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1

Inleiding
In het derde jaar (B3) van de bacheloropleiding Communicatiewetenschap (CW) is
een keuzeruimte van 30 EC opgenomen. Deze keuzeruimte kun je op verschillende
manieren invullen. Het is belangrijk om al in een vroeg stadium na te denken over de
verschillende mogelijkheden die er zijn. Daarover, en over de procedure hoe je jouw
keuzeruimte vast kunt leggen, zal deze handleiding je nader informeren.

1.1

Studieprogramma B3
In figuur 1 hieronder staat het studieprogramma B3 weergegeven. Dit
studieprogramma is als volgt opgebouwd:
Verplichte modules 30 EC
 Reflectiemodule (15 EC)
 Bacheloropdracht (15 EC)

semester 1
kwartiel 1
kwartiel 2
B3 - keuzeruimte (30 EC)
 UT-keuzemodules (modules van
15 EC of 2*15 EC)
 Stage van 15 of 30 EC
 Studie bij binnen- of buitenlandse
universiteit (30 EC)

semester 2
kwartiel 3

kwartiel 4

Bacheloropdracht
(15EC)

Reflectiemodule
(15EC)

Figuur 1: Studieprogramma B3

De B3- Keuzeruimte 30 EC in het eerste semester
De keuzeruimte kan worden ingevuld met (een combinatie van):
 UT-keuzemodules (modules van 15 EC of 2*15 EC)
 Stage van 15 of 30 EC
 Studie bij binnen- of buitenlandse universiteit (30 EC)
 Combinatie van bovengenoemde mogelijkheden
In hoofdstuk 2 zal per onderdeel worden uitgelegd wat de mogelijkheden zijn in de
keuzeruimte.

N.B. De B3 Reflectiemodule en de Bacheloropdracht wordt alleen in semester 2
aangeboden!

1.2

Procedure voor het invullen van de keuzeruimte
De keuzeruimte kun je dus op veel manieren invullen. In alle gevallen moet je aan de
opleiding kenbaar maken hoe je je keuzeruimte wilt gaan invullen, zodat BOZ jouw
pakket kan invullen in OSIRIS. Dat doe je met het online formulier Keuzeruimte B3
CW https://utwentebs.eu.qualtrics.com/SE/?SID=SV_0vPjrApbpoUnOKh
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Deze URL krijg je medio november in je tweede studiejaar sowieso ter herinnering
toegestuurd via de mail, ná de opleidingsvoorlichting B3 die rond die tijd georganiseerd zal
worden. Dat online formulier vul je alvast in november in en verder bij eventuele wijzigingen
in de tijd daarna. Deadlines voor het definitief vaststellen van je vrije ruimte variëren
afhankelijk van de wijze van invulling. Daarover vind je hieronder meer informatie.

2

Mogelijkheden voor invulling van de keuzeruimte (30 EC)

2.1

Een studieprogramma van 30 EC aan een buitenlandse universiteit
Als je een studieprogramma wilt volgen aan een buitenlandse universiteit dan betreft
dit doorgaans een pakket van 30 EC, waarmee je dan de gehele keuzeruimte kunt
vullen.
Meer informatie over studeren aan een buitenlandse universiteit en de wijze waarop
je je aan kunt melden is beschikbaar op de "Study abroad website" van de faculteit
BMS. BMS aanspreekpunt is de Exchange Officer Ms. Laura Klaver MSc. E:
l.klaver@utwente.nl T: +31 (0)53 489 3892.

N.B. Veel buitenlandse universiteiten hebben vaste aanmeldingsdeadlines, die veelal
in februari / maart liggen. Zorg dus dat je tijdig (vanaf november B2) hierover contact
opneemt met Laura Klaver.

Om een studieprogramma aan een buitenlandse universiteit te kunnen volgen moet je
de B1 volledig hebben afgerond en minimaal 2 modules uit de B2. Let op, in de
periode waarin je aan een buitenlandse universiteit studeert, mag je niet tegelijkertijd
modules open hebben staan uit de B2. Bij vragen met betrekking tot je
studieplanning, neem contact op met je studieadviseur Gert Brinkman
g.w.brinkman@utwente.nl, of plan zelf een afspraak met hem.
2.2

Een CW-stage (15 of 2 x 15 EC)
In de keuzeruimte kun je tevens een CW-stage opnemen, waarbij je (een gedeelte
van) jouw keuzeruimte doorbrengt binnen een organisatie. Je kunt daarbij kiezen of je
alleen een praktijkmodule van 15 EC op wilt nemen of dat je deze praktijkmodule
uitbreidt met een opdrachtmodule van 15 EC, waardoor je feitelijk de gehele
keuzeruimte van 30 EC vult met stage-activiteiten. Let op dat het niet mogelijk is om
alleen een CW-stage opdrachtmodule van 15 EC te doen.
Alle informatie over de CW stages, waaronder een uitgebreide stagehandleiding is
beschikbaar op het Stage- en Afstudeerweb. Voor meer informatie kun je tevens
contact opnemen met de CW/CS stage- en afstudeercoördinator (Mark Tempelman /
m.h.tempelman@utwente.nl)
Om een CW-stage te kunnen volgen moet je de B1 volledig hebben afgerond en
minimaal 2 modules uit de B2. Let op, in de periode waarin je stage loopt, mag je niet
tegelijkertijd modules open hebben staan uit de B2. Bij vragen met betrekking tot de
studieplanning, neem contact op met je studieadviseur Gert Brinkman
g.w.brinkman@utwente.nl, of plan zelf een afspraak met hem.
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2.3

