeren. De termijn waarbinnen de stage-opdracht uitgevoerd wordt
kan variëren en eventueel afhankelijk zijn van de tijdsplanning van evenementen of andere activiteiten
waarop de stage-opdracht betrekking heeft. Zo kan het voorkomen dat de student gedurende een
geheel semester een gelijkmatige hoeveelheid tijd besteedt aan de opdracht, maar het kan ook zijn
dat het zwaartepunt van de tijdsbesteding voor de opdracht in een bepaalde periode van de stage ligt.
De tijd die een student besteedt aan de stage-opdracht resulteert uiteindelijk in een
eindverslaglegging in de vorm van een plan, analyse of advies. Een eindverslag van 10 á 15 pagina’s
voor een studiebelasting van 15 EC, zal niet series genomen worden, maar we verwachten ook niet
van studenten dat ze verslagen aan zullen leveren van meer dan 60 pagina’s. Ergens tussen deze
uitersten zit een hoeveelheid verslaglegging welke recht doet aan de verwachte uitwerkingsgraad van
een stage-opdracht. In het geval de stage-opdracht bijzonderheden in zich heeft waardoor een
afwijkende verslaglegging gevraagd wordt, dan kan dat met de stage-coördinator besproken worden.

(juni 2015)

Pagina 7

Handleiding: CW-stages

2

CW-stage – De praktijkmodule (15 EC)
Aan de CW-stages – praktijkmodule zijn vanuit de opleiding leerdoelen gekoppeld, waarin aangegeven
wordt wat de student na afloop van de praktijkstage zou moeten kennen of kunnen. De
opleidingsleerdoelen zullen worden getoetst op basis van vier beoordelings-producten. De toetsing zal
worden gedaan door de stage-coördinator, ondersteund door een beoordeling / evaluatie vanuit de
stage-biedende organisatie.

2.1

Opleidingsleerdoelen van de praktijkmodule
Ter voorbereiding op een CW-stage zal je als student zelf ook leerdoelen moeten formuleren met
betrekking tot de verwachtingen die je hebt ten aanzien van een de praktijkstage. Leerdoelen waarop
je na afloop van de stage, in jouw stageverslaglegging, zult gaan reflecteren om te beoordelen in
hoeverre je vindt dat je tegemoet bent gekomen aan het behalen van de door jou gestelde leerdoelen.
Daarnaast heeft de opleiding CW zelf ook leerdoelen geformuleerd. Dit om achteraf te kunnen
beoordelen in hoeverre een student, die een praktijkstage heeft gedaan, tegemoet komt aan deze
opleidingsleerdoelen en om afsluitend een beoordeling te kunnen geven. De leerdoelen die de
opleiding CW heeft gesteld aan de praktijkstages vallen uiteen in vier categorieën.
1.

Leerdoelen ten aanzien van verwachtingen voorafgaand aan de stage

2. Leerdoelen ten aanzien van de praktijkervaringen tijdens de stage
3. Leerdoelen ten aanzien van de planning en het proces van de stage
Ad 1) Leerdoelen ten aanzien van verwachtingen voorafgaand aan de stage
Het organiseren van een CW-stage vergt een zeker voorbereiding. Bij die voorbereiding hoort ook dat
je als student goed nagaat wat jouw motieven zijn om een CW-stage te gaan doen en wat je daar voor
jezelf uit wilt halen.

L1

De student is voor aanvang van de stage in staat om zijn of haar verwachtingen ten aanzien
van de stage te concretiseren door, in het voorbereidingsverslag, inzicht geven in:
a) zijn of haar motieven om een CW-stage te gaan doen,
b) de beschrijving van de stagebiedende organisatie,
c)

de plek en/of functie van de stage binnen de organisatie

d) de verwachte stagetaken binnen de organisatie
e) de door hem of haar opgestelde en beargumenteerde persoonlijke, academische en
(vak)inhoudelijke leerdoelen
f)

de planning ten aanzien van de contactmomenten en inlevermoment van het
concept- en eindverslag.
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Ad 2) Leerdoelen ten aanzien van de praktijkervaringen tijdens de stage
Tijdens de stage zul je kennis maken met de werkwijze en het functioneren van een organisatie.
Daarbinnen heb je als stagiair in het kader van een CW praktijkstage een bepaalde plek of functie.
Vanuit die positie vervul je bepaalde stage taken. Het is belangrijk dat je als stagiair aan kunt geven
hoe dat is verlopen en wat je eruit hebt gehaald of geleerd.
L2

De student is in staat om, op basis van het stageverslag en de beoordeling / evaluatie van de
stage-biedende organisatie, blijk te geven van de diversiteit en rijkheid van de door hem of
haar opgedane praktische kennis en ervaringen gedurende de stageperiode.

L3

De student is in staat om, op basis van het stageverslag, mede op basis van de uitwerking van
L2, met voldoende diepgang te reflecteren op de door hem of haar opgestelde en
beargumenteerde persoonlijke, academische en (vak)inhoudelijke leerdoelen.

L4

De student is in staat om, op basis van het stageverslag, mede op basis van de uitwerking van
L2 en L3, met voldoende diepgang conclusies te trekken over zijn of haar CW praktijkstage en
ten aanzien van de toepasbaarheid van de door hem of haar opgedane kennis vanuit de
bacheloropleiding CW binnen de CW praktijkstage.

L5

De student is in staat om, op basis van de uitgevoerde werkveldoriëntatie (zie bijlage 1),
inzicht te geven in zijn / haar verwachtingen ten aanzien van het werkveld van een
afgestudeerde CW-student. Vervolgens is de student in staat om deze verwachtingen af te
zetten tegen de overeenkomsten en verschillen op basis van de mening van medewerkers van
de stage-biedende organisatie met betrekking tot de het werkveld van een afgestudeerde
CW-student.

L6

De student is in staat om, op basis van de uitwerking van L2, L3, L4 en L5 in het stageverslag,
met voldoende diepgang relevante discussiepunten te presenteren ten aanzien van zijn of
haar CW praktijkstage en daaraan gekoppelde toekomstige (studie)loopbaankeuzes.

Ad 3) Leerdoelen ten aanzien van de planning en het proces van de stage
In het voorbereidingsverslag wordt als laatste ingegaan op de planning van de stage, de
contactmomenten met de stagecoördinator en de inlevermomenten van de verslagen. Als student ben
je zelf verantwoordelijk voor deze planning en het proces daaromheen. Vandaar dat het laatste
leerdoel ten aanzien van de CW-stages hierop betrekking heeft.
L7

De student is in staat om gedurende de stage, op basis van de contactmomenten met de
stage-coördinator en mogelijke stage-bezoeken, voldoende inzicht te geven in de inhoud en
voortgang van de stage, alsmede de afronding van de stageverslaglegging.
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2.2

Beoordelingsproducten van de CW-stages praktijkmodule
Om de, door de opleiding CW gestelde, leerdoelen (zie par 2.1) te kunnen toetsen en beoordelen zijn
er een aantal beoordelingsproducten die de student in het kader van de praktijkmodule aan moet
leveren:
1

Het voorbereidingsverslag (binnen 5 werkdagen na de start van de stage)

2

Het stage- of reflectieverslag (binnen 1 maand na afloop van de stage)

3

De beoordeling van de stage-biedende organisatie (als bijlage bij het stageverslag)

Ad 1) Het voorbereidingsverslag ( L1 en L7)
Het voorbereidingsverslag dient voor de toetsing en beoordeling van het eerste leerdoel (L1) en
(deels) het laatste leerdoel (L7). In het voorbereidingsverslag werk je jouw verwachtingen ten aanzien
van de stage uit. In het voorbereidingsverslag worden volgende punten besproken:
1

Jouw motivatie om een stage in de B3-keuzeruimte te gaan doen

2

Een beschrijving van de stagebiedende organisatie

3

Een beschrijving van jouw stageplek en stagetaken binnen die organisatie

4

Een uitwerking van de leerdoelen ten aanzien van de stage

5

Een planning met contactmomenten en inlevermoment van het concept- en eindverslag

Het voorbereidingsverslag moet, rondom het begin van de stage, minimaal met een voldoende zijn
beoordeeld (L1). Het voorbereidingsverslag moet binnen 5 werkdagen na aanvang van de stage zijn
ingeleverd bij de stage-coördinator. Wanneer het voorbereidingsverslag niet voldoende is beoordeeld
dan kan, op basis van feedback van de stagecoördinator, het voorbereidingsverslag worden herzien.
De omvang van een voorbereidingsverslag bedraagt doorgaans tussen 7 tot 12 pagina’s (excl. Titelblad
en bijlagen).
Het formuleren en uitwerken van leerdoelen:
Een belangrijk – maar lastig – aspect in de uitwerking van het voorbereidingsverslag betreft
de uitwerking van de leerdoelen. Het is zeker niet eenvoudig om vooraf een gedegen
inschatting te maken van wat je zou kunnen verwachten tijdens jouw stege, maar denk
daarbij bijvoorbeeld aan de motieven die ten grondslag hebben gelegen aan de keuze voor
jou om een praktijkstage te gaan doen.
Werk per onderdeel (persoonlijk, academisch en vakinhoudelijk) minimaal drie leerdoelen uit.
Doe dat volgens een SMART principe. Dat betekent dat je jouw leerdoelen Specificeert en
tevens Meetbaar, Activerend, Resultaatgericht en Tijdsgebonden maakt. Dat zal niet ten
aanzien van alle leerdoelen even gemakkelijk zijn, maar overweeg daarbij in ieder geval het
volgende:
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•

Maak duidelijk waarom het gestelde leerdoel voor jou belangrijk is (Specificeren /
Resultaatgericht maken),

•

Formuleer leerdoelen altijd in bewoordingen als: “Aan het eind van de stage ben ik in
staat om….” of “Na een maand in mijn stage kan ik…” (Meetbaar / Tijdsgebonden
maken),

•

Geef aan wat je verwacht van de organisatie of wat je denkt nodig te hebben om een
leerdoel te kunnen behalen (Activerend maken).

