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Bacheloropleiding Communicatiewetenschap

Samenhangend programma van geintegreerd modules met 

leerlijnen: Theorie, M&T, Ontwerpen en Academische 

vaardigheden.

 B1: brede basis

 B2: uitgebreide kennismaking met de deelgebieden van de 

communicatiewetenschap

 B3: 30 EC keuzeruimte (1e semester); Reflectiemodule en 

Bacheloropdracht



STUDIEPROGRAMMA B3 2015/2016

semester 1 semester 2

kwartiel 1 kwartiel 2 kwartiel 3 kwartiel 4

Keuzeruimte 30 EC

- Minors UT 

- Studeren andere 

universiteit in binnen- of 

buitenland)

- Stage

- Combinaties

Reflectiemodule 15 EC

Bacheloropdracht 15 EC



Vakken/onderdelen B3 met verplichte voorkennis

Studeren andere 

universiteit in Nederland

90 EC behaald

UT-minors 90 EC behaald

Stage 90 EC behaald

Bacheloropdracht B1 en B2 afgerond



Online formulier B3 Keuzeruimte

https://utwentebs.eu.qualtrics.com/SE/?SID=SV_6Wo169sMZzxXB2

Z

Up-to-date informatie voor jezelf en voor de opleiding:

wie gaat wat doen?

• Je krijgt hierover binnenkort een mail

• Invullen en bij wijzigingen graag opnieuw invullen.

Zie ook Handleiding Keuzeruimte B3

https://www.utwente.nl/cw/bachelor/studieprogramma/Vrije%20ruimte%2C%20mi

nor%20en%20stage/

https://utwentebs.eu.qualtrics.com/SE/?SID=SV_6Wo169sMZzxXB2Z
https://www.utwente.nl/cw/bachelor/studieprogramma/Vrije ruimte, minor en stage/


UT-minors

Zie de minorsite op https://www.utwente.nl/onderwijs/keuzeruimte/minor/

 HTHT-minors

 Aanschuifminors (modules 5 en 6 van andere opleidingen)

 Studeren in het buitenland (Exchange) => faculteit BMS regelt dat via 

https://www.utwente.nl/en/organization/structure/faculties/bms/educat

ion/study-abroad/

https://www.utwente.nl/onderwijs/keuzeruimte/minor/
https://www.utwente.nl/en/organization/structure/faculties/bms/education/study-abroad/


Wil je UT- minors volgen?

 Inschrijven is mogelijk vanaf de dag van de 

voorlichtingsmarkt (woensdag 29 maart 2017)

 Inschrijven op UT-minoren via Osiris is verplicht en kan 

alleen gedurende de inschrijfperiode en alleen via Osiris.

 LET OP! Ook inschrijven tzt voor de module zelf.

 Let op wijzigingen in module aanbod (zie de minorsite)

 Individuele keuzeruimte moet worden goedgekeurd door 

eigen opleiding. Zie het Online Formulier keuzeruimte B3 

CW.



Mag je als CW-student alle keuzemodules volgen?

Nee, waarschijnlijk niet alle aangeboden modules, vanwege:

 Voorkenniseisen 

 Disciplinaire mogelijkheden, bijvoorbeeld tav Leren lesgeven

 Examencommissie stelt eea vast, qua niveau (HBO-minors)

Zie de zogenaamde mogelijkhedenmatrixen op de minorsite



Stage? 

 Wanneer een stage (eventueel buitenland) in je programma past 

(bespreken met studieadviseur), neem dan contact op met de stage-

en afstudeercoördinator van CW/CS (Mark Tempelman). Hij kan 

bemiddelen in het aanbod van stages.

 Extern aangeboden stages en bacheloropdrachten

http://www.utwente.nl/cw/afstudeerweb/


Studeren aan andere Uni in Nederland?

 Nederlandse uni’s

 Pre-master / Schakelpakket / doorstroomminor naar andere

master dan CS

 Minors van andere uni’s

 NB! Terminologie kan zeer verschillend zijn.

=> Goedkeuring

Opleiding: zie formulier B3 in Qualtrics



Studeren in buitenland?

Startpunt: International Office van BMS 

https://www.utwente.nl/en/organization/structure/faculties/bms/education

/study-abroad/

Procedure verloopt via de Exchange Officer

Ms. Laura Klaver MSc. 

E: l.klaver@utwente.nl

T: +31 (0)53 489 3892.

Dinsdag 15 November 2016, 12:45-13:30, Waaier 3

(ook minor Crossing Borders daar aanwezig)

https://www.utwente.nl/en/organization/structure/faculties/bms/education/study-abroad/
mailto:l.klaver@utwente.nl


Weinig tot veel regelwerk op een schaal van 1 tot 

3…………

1. Keuzeminors kiezen en inschrijven vanaf Maart

2. Stages en Binnenlandstudie andere universiteit

3. Stages en Studie in buitenland

Algemeen geldt: 

 Samenstellen/goedkeuren individuele keuzeruimte kost meer/veel 

tijd; is dus geen last-minute-werk.



VRAGEN?