UT-minor(s)
Een van de mogelijkheden om de keuzeruimte of een deel daarvan in te vullen is een
UT-minor. UT-minors hebben een omvang van 15 EC en je kunt dus kiezen om één
dan wel twee minors op te nemen in de keuzeruimte van 30 EC.
Meer informatie over de minors waaruit je kunt kiezen is beschikbaar op de "MajorMinor site". Let daarbij op dat niet alle aanschuifminors (veelal modules 5 en 6 van
andere opleidingen) toegankelijk zijn voor CW studenten en raadpleeg derhalve de
"mogelijkhedenmatrix". Voor UT-minors schrijf je je in via OSIRIS. Meer informatie
daarover vind je ook op de Major-Minor site (zie aldaar in het menu Inschrijven).

2.4

Keuzevakken, minor, of vakkenpakket aan een Nederlandse Universiteit of UT
Als je een master wilt gaan volgen in een andere richting, aan de UT of aan een
andere universiteit, dan kan het zijn dat je naast je verplichte vakken van CW nog
aanvullende vakken of vakkenpakket moet volgen (een “schakelprogramma”, of “premaster”). Informeer je daarover bij de desbetreffende opleiding. Let op dat een
vakkenpakket aan een andere universiteit ook een minor genoemd kan worden.
Belangrijk is wel dat je zicht hebt op de EC-omvang en inhoud van de vakken of het
vakkenpakket dat je aan een andere universiteit wilt gaan volgen. Dit zijn zaken die je
op het online-formulier zult moeten invullen.
De opleiding keurt dit vakkenpakket aan de hand van de informatie die je aangeeft op
het online formulier. Over de uiteindelijke goedkeuring wordt je per mail geïnformeerd
door de opleiding. De opleiding geeft die goedkeuring in een later stadium (eind juli)
door aan Bureau Studentenzaken, die vervolgens een “Exchange minor” koppelen in
OSIRIS.
Om een studieprogramma aan een andere universiteit te kunnen volgen moet je de
B1 volledig hebben afgerond en minimaal 2 modules uit de B2. Let op, in de periode
waarin je aan een andere universiteit studeert, mag je niet tegelijkertijd modules open
hebben staan uit de B2. Bij vragen met betrekking tot de studieplanning, neem
contact op met je studieadviseur Gert Brinkman g.w.brinkman@utwente.nl, of plan
zelf een afspraak met hem.

Personen, Adressen & Websites


het online formulier Keuzeruimte B3 CW

https://utwentebs.eu.qualtrics.com/SE/?SID=SV_0vPjrApbpoUnOKh


Studieadviseur Bachelor CW
Gert Brinkman (aanwezig op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag)
Cubicus kamer C-111
tel 053 489 4050
e-mail g.w.brinkman@utwente.nl



Studieadviseur Master CS
Jeanet Luijerink (aanwezig op dinsdag, donderdag en vrijdag)
Cubicus kamer C-106
tel 053 489 2091
e-mail: j.w.m.luyerink@utwente.nl
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Stage- en afstudeercoördinator CW/CS
Mark Tempelman
E-mail: m.h.tempelman@utwente.nl
Telefoon : 053-489 4034
Kamer : Cubicus C-216



Exchange Officer BMS
https://www.utwente.nl/en/organization/structure/faculties/bms/education/study
-abroad/contact-informatie/



Examencommissie BMS
https://www.utwente.nl/bms/examboard/nl/



AIESEC (vestiging universiteit Twente)
Locatie
Bastille 319
Telefoon
053 489 3959
E-mail
twente@aiesec.net
Website
www.aiesec.nl/twente

StudyAbroadBMS

https://www.utwente.nl/en/organization/structure/faculti
es/bms/education/study-abroad/

Major/minor website UT

http://www.utwente.nl/majorminor/

Website opleiding CW/CS

https://www.utwente.nl/cw/bachelor/

Stage- en afstudeerweb
CW/CS

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

International Office UT

http://intoffice.utwente.nl/

Nuffic (internationaal
onderwijs)

http://www.nuffic.nl/

Voorkenniseisen voor B3 vakken / keuze-onderdelen
UT-minors

90 EC behaald

Studeren andere universiteit in Nederland

90 EC behaald

Studeren in buitenland

90 EC behaald

Stage

90 EC behaald

Bacheloropdracht

B1 en B2 afgerond
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