N.B.:

Raadpleeg ook het internet als het gaat om het SMART formuleren van leerdoelen.
De zoekstring “stages smart leerdoelen” in Google kan al veel bruikbare informatie
opleveren.

Om een idee te geven van de inhoud, met betrekking tot leerdoelen binnen de drie
categorieën, volgen hieronder een aantal mogelijke onderwerpen waaraan je zou kunnen
denken.
•

Denk bij “persoonlijke leerdoelen” aan kenmerken of vaardigheden van jezelf die je
zou willen verbeteren of waarover je meer van jezelf te weten zou willen komen. De
overgang van de studiebanken naar een werkomgeving, met een daaraan
gekoppelde regelmaat van werktijden zou een onderwerp kunnen zijn. Maar ook
aspecten die te maken hebben met het tonen van assertief gedrag of
presentatievaardigheden zouden hieronder kunnen vallen.

•

Denk bij de “academische leerdoelen” vooral aan het ontwikkelen van een zekere
mate van academisch werk/denkniveau. Dat kan bijvoorbeeld betrekking hebben op
het vermogen om zelfstandig te kunnen werken, maar ook op aspecten die te maken
hebben met projectmatig werk of de ontwikkeling van analytische vaardigheden.

•

Bij de “(vak)inhoudelijke leerdoelen” kijk je meer naar de inhoud van het
communicatiewerkveld, gerelateerd aan jouw stagetaken. Denk dan bijvoorbeeld
aan inzicht verkrijgen met betrekking tot de werking van sociale media of content
marketing. Maar, afhankelijk van jouw stageplek, zou dat ook kunnen gaan over de
mogelijkheden voor het creëren van betrokkenheid onder medewerkers op basis van
de inzet van middelen met betrekking tot interne communicatie.

Bij de uiteindelijke beoordeling van de CW praktijkstage komt het voorbereidingsverslag opnieuw in
beeld, omdat dan gekeken zal worden in hoeverre de inhoud en het verloop van de praktijkstage
inzichtelijk is gemaakt op basis van de contactmomenten en of er tegemoet is gekomen aan de
gestelde inlevertermijnen van de verslagen. Dit met betrekking tot de beoordeling van het gestelde
leerdoel met betrekking tot de planning en het proces (L7).
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Ad 2) Het stageverslag (L2 t/m L6)
Het stageverslag is feitelijk de persoonlijke verslaglegging van de stage van jou als stagiair binnen de
organisatie. Uit het stageverslag moet blijken dat je een veelzijdige stage hebt doorlopen met daarin
diverse stagetaken en stage-ervaringen. Vervolgens dient het stageverslag voor de reflectie op de
stage en de gestelde (persoonlijke, academische en (vak)inhoudelijke) stageleerdoelen. Verder bevat
het stageverslag ook een hoofdstuk over het uitgevoerde (mini-)onderzoek met betrekking tot de CWwerkveldoriëntatie (zie ook bijlage 1).Tenslotte trek je conclusies op basis van de stage in relatie tot de
opleiding CW, de uitgevoerde werkveldoriëntatie en open je een discussie met betrekking tot datgene
wat je vanuit de stage meeneemt ten aanzien van jouw toekomstige studie en/of eventuele
loopbaankeuzes. Het stageverslag bevat daarmee, gekoppeld aan de beoordeling van de
opleidingsleerdoelen (L2 t/m L6), in ieder geval de volgende onderdelen:
•

•

Inleiding (overnemen van voorbereidingsverslag met evt wat toevoegingen)
o

Motivatie m.b.t. de stage

o

Beschrijving van de stage-organisatie

o

Beschrijving van jouw stageplek en stagetaken

Beschrijving stage-ervaringen op basis van de stagetaken
o

•

•

•

•

Bijv. per week of per hoofd- en nevenactiviteit

Uitwerking van de werkveldoriëntatie (zie ook bijlage 1)
o

Inleiding en literatuur

o

Methode / opzet (mini-)onderzoek

o

Resultaten

o

Conclusies

Reflectie op de stage en de gestelde stageleerdoelen
o

Persoonlijke leerdoelen

o

Academische leerdoelen

o

(Vak)inhoudelijke leerdoelen

Conclusies ten aanzien van de stage
o

Relatie stage-ervaringen met de opleiding CW

o

Algemeen eindoordeel over de stageperiode

Discussie naar aanleiding van de stage
o

Wat neem je mee naar de toekomst?

o

Wat ga of wil je eventueel anders gaan doen?

Om het verslag levendiger te maken is het aan te raden om ook fotomateriaal op te nemen in het
stageverslag. Laat bijvoorbeeld zien hoe de organisatie eruit zag en wie jouw ‘collega’s’ waren. Neem
daarnaast eventueel bijlagen op die betrekking hebben op de uitgevoerde werkveldoriëntatie en/of
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producten met betrekking tot projecten buiten de stage-opdracht. Ook is de beoordeling van de stagebiedende organisatie onderdeel van de bijlagen van het stageverslag.
De omvang van een stageverslag kan natuurlijk verschillen, afhankelijk van de inhoud en eventueel
opgenomen fotomateriaal. Het gaat er daarnaast ook om dat je in een beperkte verslaglegging
voldoende informatie kunt geven over het verloop van jouw stage. Om evenwel een vuistregel te
stellen moet het mogelijk zijn om bovengenoemde punten voor de CW-stage praktijkmodule van 15 EC
in ongeveer 20 tot 30 pagina’s (exclusief voorblad, inhoudsopgave, bijlagen).
Ad 4) De beoordeling van de stage-biedende organisatie (L2 en L10)
De beoordeling / evaluatie van de stage-biedende organisatie, dan wel de “letter of recommendation”
(in het geval van een buitenlandstage), is een belangrijk onderdeel in relatie tot de beoordeling of
toetsing van de opleidingsleerdoelen. Het beeld over de stageperiode, wat blijkt uit het stageverslag,
en uit de contacten met de stagecoördinator wordt verwacht overeen te komen met de beoordeling /
evaluatie zoals afgegeven door de stage-biedende organisatie. Wanneer er, met betrekking tot de
opleidingsleerdoelen, grote verschillen blijken te zijn tussen de beoordeling van de stagecoördinator
en de beoordeling van de stage-biedende organisatie, dan zal de stagecoördinator contact opnemen
met de stagebegeleider vanuit de stagebiedende organisatie om deze te bespreken.
Begeleiding vanuit de opleiding bij het schrijven van de verslagen
In principe is het stageverslag voor het grootste gedeelte een persoonlijke optekening van jouw
stageperiode en jouw reflectie daarop. Je bent dan bijvoorbeeld ook vrij om de opmaak zo te kiezen
zoals jij die graag zou willen zien. Daarin kun je dan ook jouw eigen stijl of smaak naar voren brengen.
Vandaar dat op dat punt de begeleiding vanuit de opleiding beperkt zal zijn. Alleen wat betreft het
schrijven van de werkveldoriëntatie kan het zijn dat je op inhoudelijke punten begeleiding of feedback
nodig hebt en die kun je dan ook krijgen van de stage-coördinator. Denk daarbij aan vragen over de
uitvoering van het mini-onderzoek of vragen gerelateerd aan beschikbare literatuur om de trends in
het communicatiewerkveld te beschrijven.
Goedkeuring op conceptverslag
Het is mogelijk om aan het eind van de stageperiode jouw concept stageverslag ter goedkeuring in te
leveren bij de stage-coördinator. Het conceptverslag zal dan op hoofdlijnen bekeken worden om na te
gaan of het voldoende inhoud heeft om te kunnen beoordelen. Belangrijk is dat het jouw stageverslag
is en dat je daarvoor niet afhankelijk zou moeten zijn van de feedback van de stage-coördinator.
Mochten er evenwel cruciale punten ontbreken in het verslag of punten echt onvoldoende uitwerking
bevatten, dan zal de stage-coördinator daarvan melding maken, zodat je jouw verslag nog bij kunt
stellen.

(juni 2015)

Pagina 13

Handleiding: CW-stages

2.3

Toetsschema CW-stage praktijkmodule
De beoordeling van de CW stage praktijkmodule zal gedaan worden op basis van een viertal
beoordelingsaspecten / producten:
1

Een voorbereidingsverslag waarin de verwachtingen en leerdoelen worden uiteengezet (10%
van het eindcijfer).

2

Een stageverslag waarin gereflecteerd wordt op de stage-ervaringen en de leerdoelen (50%
van het eindcijfer). De werkveldoriëntatie als onderdeel / hoofdstuk van het stageverslag,
waarin de student een mini- onderzoek uitvoert naar het eigen beeld van het werkveld van
een communicatieprofessional en deze afzet tegen het beeld dat medewerkers uit de stageorganisatie hebben van het werkveld van een communicatieprofessional (30% van het
eindcijfer / zie ook bijlage 1).

3

Een beoordeling van het proces rondom de stage, waarbij beoordeeld wordt in welke mate de
student de voortgang van de stage inzichtelijk maakt naar de stagedocent en in welke mate
de student zich houdt aan de eigen gestelde deadlines (10% van het eindcijfer).

4

De evaluatie van de stage-biedende organisatie over hun ervaringen met jou als stagiair. Deze
evaluatie zal gespiegeld worden met de beoordeling van de stage-coördinator op
bovenstaande punten. Bij twijfel of erg uiteenlopen van de beoordeling met de evaluatie van
de stage-biedende organisatie kan er overlegd worden met de stage-mentor vanuit de stagebiedende organisatie.

Alle beoordelingsformulieren en het evaluatieformulier voor de stage-biedende organisatie zijn
opgenomen in bijlage 2. Samenvattend ziet de toetsing van de CW-stage praktijkmodule, aan de hand
van de beoordelingsproducten / aspecten en ten aanzien van de opleidingsleerdoelen, er als volgt uit.

Tabel 1: Toetsschema van de CW-stage praktijkmodule
Opleidingsleerdoelen
Beoordelingsproduct / aspect

L1

Voorbereidingsverslag

X

Stageverslag

L2

L3

L4

L5

L6

X
X

X

X

X

X

Procesbeoordeling

X

Evaluatie stage-biedende organisatie
Wegingsfactor leerdoelen
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10%

X

X

15%

15%

X
10%

30%

10%

10%
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3

CW-stage – De opdrachtmodule (15 EC)
De CW-stage praktijkmodule kan uitgebreid worden met een CW-stage opdrachtmodule met een
omvang van 15 EC. Met deze opdrachtmodule gekoppeld aan de praktijkmodule is het mogelijk om
een geheel semester (30 EC) te vullen met stage-gerelateerde activiteiten. Binnen een CW-stage
opdrachtmodule neemt de student een communicatie-gerelateerde probleem- of vraagstelling ter
hand welke op een academische / systematische wijze wordt aangepakt, ten einde de stage-biedende
organisatie van een advies of plan te voorzien.
De stage-opdracht is geen bacheloropdracht
Hoewel de CW-stage opdrachtmodule van 15 EC en de bacheloropdracht van 15 EC overeenkomsten
vertonen, is er een duidelijk onderscheid tussen de bacheloropdracht en de stage-opdracht.
De bacheloropdracht:
In de bacheloropdracht, als afsluitend onderdeel van de bacheloropleiding, wordt
nadrukkelijk onderzoek gethematiseerd. Dat betreft onderzoek waarbij studenten begeleid
worden op het gebied van het opzetten en uitvoeren van een academisch onderzoek waarbij
data wordt verzameld middels respondenten en/of proefpersonen. Deze data wordt
vervolgens geanalyseerd op basis van eerder verkregen methodologische kennis en
vaardigheden. Dit, teneinde conclusies en aanbevelingen te formuleren ten aanzien van de
onderzoeksvraagstelling die voorligt. In de bacheloropdracht wordt de student beoordeeld op
zijn of haar onderzoeksvaardigheden en de mate waarin de student in staat is deze te
koppelen aan een concrete onderzoeksvraag.
De stage-opdracht
Bij de stage-opdracht wordt van studenten verwacht dat zij op een systematische wijze
antwoord kunnen geven op een praktische vraag- of probleemstelling vanuit de stagebiedende organisatie. Daarbij zijn (academisch) onderzoekstechnische aspecten van
ondergeschikt belang en gaat het er met name om in welke mate het eindproduct een
antwoord geeft op de vraag vanuit organisatie. Daarvoor is het geen vereiste dat studenten
(grote hoeveelheden) data verzamelen en deze vervolgens uit-analyseren. Wat wel verwacht
wordt van studenten is dat de opdracht op een systematische wijze wordt aangepakt en dat
er meerdere stappen worden doorlopen teneinde een advies te geven of een plan op te
zetten. Eén van die stappen betreft in ieder geval dat je laat zien dat je bestaande literatuur,
kennis en inzichten kunt koppelen aan de stage-opdracht. In de stage-opdracht wordt een
student beoordeeld op basis van zijn praktische / creatieve vaardigheden om op een
systematische wijze een organisatie te voorzien van een antwoord op een uitdaging afkomstig
uit de (beroeps)praktijk.
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CW-stage-opdrachten; enkele typische voorbeelden
Typische voorbeelden van CW-stage-opdrachten hebben veelal betrekking op het schrijven van een
advies over bijvoorbeeld de inzet van bepaalde (sociale) media of het analyseren van bestaande
communicatie-uitingen van een organisatie. Daarnaast is het mogelijk om een communicatieplan te
schrijven ten behoeve van evenementen of ter ondersteuning van implementatie van nieuwe
communicatie gerelateerde procedures binnen een organisatie. Belangrijk bij iedere stage-opdracht is
de systematische aanpak van de opdracht in relatie tot het gewenste eindproduct.
Systematische aanpak
Als academische student Communicatiewetenschappen is het belangrijk dat je de
vraagstelling vanuit meerdere invalshoeken bekijkt en je niet alleen richt op één of slechts
beperkte bronnen van informatie. Wanneer het bijvoorbeeld een advies betreft over de inzet
van (sociale) media dan kan het bijvoorbeeld belangrijk zijn om a) de uitgangssituatie van de
organisatie te beschrijven, b) literatuur of bestaande kennis te raadplegen over de inzet van
(sociale) media en c) met een aantal mensen vanuit de organisatie en/of de doelgroep te
reflecteren over de uitgangssituatie in relatie tot de beschikbare kennis en inzichten uit de
literatuur. Op die manier kijk je als CW-student vanuit meerdere invalshoeken naar de
vraagstelling en ben je uiteindelijk in staat om een afgewogen advies te geven. Op
vergelijkbare wijze kun je als CW student een communicatieplan onderbouwen door daarbij
een bestaand procesmodel, zoals het AIDA-model bij jouw opdracht te betrekken. In een
eventueel communicatieplan kun je als CW student op die manier onderbouwen op welke
wijze je bij de doelgroep de aandacht (Attention) met betrekking tot het verwachte gedrag of
evenement gaat vestigen en vervolgens verder onderbouwd hoe dit zou kunnen leiden tot het
opwekken van interesse (Interest), verlangen (Desire) en uiteindelijk de daadwerkelijke actie
om het gedrag te vertonen of naar het evenement te komen (Action).
Relatie aanpak tot eindproduct
Wat betreft de gekozen systematische aanpak is het belangrijk dat deze in relatie staat tot het
gewenste eindproduct. Het is belangrijk dat je als CW student een verwachting hebt of
ontwikkelt over het eindproduct dat je af gaat leveren. Wanneer dit een adviesnotitie betreft,
dan zijn er diverse bronnen vindbaar die je bij kunnen staan om de inhoud van deze notitie te
structureren. Hetzelfde geldt voor een communicatie- of analyseplan. Bedenk altijd dat je niet
de eerste bent die dergelijke adviezen of plannen voor een organisatie heeft geschreven en
maak dan ook gebruik van bestaande kennis en inzichten op dat gebied. Op internet
circuleren meerdere plannen en adviezen waaruit jij jouw inzichten kunt halen. Bespreek ook
altijd jouw idee over de structuur en inhoud van de opdracht met de organisatie. Zij zijn
immers de ontvangers / afnemers van jouw eindproduct en zij moeten er uiteindelijk mee
verder kunnen. Wat je niet zou willen is dat jouw stage-opdracht ergens in een lade verdwijnt.
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3.1

Opleidingsleerdoelen van de opdrachtmodule
Vergelijkbaar met de CW-stage praktijkmodule heeft de opleiding CW ook een aantal leerdoelen
opgesteld, welke getoetst zullen worden aan de hand van de CW-stage opdrachtmodule. Vergelijkbaar
met de praktijkmodule hebben deze leerdoelen betrekking op:
1. Leerdoelen ten aanzien van de verwachtingen voorafgaand aan de opdracht
2. Leerdoelen ten aanzien van de uitvoering / realisatie van de opdracht
Ad 1) Leerdoelen ten aanzien van de verwachtingen voorafgaand aan de opdracht
In een beknopte verslaglegging leg je vast wat de aanleiding tot de casus van de organisatie is en wat
de daaruit voortvloeiende probleemstelling of vraagstelling inhoudt. Tevens geef je aan hoe je
verwacht deze vraagstelling aan te gaan pakken en hoe jij denkt dat het gewenste eindproduct eruit
zal gaan zien. Concreet betreft dat het volgende leerdoel:
L1

Op basis van een voorbereidingsverslag is de student in staat om inzicht te geven in de aard
en inhoud van de vraagstelling vanuit de organisatie, alsmede de wijze waarop deze
aangepakt zal worden, resulteren in een te omschrijven eindproduct.

Ad 2) Leerdoelen ten aanzien van de uitvoering / realisatie van de opdracht
De uitvoering en realisatie van de opdracht moet blijk geven van de creatieve / praktisch vaardigheden
van de student om de gevraagde opdracht uit te voeren en het gewenste eindproduct op te leveren.
De uitwerking van de (systematische) stappen die in dat proces doorlopen worden vormen voor het
grootste deel de inhoud van het opdrachtverslag. Ten aanzien van de stage-opdracht zal de
beoordeling betrekking hebben op onderstaande leerdoelen:
L2

De student is in staat om, gedurende de stageperiode, op basis van het opdrachtverslag, en
overleg met de stage-biedende organisatie, blijk te geven van een gestructureerde en
systematische aanpak en werkwijze met betrekking tot zijn of haar stage-opdracht.

L3

De student is in staat om, op basis van het opdrachtverslag, blijk te geven van voldoende,
relevante vakinhoudelijke en (communicatie)theoretische diepgang ten aanzien van de
uitgevoerde stage-opdracht.

L4

De student is in staat om, op basis van het opdrachtverslag en beoordeling van de stagebiedende organisatie, blijk te geven van voldoende creatieve en praktische uitwerking met
betrekking tot de uitgevoerde stage-opdracht, met een meerwaarde voor de stage-biedende
organisatie.

L5

De student is in staat om, op basis van het opdrachtverslag en de beoordeling van de stagebiedende organisatie, blijk te geven van voldoende vaardigheden om een gestructureerd en
goed verzorgd eindproduct, volgens academische verslagconventies, te produceren.
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3.2

Beoordelingsproducten van de CW-stages opdrachtmodule
Om de, door de opleiding CW gestelde, leerdoelen (zie par 3.1) te kunnen toetsen en beoordelen zijn
er een aantal beoordelingsproducten die de student in het kader van de opdrachtmodule aan moet
leveren:
1.

Het voorbereidingsverslag (binnen 10 werkdagen na de start van de opdracht / stage)

2.

Het stage- of reflectieverslag (binnen 1 maand na afloop van de opdracht / stage)

3.

De beoordeling van de stage-biedende organisatie (als bijlage bij het opdrachtverslag)

Ad 1) Het voorbereidingsverslag (L1)
Het voorbereidingsverslag moet, rondom het begin van de opdracht / stage, minimaal met een
voldoende zijn beoordeeld. Het voorbereidingsverslag moet binnen 10 werkdagen na aanvang van de
opdracht / stage zijn ingeleverd bij de stage-coördinator. Wanneer het voorbereidingsverslag niet
voldoende is beoordeeld dan kan, op basis van feedback van de stage-coördinator, het
voorbereidingsverslag worden herzien. De omvang van een voorbereidingsverslag bedraagt doorgaans
tussen 5 tot 7 pagina’s (excl. Titelblad, referentielijst en eventuele bijlagen). Inhoudelijk bevat het
voorbereidingsverslag voor de opdrachtmodule de volgende onderdelen:
1. Een beschrijving van de casus van de stage-opdracht en de aanleiding tot deze opdracht.
2. Een beschrijving van de probleem- of vraagstelling op basis van de casus en aanleiding.
3. Een beschrijving van de gekozen of verwachte systematische aanpak van de opdracht.
4. Een beschrijving van (deel)gebieden binnen de CW-gerelateerde literatuur, kennis en
inzichten die van belang kunnen zijn bij de uitwerking van de stage-opdracht. Geef daarbij
ook een aantal concrete referenties naar bestaande bronnen.
5. Een beschrijving van het eindproduct, zoals je die die voor ogen ziet. Betreft het een
communicatieplan, een adviesnotitie of een analyserapport en kun je al iets zeggen over de
onderwerpen die je daarin gaat bespreken.
6. Een beschrijving van de opbrengst / relevantie voor de stage-biedende organisatie.
Ad 3) Het opdrachtverslag (L6 t/m L9)
Het opdrachtverslag beschrijft de uitvoering / realisatie van de stage-opdracht voor de stage-biedende
organisatie. Afhankelijk van de gedefinieerde stage-opdracht kan het verslag diverse
verschijningsvormen hebben. Zo kan het zijn dat je een communicatieplan schrijft met betrekking tot
een te ontwikkelen product of dienst of een adviesverslag met betrekking tot of op basis van de
evaluatie van de inzet van bestaande communicatiemiddelen. Het is daarom belangrijk dat je de vorm
van het opdrachtverslag aanpast aan de doelgroep en het type opdracht. Overleg daarover met de
stage-biedende organisatie, maar probeer eventueel ook zelf met een voorstel te komen.

(juni 2015)

Pagina 18

Handleiding: CW-stages
Belangrijk, ten aanzien van de opleidingsleerdoelen, is evenwel dat uit het verslag blijkt dat je
tegemoet komt aan de opleidingsleerdoelen L2 t/m L5. Dat betekent in ieder geval dat je in het
opdrachtverslag aandacht zult moeten besteden aan de volgende punten:
•

Een gedegen opzet (probleembeschrijving en wijze van aanpak) van het opdrachtverslag en
met betrekking tot de inhoud en uitvoering van de opdracht, waarin je blijk geeft van een
gestructureerde en systematische werkwijze ten aanzien van de uitvoering / realisatie van de
opdracht,

•

Een communicatiewetenschappelijke inbedding van de stage-opdracht, waarin je laat zien dat
bestaande (communicatiewetenschappelijke) literatuur, kennis en inzichten een bijdrage kan
leveren aan de aanpak van een praktijk gerelateerd communicatiekundig probleem of het
ontwerp van een praktische communicatieve interventie,

•

Praktisch relevante en hanteerbare aanbevelingen voor de stage-biedende organisatie die
logisch volgen uit de systematische ontwerp- en/of processtappen binnen de uitgevoerde
stage-opdracht,

•

Een gedegen en gestructureerde verslaglegging, waarin aandacht is besteed aan de
academische verslagconventies behorend bij het schrijfgenre alsmede aan een verzorgd layout en correct (zakelijk) taalgebruik. Zorg er hierbij voor dat je jouw kennis en vaardigheden
uit eerdere modules binnen de opleiding (her)gebruikt.

De omvang van het opdrachtverslag is natuurlijk erg afhankelijk van de opdracht zelf en de structuur
van de verslaglegging. Evenwel verwachten wij ook hier dat het opdrachtverslag, voor een studielast
van 15 EC, een omvang heeft 20 á 30 pagina’s (excl. Titelblad, referenties en bijlagen).
Begeleiding vanuit de opleiding bij het schrijven van de verslagen
Omdat het bij de stage-opdracht ook nadrukkelijk gaat om het toepassen van jouw opgedane kennis
en vaardigheden vanuit de opleiding CW is het vanzelfsprekend dat je daarvoor ook een beroep kunt
doen op begeleiding vanuit de opleiding CW. In eerste aanleg kun je die begeleiding of inhoudelijk
advies krijgen van de stage-coördinator (Mark Tempelman). In de meeste gevallen kan hij jou voorzien
van adviezen ten aanzien van de aanpak van jouw opdracht of zoekrichtingen met betrekking tot
bestaande literatuur, kennis en inzichten. Wanneer jouw vragen erg specifiek zijn, dan kan de stagecoördinator jou ook doorverwijzen naar andere docenten binnen CW met de juiste kennis / expertise.
Goedkeuring van het conceptverslag
Vergelijkbaar als met het stageverslag voor de praktijkmodule kan er ook een conceptverslag ter
goedkeuring ingeleverd worden bij de stege-coördinator. Ook deze zal op hoofdlijnen bekeken worden
om te bezien of het verslag voldoet om te kunnen beoordelen volgens het beoordelingsformulier.
Wanneer er grote tekortkomingen zijn dan zal dat worden aangegeven, zodat daarmee het verslag nog
kan worden bijgesteld.
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3.3

Toetsschema CW-stage opdrachtmodule
De beoordeling van de CW stage opdrachtmodule zal gedaan worden op basis van een drietal
beoordelingsaspecten / producten:
1

Het voorbereidingsverslag waarin de verwachtingen ten aanzien van de uitgevoerde /
gerealiseerde opdracht zijn beschreven (10% van het eindcijfer).

2

Het opdrachtverslag, waarin de daadwerkelijke uitvoering en realisatie van de opdracht is
beschreven (90% van het eindcijfer).

3

De evaluatie van de stage-biedende organisatie ten aanzien van d uitgevoerde / gerealiseerde
opdracht. Deze evaluatie zal gespiegeld worden met de beoordeling van de stage-coördinator
op bovenstaande punten. Bij twijfel of erg uiteenlopen van de beoordeling met de evaluatie
van de stage-biedende organisatie kan er overlegd worden met de stage-mentor vanuit de
stage-biedende organisatie.

Alle beoordelingsformulieren en het evaluatieformulier voor de stage-biedende organisatie zijn
opgenomen in bijlage 3. Samenvattend ziet de toetsing van de CW-stage opdrachtmodule, aan de
hand van de beoordelingsproducten / aspecten en ten aanzien van de opleidingsleerdoelen, er als
volgt uit.
Tabel 2: Toetsschema van de CW-stage opdrachtmodule
Opleidingsleerdoelen
Beoordelingsproduct / aspect

L1

Voorbereidingsverslag

X

L2

L3

L4

L5

Opdrachtverslag

X

X

X

X

Evaluatie stage-biedende organisatie

X

X

X

30%

15%

Wegingsfactor leerdoelen
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Bijlage 1: Informatie over de CW-werkveldoriëntatie
1A – Nadere beschrijving van de CW-werkveldoriëntatie
De CW-werkveldoriëntatie
Onderdeel van de CW-stage praktijkmodule (15EC)
Inleiding
Het werkveld van de communicatieprofessional is voortdurend in beweging. Enerzijds door maatschappelijke
en/of economische invloeden, maar anderzijds ook door technologische ontwikkelingen van media en
communicatiemiddelen. Maatschappelijke en economische ontwikkelingen hebben ervoor gezorgd dat er
gedurende de laatste jaren kritisch is gekeken naar communicatiefuncties binnen (grotere) organisaties,
hetgeen anderzijds juist ook weer kansen heeft opgeleverd voor bijvoorbeeld zelfstandige
communicatieprofessionals. De snelle ontwikkelingen van de technologie, internet en alle daaraan
gerelateerde communicatiemiddelen, bieden tevens talloze nieuwe uitdagingen voor organisaties en
communicatieprofessionals.
Veel werkveld-gerelateerde organisaties binnen het domein van de communicatieprofessional, zoals
“Communicatie-online”, “Logeion”, “GreenPePR”, “Communicatiecombat” en “Yacht”, besteden aandacht aan
de trends en ontwikkelingen binnen de communicatiebranche. Zie daarvoor onder andere:
•

www.logeion.nl/k/n1704/news/view/136003/129574/vraag-naar-communicatieprofessionalsstijgt.html

•

www.greenpepr.nl/blog/systemisch-onderzoek-van-het-communicatieveld

•

http://communicatiecommbat.wordpress.com/manifest/

•

www.communicatieonline.nl/nieuws/vraag-naar-communicatieprofessionals-nederland-stijgt-enorm

•

www.yacht.nl/content/corporate/nieuws/2014/02/20140221-sterktoenemende.xml?cfv=&cfb=&cfk=&cp=4&

Een CW-stage is een prima mogelijkheid om de kansen en beperkingen binnen het communicatiewerkveld te
ontdekken. Door alle stage-werkzaamheden en activiteiten in het kader van de stage-opdracht maak je als CWstudent kennis met het werkveld en breng je opgedane kennis, inzichten en vaardigheden in de praktijk. In het
kader van een CW-stage is de CW-werkveldanalyse erop gericht om jou, als bachelorstudent
Communicatiewetenschap, uit te dagen om op een systematische wijze naar het werkveld van de
communicatieprofessional te kijken en deze vervolgens te analyseren vanuit meerdere perspectieven.
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Globale opzet van de CW-werkveldoriëntatie
Ten aanzien van de CW-werkveldoriëntatie zal de student een analyse maken met betrekking tot het werkveld
van de communicatieprofessional. De student zal dit doen op basis van het uitvoeren van een aantal
sorteertaken volgens de Q-sort methode. De opzet van de methode alsmede de inhoud van de stellingen die
gesorteerd moeten worden zijn reeds door de opleiding voorbereid. De uitwerking van dit (mini-)onderzoek zal
als onderdeel van het stageverslag getoetst worden. In feite geeft de inhoud van dat hoofdstuk antwoord op
de volgende onderzoeksvraag:
“Wat zijn (mede gerelateerd aan de stage-context) de ontwikkelingen binnen het werkveld van de
communicatieprofessional, hoe wordt het werkveld gepercipieerd door de student / stagiair en hoe
verhoudt dit beeld zich met de perceptie van het werkveld gezien vanuit medewerkers van de stageorganisatie?”
Teneinde de onderzoeksvraag te beantwoorden zal de student deels een literatuurstudie uitvoeren, maar ook
een (mini-)onderzoek, binnen de stage-organisatie waar de student op dat moment stage loopt. De
literatuurstudie dient als nadere uitwerking van de centrale onderzoeksvraag en tevens als input ten aanzien
van de conclusies. Voor deze literatuurstudie kan gebruik gemaakt worden van een aantal vooraf geselecteerde
aanbevolen bronnen (zie inleiding hierboven), maar teven moet er ook gebruik gemaakt worden van zelf
verkregen bronnen.
Leerdoelen van de CW-werkveldoriëntatie
De specifieke leerdoelen die behoren tot de CW-werkveldoriëntatie, als onderdeel van de CW-stage
praktijkmodule, zijn als volgt geformuleerd.
1. Op basis van de inleiding en geraadpleegde literatuur is de student in staat om inzicht te geven in
aspecten die van belang zijn voor de ontwikkeling van het werkveld van de communicatieprofessional.
2. Op basis van de aangeleverde informatie over de werkveldoriëntatie en bestaande kennis over de Qsort methode is de student in staat om de wijze waarop het onderzoek is uitgevoerd te beschrijven.
3. Op basis van de uitgevoerde sorteertaken is de student in staat om een analyse weer te geven van zijn
of haar eigen percepties ten aanzien van het werkveld van de communicatieprofessional en deze
percepties in perspectief te plaatsen tegenover de percepties van enkele (minimaal 4) medewerkers
vanuit de stage-biedende organisatie.
4. Op basis van de resultaten is de student in staat om conclusie te trekken ten aanzien van de
verschillen en overeenkomsten tussen zijn of haar eigen perceptie van het werkveld van een
communicatieprofessional en die vanuit de medewerkers van de stage-biedende organisatie
Wat betreft het veldonderzoek zal gebruik worden gemaakt van een vooraf vastgesteld interviewprotocol, met
daarin verwerkt een sorteertaak volgens de Q-sort methode. Tijdens die sorteertaak zullen respondenten 40
(vooraf vastgestelde) mogelijke taken / bezigheden van een communicatieprofessional gaan sorteren op basis
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van de vraag in hoeverre de respondent vindt dat die taken / bezigheden al dan niet behoren tot het werkveld
van de communicatieprofessional. Daarbij zal de volgende globale werkwijze gehanteerd worden:
1. Allereerst is het belangrijk dat eerst de student / stagiair zelf de sorteertaak 2 keer uitvoert. Bij de
eerste keer denk je aan de relevantie van de taken / bezigheden voor een startende
communicatieprofessional (< 5 jaar werkervaring) en bij de tweede keer aan een senior
communicatieprofessional (> 10 jaar werkervaring).
o

!! - N.B.: Zorg dat je iedere uiteindelijk neergelegde sorteertaak vastlegt door er een foto van
te maken met je smart Phone..! Op die manier kun je later de data verwerken / analyseren.

2. Vervolgens voert de student bij minimaal vier medewerkers van het stage-organisatie de sorteertaak 2
maal uit. Ook hier is het weer zo dat de respondent bij de eerste sorteertaak denkt aan een startende
communicatieprofessional (< 5 jaar werkervaring) en de tweede keer aan een senior
communicatieprofessional (> 10 jaar werkervaring).
o

!! - N.B.: Zorg dat je iedere uiteindelijk neergelegde sorteertaak vastlegt door er een foto van
te maken met je smart Phone..! Op die manier kun je later de data verwerken / analyseren.

3. Aansluitend aan de sorteertaken worden korte semi-gestructureerde interviews gehouden, waarbij
gevraagd zal worden naar de overwegingen van de respondent waarom bepaalde bezigheden al dan
niet vindt behoren tot het werkveld van de communicatieprofessional.
4. Voor de analyse van de Q-sort resultaten hoeft GEEN gebruik gemaakt te worden van de speciaal
daarvoor beschikbare software. Van de student wordt verwacht dat zij de uitkomsten van de
sorteertaken overzichtelijk weergeven en met elkaar vergelijken. Er hoeven geen statistische analyses,
zoals factoranalyse uitgevoerd te worden op de data.
5. De analyse van de uitkomsten richt zich dus vooral op het herkennen en beschrijven van verschillen en
overeenkomsten tussen de sorteringen van enerzijds de medewerkers van de stage-organisatie, maar
anderzijds ook de vergelijking met de sorteringen die de student zelf heeft neergelegd.
Inhoud van het hoofdstuk in het stageverslag
De inhoud van het hoofdstuk in het stageverslag over de werkveldoriëntatie bevat in ieder geval de volgende
onderdelen:
•

Inleiding en literatuur (+/- 1.000 woorden)
O.a.: Centrale vraagstelling en beschrijving bestaande kennis over de ontwikkeling van het CWwerkveld,

•

Methode (+/- 500 woorden)
O.a.: Q-sort methode en meetinstrument (Q-sample), selectie respondenten, afnameprocedure

•

Resultaten (+/- 1.000 woorden)
O.a.: Beschrijving van de sorteertaken, zowel kwantitatief (sorteringen) als kwalitatief (interviewquotes)

•

Conclusies (+/- 500 woorden)
O.a.: Terugkoppeling naar de onderzoeksvraag, conclusie o.b.v. de uitkomsten van het mini-onderzoek
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In de literatuurlijst neem je de geraadpleegde bronnen op en tevens zorg je ervoor dat er correct in de tekst
verwezen wordt naar deze bronnen. In de bijlagen is er ruimte om de uitgebreide resultaten op te nemen,
waaronder informatie over het meetinstrument (Q-sample), relevante tabellen en/of uitwerkingen van de
interviews.
Beoordeling van de werkveldoriëntatie
De werkveldoriëntatie is, als apart hoofdstuk, onderdeel van het stageverslag en heeft daarbinnen een totale
weging van 30%. De verschillende onderdelen die binnen het hoofdstuk uitgewerkt worden hebben ieder
afzonderlijk de volgende weging:
•

Inleiding en literatuur – 10%

•

Methode – 5%

•

Resultaten – 10%

•

Conclusies – 5%

Ieder onderdeel zal met een cijfer tussen 1 en 10 beoordeeld worden.
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1B - Instructies voor de student / onderzoeker

•

Leg globaal uit wat de respondent kan verwachten en hoe lang het gaat duren (+/- 45 minuten).
o Neem daarbij met de respondent de checklist door en vul de antwoorden daarop in.
o Laat de respondent het consent doorlezen en aftekenen.
o Neem voor de inleiding en het doornemen van de checklist ongeveer 5 minuten

•

Laat de respondent de instructies van de sorteertaak doorlezen. Vraag of deze duidelijk zijn en geef
eventueel toelichting en/of antwoord op vragen.

•

Geef de kaartjes aan de respondent en laat de respondent starten met de eerste sorteertaak.
o N.B.: de respondent heeft hiervoor maximaal 20 minuten de tijd.
o Geef regelmatig aan hoeveel tijd er verstreken is. Het gaat er niet om dat de kennis wordt
getoetst, dus probeer te voorkomen dat respondenten lang na gaan denken.

•

Neem foto’s van de gelegde sorteertaak, zodat je die later kunt verwerken / analyseren. Eventueel kun
je ook de nummers van de kaartjes overschrijven, maar een paar foto’s is wellicht makkelijker.

•

Start een gesprek / interview met de respondent over de 5 meest en de 5 minst relevante kaartjes
volgens de sorteertaak. Het gaat erom dat je daaruit achterhaalt waarom de respondent die
activiteiten/bezigheden het meest of minst relevant vond.
o Neem, afhankelijk van het verloop van het gesprek, ongeveer 5 minuten voor dit gesprek en
zorg ervoor dat je dit gesprek opneemt (of maak heldere aantekeningen).
o Belangrijk: laat de gelegde kaartjes tijdens het gesprek liggen..!

•

Vraag vervolgens aan de respondent om wijzigingen aan te brengen in de gelegde sorteertaak op basis
van de volgende instructie: “Welke wijzigingen zou u aanbrengen in de gelegde sorteertaak wanneer
het uitgangspunt is dat het gaat om een communicatieprofessional met meer dan 10 jaar
werkervaring?”
o Vraag de respondent om vooral zijn of haar aandacht te richten op de kaartjes aan beide
uitersten van de sorteertaak.
o N.B.: de respondent heeft maximaal 5 minuten de tijd om wijzigingen aan te brengen.
o Vergeet niet een foto te maken van de neergelegde sorteertaak..!

•

Start vervolgens wederom een gesprek / interview, waarin je achterhaalt waarom de respondent
bepaalde wijzigingen heeft gedaan.
o Neem, afhankelijk van het verloop van het gesprek, ongeveer 5 minuten voor dit gesprek en
zorg ervoor dat je dit gesprek opneemt (of maak heldere aantekeningen).

•

Sluit daarna het onderzoek met de respondent af, waarbij je hem of haar bedankt voor de
medewerking.

(juni 2015)

Pagina 26

Handleiding: CW-stages

1C – Instructies voor de respondent

Inleidende tekst voor de respondent:
De functie-inhoud van een communicatieprofessional
Bij iedere beroepsdoelgroep hoort een zekere taakomschrijving, waaruit vervolgens weer diverse taken en
dagelijkse bezigheden afgeleid kunnen worden. Zo hebben we allemaal wel een beeld van wat een bakker doet
of welke bezigheden een politieagent zoal heeft. Er zijn echter ook beroepsgroepen die een minder eenduidig
beeld oproepen en op één van doe beroepsgroepen richt dit onderzoek zich.
De communicatieprofessional
In dit onderzoek zijn we uitsluitend geïnteresseerd in uw beeldvorming ten aanzien van de beroepsgroep
“communicatieprofessionals”. De communicatieprofessional in dit onderzoek betreft een afgestudeerde WOmaster vanuit de richting Communicatiewetenschappen. In het dagelijkse werk kan de
communicatieprofessional zich bezighouden met een breed scala aan communicatie-vraagstukken gerelateerd
aan diverse interne en externe doelstellingen van of binnen organisaties.
Uw (stage-)organisatie als context
Binnen iedere organisatie speelt communicatie een belangrijke rol. Zowel intern, naar en tussen medewerkers,
als ook richting externe doelgroepen, waaronder natuurlijk ook de klanten van een organisatie. Een WOafgestudeerde communicatieprofessional kan een bijdrage leveren aan het goed en efficiënt inrichten van al
deze communicatieprocessen binnen uw (stage-)organisatie. Neem uw organisatie daarom als uitgangspunt en
bedenk vervolgens hoe relevant bepaalde activiteiten en/of bezigheden van een communicatieprofessional
binnen uw (stage-)organisatie zouden kunnen zijn.
N.B.:

Bedenk tevens dat het hierbij gaat om een startende communicatieprofessional met minder dan 2 jaar
werkervaring.

Wat wij van u vragen
In het kader van dit onderzoek willen wij u vragen om mee te werken aan het uitvoeren van een tweetal
sorteertaken en een aansluitend kort interview. Naar verwachting zal het onderzoek ongeveer 45 minuten
duren. Op de achterzijde van dit blad vindt u de instructies m.b.t. de sorteertaak.
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Instructies voor respondent:
Instructies voor het uitvoeren van sorteertaak
Wij hebben vooraf een 40-tal activiteiten en/of bezigheden van een communicatieprofessional gedefinieerd.
Aan u willen we nu de vraag stellen of u deze 40 activiteiten en/of bezigheden wilt sorteren op de mate waarin
u deze activiteiten en/of bezigheden relevant vindt voor de functie-inhoud van een communicatieprofessional
binnen uw (stage-)organisatie. De sorteertaak van de 40 activiteiten en/of bezigheden leidt uiteindelijk tot
onderstaande verdeling in 7 kolommen.

14 kaartjes

8 kaartjes

8 kaartjes

4 kaartjes

4 kaartjes

1 kaartje

-3
Niet relavant

1 kaartje

-2

-1

0

+1

+2

+3
Zeer relevant

De sorteertaak wordt gedaan in 3 stappen:
1 – Sorteer de 40 bezigheden vluchtig in drie stapeltjes. Een stapeltje met volgens u relevante bezigheden, een
stapeltje met volgens u noch relevante noch niet relevante bezigheden en een stapeltje met volgens u niet
relevante bezigheden.
2 – Neem vervolgens het stapeltje met activiteiten en/of bezigheden die u relevant vond en kies daaruit één
bezigheid die u het meest relevant vindt (+3). Kies vervolgens 4 bezigheden die u daarna het meest relevant
vindt (+2). Doe hetzelfde met de activiteiten en/of bezigheden die u uit niet relevant vindt en sorteer die in de
categorieën -3 en -2.
3 – De laatste stap betreft het sorteren van de overgebleven bezigheden in de drie middelste categorieën van
noch relevant / dan wel niet relevant (-1, 0 en +1).
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1D – Checklist voor de respondent
!! - Deze checklist voor de start van het onderzoek doornemen met de respondent.

Respondent checklist
Respondent ID

(uniek volgnummer noteren)

Welk type organisatie past het best bij de organisatie waarvoor u werkt?
0
0
0
0
0

Productie / B2B organisatie
Retail / B2C organisatie
Non-profit / goede doelen organisatie
Consultancy organisatie
Overheidsorganisatie

Tot welke leeftijdscategorie behoort u?
0
0
0

Jonger dan 30 jaar
Tussen 30 en 50 jaar
Ouder dan 50 jaar

Hoe lang werkzaam bij deze organisatie?
0
0

Korter dan 5 jaar
Langer dan 5 jaar

Heeft u een leidinggevende functie?
0
0

Ja
Nee

Hoe bekend acht u zich met de functie-inhoud van een communicatieprofessional?
0
0
0

Geheel onbekend met de inhoud
Enigszins bekend met de inhoud
Zeer bekend de inhoud

Consent / toestemmingsverklaring
Ik heb kennisgenomen van de uitleg over dit onderzoek en ik neem geheel
vrijwillg deel aan dit onderzoek.
Wanneer het verloop van het onderzoek maakt dat ik mijn deelname alsnog
wil terugtrekken dan kan en zal ik dat kenbaar maken aan de onderzoeken.
Datum:
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1E – De Q-sample / sorteerkaartjes / bezigheden
Hieronder staan de 40 bezigheden die gesorteerd moeten worden in de Q-sort verdeling (zie bijlage 1c)

1

… het adviseren van organisaties rondom de
inzet van online (social) media

11

… het analyseren van de effectiviteit van
communicatiemiddelen

2

… het samenbrengen van (nieuwe)
communicatietechnologie en toekomstige
toepassingsgebieden

12

… het ontwerpen van (dagelijkse) print media
uitingen

3

… het onderhouden van contacten met
communicatieadviesbureaus over het ontwerp
van nieuwe communicatiemiddelen

13

… het op projectbasis zorgdragen voor
uitvoerende communicatie gerelateerde
werkzaamheden

4

… het tijdelijk coachen van medewerkers van
organisaties m.b.t. marketing/verkoop
gerelateerde communicatie

14

… het analyseren van behaalde
(communicatie)doelstellingen en op basis
daarvan sturing geven

5

… het ondersteunen van organisaties rondom
communicatievraagstukken op basis van interimmanagement

15

… het tijdelijk coachen van medewerkers van
organisaties rondom het gebruik van online
(social) media

6

… het adviseren van organisaties rondom de
inzet van traditionele (print) media

16

… het bijhouden van communicatie over de
organisatie in de (print en online) media

7

… het op projectbasis organiseren van
(marketing) evenementen voor organisaties

17

… het verzorgen van workshops / clinics ten
aanzien van actuele ontwikkelingen op het
gebied van communicatie

8

… het verder innoveren van bestaande
marketing / communicatieconcepten

18

… het opzetten en uitvoeren van fundamenteel
/ funderend onderzoek naar de effecten van
communicatie

9

… het ontwikkelen van lange termijn visie
gerelateerd aan communicatievraagstukken

19

… het op projectbasis adviseren van organisaties
over de ontwikkeling van een nieuwe huisstijl

20

… het ontwikkelen van beleids- en
uitvoeringsplannen die aansluiten bij een
bepaalde visie / missie

10

… het adviseren van organisaties m.b.t. de inzet
van communicatie bij (publieks)voorlichting

(juni 2015)

Pagina 30

Handleiding: CW-stages

21

… het op projectbasis uitvoeren van en
rapporteren over opinie- en/of
marktonderzoeken

31

… het onderzoeken en analyseren van
communicatieproblemen binnen organisaties

22

… het onderhouden van contacten met
strategische partners op het gebied van
communicatie

32

… het adviseren m.b.t. de mogelijkheden van
inzet van communicatie rondom een CSRstrategie

23

… het onderhouden van de dagelijkse contacten
vanuit de organisatie met journalisten en pers

33

… het op projectbasis onafhankelijk adviseren
van organisaties over communicatievraagstukken

24

… het adviseren m.b.t. de mogelijkheden van
inzet van communicatie rondom
publiekscampagnes

34

… het ontwerpen van (dagelijkse) online /
sociale media

25

… het zorgdragen voor de continuïteit m.b.t. de
bestaande externe communicatiemiddelen

35

… het ontwikkelen van nieuwe toekomstgerichte marketingconcepten

26

… het beheren van de content van bestaande
interne en externe communicatiemiddelen

36

… het zorgdragen voor de continuïteit m.b.t. de
bestaande interne communicatiemiddelen

27

… het op projectbasis (her)schrijven van
corporate / marketing teksten voor print en
online media

37

… het managen van personeel en middelen
rondom communicatievraagstukken

28

… het adviseren van organisaties m.b.t. de inzet
van communicatie in relatie tot het behalen van
de doelstellingen

38

… het tijdelijk coachen van
management/directie van organisaties tijdens
verandertrajecten

29

… het tijdelijk coachen van medewerkers van
organisaties tijdens verandertrajecten

39

… het zorgdragen voor een eenduidige
toepassing van de (visuele) huisstijl van de
organisatie

30

… het organiseren van evenementen, vieringen,
jubilea en/of gastbezoeken

40

… het verzorgen van trainingen en/of cursussen
op het gebied van communicatievaardigheden
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1F – Conceptuele gedachte achter de inhoud van de kaartjes / bezigheden
In onderstaand conceptueel model staat de gedachte achter de inhoud van de Q-sample (kaartjes /
bezigheden) weergegeven. Deze indeling kun je eventueel gebruiken bij het trekken van conclusies over de
door jou uitgevoerde sorteertaken en mogelijk in relatie tot de sorteertaken uitgevoerd door de andere
respondenten.
In het overzicht van de bezigheden op de volgende pagina staat aangegeven binnen welk kwadrant van het
model een bepaalde bezigheid / activiteit geplaatst kan worden.

Lange termijn
Uitvoeren

Conceptualiseren

Medewerker communicatie

Manager

1

2

Operationeel

Strategisch

3

4

Trainer/coach

Consultant

Coachen

Counsellen

Korte termijn
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Indeling van de kaartjes / bezigheden in de kwadranten van het conceptueel model:

Kaartje

Kwadrant Inhoud kaartje - bezigheid communicatieprofessional

12

1

… het ontwerpen van (dagelijkse) print media uitingen

34

1

… het ontwerpen van (dagelijkse) online / social media

26

1

… het beheren van de content van bestaande interne en externe communicatiemiddelen

25

1

… het zorgdragen voor de continuïteit m.b.t. de bestaande externe communicatiemiddelen

36

1

… het zorgdragen voor de continuïteit m.b.t. de bestaande interne communicatiemiddelen

39

1

… het zorgdragen voor een eenduidige toepassing van de (visuele) huisstijl van de organisatie

30

1

… het organiseren van evenementen, vieringen, jubilea en/of gastbezoeken

16

1

… het bijhouden van communicatie over de organisatie in de (print en online) media

23

1

… het onderhouden van de dagelijkse contacten vanuit de organisatie met journalisten en pers

3

1

… het onderhouden van contacten met communicatieadviesbureaus over het ontwerp van nieuwe communicatiemiddelen

37

2

… het managen van personeel en middelen rondom communicatievraagstukken

9

2

… het ontwikkelen van lange termijn visie gerelateerd aan communicatievraagstukken

11

2

… het analyseren van de effectiviteit van communicatiemiddelen

35

2

… het ontwikkelen van nieuwe toekomstgerichte marketingconcepten

22

2

… het onderhouden van contacten met strategische partners op het gebied van communicatie

8

2

… het verder innoveren van bestaande marketing / communicatieconcepten

20

2

… het ontwikkelen van beleids- en uitvoeringsplannen die aansluiten bij een bepaalde visie / missie

14

2

… het analyseren van behaalde (communicatie)doelstellingen en op basis daarvan sturing geven

18

2

… het opzetten en uitvoeren van fundamenteel / funderend onderzoek naar de effecten van communicatie

2

2

… het samenbrengen van (nieuwe) communicatietechnologie en toekomstige toepassingsgebieden

40

3

… het verzorgen van trainingen en/of cursussen op het gebied van communicatievaardigheden

38

3

… het tijdelijk coachen van management/directie van organisaties tijdens verandertrajecten

29

3

… het tijdelijk coachen van medewerkers van organisaties tijdens verandertrajecten

15

3

… het tijdelijk coachen van medewerkers van organisaties rondom het gebruik van online (social) media

4

3

… het tijdelijk coachen van medewerkers van organisaties m.b.t. marketing/verkoop gerelateerde communicatie

13

3

… het op projectbasis zorgdragen voor uitvoerende communicatie gerelateerde werkzaamheden

17

3

… het verzorgen van workshops / clinics ten aanzien van actuele ontwikkelingen op het gebied van communicatie

7

3

… het op projectbasis organiseren van (marketing) evenementen voor organisaties

27

3

… het op projectbasis (her)schrijven van corporate / marketing teksten voor print en online media

21

3

… het op projectbasis uitvoeren van en rapporteren over opinie- en/of marktonderzoeken

5

4

… het ondersteunen van organisaties rondom communicatievraagstukken op basis van interim-management

6

4

… het adviseren van organisaties rondom de inzet van traditionele (print) media

1

4

… het adviseren van organisaties rondom de inzet van online (social) media

31

4

… het onderzoeken en analyseren van communicatieproblemen binnen organisaties

28

4

… het adviseren van organisaties m.b.t. de inzet van communicatie in relatie tot het behalen van de doelstellingen

10

4

… het adviseren van organisaties m.b.t. de inzet van communicatie bij (publieks)voorlichting

33

4

… het op projectbasis onafhankelijk adviseren van organisaties over communicatievraagstukken

19

4

… het op projectbasis adviseren van organisaties over de ontwikkeling van een nieuwe huisstijl

32

4

… het adviseren m.b.t. de mogelijkheden van inzet van communicatie rondom een CSR-strategie

24

4

… het adviseren m.b.t. de mogelijkheden van inzet van communicatie rondom publiekscampagnes
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1G – Mogelijke opzet voor scoreverwerking (bijv. in MsExcel)
Door gebruik te maken van onderstaand score-overzicht kun je makkelijk noteren welke score ieder kaartje /
bezigheid in de Q-Sort verdeling heeft gekregen om vervolgens de verschillen en overeenkomsten te
analyseren.
Mogelijke scores:

-3

-2

-1

0

1

2

3 --> zie ook de Q-sort verdeling in bijlage 1c

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

Student / stagiair
Nummer kaartje/ Bezigheid

Taak 1 (< 2 jaar werkervaring)
Taak 2 (> 10 jaar werkervaring)
Nummer kaartje/ Bezigheid

Taak 1 (< 2 jaar werkervaring)
Taak 2 (> 10 jaar werkervaring)

Medewerker - Taak 1 (< 2 jaar werkervaring)
Nummer kaartje / Bezigheid 1
2
3
Respondent 1
Respondent 2
Respondent 3
Respondent 4
- Respondent 5
- Respondent 'x'
Gemiddelde score:
Nummer kaartje / Bezigheid

21

22

23

Respondent 1
Respondent 2
Respondent 3
Respondent 4
- Respondent 5
- Respondent 'x'
Gemiddelde score:

Medewerker - Taak 1 (> 10 jaar werkervaring)
Nummer kaartje / Bezigheid 1
2
3
Respondent 1
Respondent 2
Respondent 3
Respondent 4
- Respondent 5
- Respondent 'x'
Gemiddelde score:
Nummer kaartje / Bezigheid

21

22

23

Respondent 1
Respondent 2
Respondent 3
Respondent 4
- Respondent 5
- Respondent 'x'
Gemiddelde score:
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Bijlage 2 – Beoordelingsformulieren CW-stage – Praktijkmodule (15 EC)
2A – Beoordelingsformulier mbt het voorbereidingsverslag

Beoordelingsformulier Voorbereiding CW-stage praktijkmodule - 15 EC

(Pag. 1 / 1)

Naam student:
Cijfer
voorbereiding

Studentnummer:

Examen datum:

0
(= 10% eindcijfer)

(CW-stage praktijkmodule - 15 EC)
Stage-biedende organisatie:
Stageperiode:

Beschrijving van de verwachtingen ten aanzien van de stage (L1 = in totaal 10%)
1a - Motivatie en beschrijving CW-praktijkstage
In overweging nemende:

- Motivatie om deze stage te doen

Deelcijfer: (1 tot 10)

0,0

Deelcijfer: (1 tot 10)

0,0

Deelcijfer: (1 tot 10)

0,0

Remarks:

- Beschrijving van de organisatie
- Beschrijving van de stageplek
- Beschrijving van de stagetaken

1b - Uitwerking van de leerdoelen
In overweging nemende:

- Persoonlijke leerdoelen

Remarks:

- Academische leerdoelen
- (Vak)inhoudelijke leerdoelen

1c - Beschrijving planning en contactmomenten
In overweging nemende:

- Inleverdata (concept)verslagen

Remarks:

- Contactmomenten met stagedocent UT

Cijfer voorbereidingsverslag (gemiddelde 1a, 1b en 1c):

0,0

Algemene opmerkingen:
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2B – Beoordelingsformulier mbt het stageverslag (2 pagina’s)

Beoordelingsformulier Stageverslag CW-stage praktijkmodule - 15 EC

(Pag. 1 / 2)

Naam student:
Cijfer
stageverslag

Studentnummer:

Examen datum:

0
(= 80% eindcijfer)

(CW-stage praktijkmodule - 15 EC)
Stage-biedende organisatie:
Stageperiode:

1 - Beschrijving van de inhoud en verloop van de stage (L2 t/m L4 = in totaal 40%)
Inhoud van de CW-stage (L2 = 15%)
In overweging nemende:

- Diversiteit van stagetaken / activiteiten

Deelcijfer: (1 tot 10)

0,0

X 15%

Punten:

0,00

Deelcijfer: (1 tot 10)

0,0

X 15%

Punten:

0,00

Deelcijfer: (1 tot 10)

0,0

X 10%

Punten:

0,00

Deelcijfer: (1 tot 10)

0,0

X 10%

Punten:

0,00

Deelcijfer: (1 tot 10)

0,0

X 5%

Punten:

0,00

Remarks:

- Niveau / diepgang van de stagetaken
- Opgedane kennis en inzichten

Reflectie op de CW-stage (L3 = 15%)
In overweging nemende:

- T.a.v. persoonlijke leerdoelen

Remarks:

- T.a.v. academische leerdoelen
- T.a.v. (vak)inhoudelijke leerdoelen

Conclusie t.a.v. de CW-stage (L4 = 10%)
In overweging nemende:

- Conclusies toepassing kennis B - CW

Remarks:

- Conclusies t.a.v. goede zwakke punten
- Koppeling conclussies aan L2 en L3

2 - Uitwerking CW-werkveldoriëntatie (L5 = in totaal 30%)
Inleiding en vraagstelling (L5a = 10%)
In overweging nemende:

- Inleiding + vraagstelling
- Uitwerking trends arbeidsmarkt

Remarks:

- Kwaliteit gebruikte bronnen

Methode en procedure (L5b = 5%)
In overweging nemende:

- Inleiding Q-sort methode

Remarks:

- Uiteleg Q-sample / instrument
- Beschrijving afnameprocedure
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Beoordelingsformulier Stageverslag CW-stage praktijkmodule - 15 EC

(Pag. 2 / 2)

Naam student:
Weergave resultaten (L5c = 10%)
In overweging nemende:

- Weergave kwantitatieve resultaten

Deelcijfer: (1 tot 10)

0,0

X 10%

Punten:

0,00

Deelcijfer: (1 tot 10)

0,0

X 5%

Punten:

0,00

0,0

X 10%

Punten:

0,00

Remarks:

- Analyses verschillen / overeenkomsten
- Weergave kwalitatieve resultaten

Conclusies o.b.v. resultaten (L5d = 5%)
In overweging nemende:

- Beantwoording van de vraagstelling

Remarks:

- Relevantie van de conclusies
- Uitwerkingsgraad van de conclusies

3 - Algemene discussie n.a.v. de stage en werkveldoriëntatie (L6 = 10%)
Deelcijfer: (1 tot 10)

Discussie t.a.v. de CW-praktijkstage (L6 = 10%)
In overweging nemende:

- Eindoordeel over de stageperiode

Remarks:

- Discussie o.b.v. werkveldoriëntatie
- Discussiepunten m.b.t. toekomst

Eindcijfer stageverslag:
Totaal behaalde punten:

0,00

X weging = 80%

0,0

Algemene opmerkingen:
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2C – Beoordelingsformulier mbt het proces / planning

Beoordelingsformulier Proces CW-stage praktijkmodule - 15 EC

(Pag. 1 / 1)

Naam student:
Cijfer process en
planning

Studentnummer:

0
(= 10% eindcijfer)

Examen datum:
(CW-stage praktijkmodule - 15 EC)

Stage-biedende organisatie:
Stageperiode:

Proces en inzichtelijkheid voortgang stage (L7 = in totaal 10%)
7a - Contactmomenten en inzichtelijkheid voortgang stage
In overweging nemende:

- Aantal contactmomenten stagedocent

Deelcijfer: (1 tot 10)

0,0

Deelcijfer: (1 tot 10)

0,0

Remarks:

- Inhoud van contactmomenten
- Inzichtelijkheid voortgang stage

7b - Planning en deadlines
In overweging nemende:

- conceptverslag volgens plan ingeleverd

Remarks:

- Eindverslag volgens plan ingeleverd
- Afwijking van planning besproken
- Evaluatie stage-bedrijf ingeleverd

Cijfer proces (gemiddelde 7a en 7b):

0,0

Algemene opmerkingen:
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2D – Evaluatieformulier stage-biedende organisatie mbt de praktijkmodule (2 pagina’s)

Evaluatie stagebiedende organisatie CW-stage - praktijkmodule (15 EC)

(Pagina 1 van 2)

Naam stagiair:
Stageperiode:
Stagebebiedende organisatie:
Afdeling waarbinnen de stage is uitgevoerd:
Naam stagebegeleider:
Functie stagebegeleider:

Hoe beoordeelt u, op basis van de gehele stageperiode van de stagiair, onderstaande aspecten van de stage?
(L2)

Onvoldoende

Uitstekend

Diversiteit van stagetaken / activiteiten
Niveau / diepgang van de stagetaken
Door stagiair opgedane kennis en inzichten
Verhouding stageduur en opbrengst stage

Opmerkingen / toevoegingen:

Hoe beoordeelt u onderstaande vaardigheden van de stagiair?
(L10)

Onvoldoende

Uitstekend

Vermogen van creativiteit / vindingrijkheid
Vermogen om zelfstandig te werken
Vermogen om initiatief te tonen
Vermogen om doeltreffend te communiceren

Opmerkingen / toevoegingen:
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Beoordelingsformulier stagebiedende organisatie CW-stage

(Pagina 2 van 2)

Hoe beoordeelt u, op basis van de stageperiode, de ontwikkeling van de student t.a.v. onderstaande aspecten?
Onvoldoende

(L3)

Uitstekend

Ontwikkeling persoonlijke competenties
Ontwikkeling academisch werk/denkniveau
Ontwikkeling (vak)inhoudelijke inzichten

Opmerkingen / toevoegingen:

Hoe beoordeelt u het contact met en de informatie vanuit de opleiding CW t.a.v. deze stage?
Onvoldoende

Uitstekend

Informatie voorafgaand aan de stage
Contactmomenten tijdens de stage
Informatie over de beoordeling van de stage

Opmerkingen / toevoegingen:

Stelt u, op basis van uw beoordeling, contact met de stagecoördinator van de opleiding CW op prijs?
[ ] Ja

[ ] Nee

Ziet u in de toekomst opnieuw mogelijkheden voor een stagiair van de opleiding CW in uw organisatie?
[ ] Ja

[ ] Nee

Ondertekening

Datum

Hartelijk dank voor het invullen van het beoordelingsformulier en de geboden stagemogelijkheid..!
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Bijlage 3 – Beoordelingsformulieren CW-stage Opdrachtmodule (15 EC)
3A – Beoordelingsformulier mbt de voorbereiding / opzet van de stage opdracht

Beoordelingsformulier: Voorbereiding CW-stage opdrachtmudule - 15 EC

(Pag. 1 / 1)

Naam student:
Cijfer
voorbereiding

Examen datum:

Studentnummer:

0
(= 10% eindcijfer)

(CW-stege opdrachtmodule - 15 EC)
Stage-biedende organisatie:
Stageperiode:

Beschrijving van de verwachtingen ten aanzien van de stage (L1 = in totaal 10%)
1a - Beschrijving van de inhoud van de opdracht
In overweging nemende:

- Aanleiding van de opdracht

Deelcijfer: (1 tot 10)

0,0

Deelcijfer: (1 tot 10)

0,0

Deelcijfer: (1 tot 10)

0,0

Remarks:

- Beschrijving van de vraagstelling

1b - Uitwerking van de (systematische) aanpak van de opdracht
In overweging nemende:

- Stappenplan mbt uitwerking opdracht

Remarks:

- Praktische opzet van de opdracht
- Relatie tot literatuur / bestaande kennis

1c - Beschrijving van het eindproduct
In overweging nemende:

- Uitkomstverwachting van het eindproduct

Remarks:

- Toegevoegde waarde voor de organisatie

Cijfer voorbereidingsverslag (gemiddelde 1a, 1b en 1c):

0,0

Algemene opmerkingen:
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3B – Beoordelingsformulier mbt de uitgevoerde / gerealiseerde stage-opdracht

Beoordelingsformulier: Opdrachtverslag CW-stage opdrachtmodule - 15 EC

(Pag. 1 / 1)

Naam student:
Cijfer
opdrachtverslag

Studentnummer:

Examen datum:

0
(= 90% eindcijfer)

(CW-stage Opdrachtmodule - 15 EC)
Stage-biedende organisatie:
Stageperiode:

Uitwerking van de stage-opdracht (L2 t/m L6 = 90% van totaal)
Beschrijving, aanpak en werkwijze (L2 = 15%)
In overweging nemende:

- Definiering / doelstelling van de opdracht

Deelcijfer: (1 tot 10)

0,0

X 15%

Punten:

0,00

Deelcijfer: (1 tot 10)

0,0

X 30%

Punten:

0,00

Deelcijfer: (1 tot 10)

0,0

X 30%

Punten:

0,00

Deelcijfer: (1 tot 10)

0,0

X 15%

Punten:

0,00

Remarks:

- Praktische opzet / aanpak opdracht
- Gehanteerde (systematische) werkwijze

(vak)inhoudelijke en theoretische borging (L3 = 30%)
In overweging nemende:

- Onderbouwing opzet / aanpak opdracht

Remarks:

- Uitwerking relevante (kern)begrippen
- Kwaliteit van de gebruikte bronnen
- Koppeling literatuur aan de praktijk

Realisatie van de uitgevoerde opdracht (L4 = 30%)
In overweging nemende:

- Realisatie doel van de opdracht

Remarks:

- Uitwerking van de aanbevelingen
- Toepasbaarheid van de aanbevelingen

Verslaglegging van de stage-opdracht (L5 = 15%)
In overweging nemende:

- Helderheid stuctuur van het verslag
- Correctheid bronvermeldingen en lit.lijst

Remarks:

- Informatiedichtheid van het verslag
- Algemene verzorging / lay-out

Eindcijfer opdrachtverslag:
Totaal behaalde punten:

0,00

X weging = 90%

0,0

Algemene opmerkingen:
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3C – Evaluatieformulier stage-biedende organisatie mbt de opdrachtmodule (2 pagina’s)

Evaluatie stagebiedende organisatie CW-stage - opdrachtmodule (15 EC)

(Pagina 1 van 2)

Naam stagiair:
Stageperiode:
Stagebebiedende organisatie:
Afdeling waarbinnen de stage is uitgevoerd:
Naam stagebegeleider:
Functie stagebegeleider:

Hoe beoordeelt u, op basis van de uitvoering en verslaglegging m.b.t. de stage-opdracht, onderstaande aspecten?
(L6 en L8)

Onvoldoende

Uitstekend

Definiering / doelstelling van de opdracht
Praktische opzet / aanpak opdracht
Gehanteerde (systematische) werkwijze
Realisatie van het doel van de opdracht
Uitwerkingsgraad van de aanbevelingen
Toepasbaarheid van de aanbevelingen
Verhouding stageduur / opbrengst opdracht

Opmerkingen / toevoegingen:
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Evaluatie stagebiedende organisatie CW-stage - opdrachtmodule (15 EC)

(Pagina 2 van 2)

Hoe beoordeelt u, op basis van de verslaglegging van de stage-opdracht, onderstaande aspecten?
Onvoldoende

(L9)

Uitstekend

Helderheid stuctuur van het verslag
Informatiedichtheid van het verslag
De lay-out / verzorging van de verslaglegging

Opmerkingen / toevoegingen:

Stelt u, op basis van uw evaluatie contact met de stagecoördinator van de opleiding CW op prijs?
[ ] Ja

[ ] Nee

Ziet u in de toekomst opnieuw mogelijkheden voor een stagiair van de opleiding CW in uw organisatie?
[ ] Ja

[ ] Nee

Ondertekening

Datum

Hartelijk dank voor het invullen van het beoordelingsformulier en de geboden stagemogelijkheid..!
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