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Deel B1: Opleidingsspecifiek deel  
 

 

6.  Algemene opleidingsgegevens en -kenmerken 

 

Artikel 6.1 Gegevens opleiding 

1. De opleiding Communicatie- en Informatiewetenschappen CROHOnummer 66826 

wordt in voltijdse vorm verzorgd.. 

advies OLC; 

instemming FGV 

(7.13 i)  
2. De opleiding wordt deels in het Nederlands en deels in het Engels uitgevoerd.  

 

Artikel 6.2 Gebruikte werk- en toetsvormen 

1. De opleiding hanteert de werkvormen zoals vermeld in de studiegids. advies OLC; 

instemming FGV 

(7.13 x) 

2. De opleiding hanteert de toetsvormen zoals vermeld in de studiegids. advies OLC; 

instemming FGV 

(7.13 l) 

 

 

7. Instroom en toelating 

 

Artikel 7.1 Instroommoment 

Het masterprogramma start met ingang van 1 september. 

 

advies OLC; 
instemming FGV  

 

 

Artikel 7.2 Toelatingseisen 

1. Toelaatbaar tot de masteropleiding is degene die aantoont te beschikken over in 

bijlage 5 vermelde eisen aan kennis, inzicht en vaardigheden op het niveau van een 

bachelorgraad,  behaald aan een instelling voor wetenschappelijk onderwijs. 

Deels bepaling 

WHW, deels CvB 

besluit,  

Medezeggenschap 

uitgezonderd, zie 

WHW 
2. Of een belangstellende voldoet aan de toelatingseisen wordt onderzocht door de 

toelatingscommissie. 

Bepaling WHW 

3. Naast de vereisten, vermeld in het eerste lid, beoordeelt de toelatingscommissie de 
verzoeken  tot toelating ook op de volgende documenten: 
a. Cijferlijst (scan van het origineel) 

b. Motivatiebrief 

c. Curriculum vitae 

Deels bepaling 

WHW, deels CvB 

besluit, 

Medezeggenschap 

uitgezonderd, zie 

WHW 

 

Artikel 7.3 Taaleisen Engels bij Engelstalige masteropleidingen 

1. Aan de eis inzake beheersing van de instructietaal Engels, is voldaan na het met goed 
gevolg afleggen van één van de volgende examens of een equivalent daarvan: - IELTS: 
7.0, met een minimum van 6.5 op ieder onderdeel  
- TOEFL paper based test: 600, met een minimum van 55 op ieder onderdeel en 4.0 in 
TWE  
- TOEFL internet based test: 100, met een minimum van 20-23 op ieder onderdeel  
- Cambridge Advanced English: A, B of C. 

2.    Vrijstelling van het in het eerste lid genoemd examen Engels wordt verleend aan   

advies OLC, 
instemming FGV 
(9.38 b) 
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      degene die bij aanvang van de opleiding  
- niet langer dan twee jaar geleden heeft voldaan aan de eisen van de VU-test Engelse 
Taalvaardigheid TOEFL ITP, minimaal met de scores zoals bepaald in het eerste lid, of  

- een vooropleiding secundair of tertiair onderwijs heeft genoten in een Engelstalig land 
dat als zodanig is vermeld op de website van de VU, of  

- over een diploma ‘international baccalaureate’ (Engelstalig) beschikt, of  

- in Nederland een bachelor- of mastergraad van een door NVAO geaccrediteerde 
Engelstalige opleiding heeft behaald.  

 

Artikel 7.4 Schakel-/premasterprogramma 

1. Degene die over een bachelorgraad beschikt in een vakgebied dat in voldoende mate 

overeenkomt met het vakgebied van de masteropleiding, kan toelating verzoeken tot 

de premasteropleiding. 

advies OLC; 

instemming FGV  

(9.38 b) 

2. De invulling van het premasterprogramma is te vinden in bijlage 3. Het premaster-

assessment is voor HBO-studenten onderdeel van de toelating tot het 

premasterprogramma. Dit assessment is bindend. 

advies OLC; 

instemming FGV  

(9.38 b) 

3. Een bewijs van een met goed gevolg afgeronde premasteropleiding geldt als bewijs van 
toelating tot de daarin vermelde masteropleiding in het aansluitende studiejaar. 
Voorwaarde voor het verkrijgen van een bewijs is dat alle vakken behorende tot de 
premasteropleiding binnen één academiejaar zijn behaald. 

advies OLC; 

instemming FGV  

(9.38 b) 

 

 

8. Volgordelijkheid en tentamenresultaten 

 

Artikel 8.1 Volgordelijkheid tentamens 

In de studierichtingen Taal en communicatie in organisaties en Journalistiek moet een 

student minimaal 24 EC hebben behaald alvorens begonnen mag worden aan de 

masterscriptie. In de studierichting Schrijven en Vertalen moet een student minimaal 30 EC 

aan vakken hebben gevolgd en daarbinnen de drie verplichte vakken hebben gehaald. 

advies OLC; 

instemming FGV  

(7.13 h, s & t) 

 

Artikel 8.2 Geldigheidsduur resultaten 

1. De examencommissie kan voor een vak, waarvan de toets langer dan 6 jaar geleden is 

behaald, een aanvullende dan wel een vervangende toets opleggen indien de 

getentamineerde kennis of het getentamineerde inzicht aantoonbaar verouderd is, of 

indien de getentamineerde vaardigheden aantoonbaar verouderd zijn. 

advies OLC; 

instemming FGV  

(7.13 k) 
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Deel B2: Opleidingsinhoudelijk deel  

 
9. Doelstellingen, afstudeerrichtingen en eindtermen van de opleiding 

 

Artikel 9.1 Studielast opleiding 

1. De opleiding heeft een omvang van 60 EC. instemming OLC 

(7.13 g) 

 

Artikel 9.2 Afstudeerrichtingen 

De opleiding kent de volgende afstudeerrichtingen: 

- Journalistiek 
- Taal en communicatie in organisaties 
- Schrijven en Vertalen 
- Multimodal communication 

advies OLC;  

(7.13 a) 

 

Artikel 9.3 Doelstelling opleiding 

Zie bijlage 2 advies OLC 

(7.13 a) 

 

Artikel 9.4 Eindtermen 

Zie bijlage 2 instemming OLC 

(7.13 c) 

 

 

10. Opbouw van het curriculum 

 

Artikel 10.1 Samenstelling opleiding 

1. De opleiding bestaat ten minste uit verplichte onderwijseenheden en een individuele 
masterscriptie/ thesis of een wetenschappelijke stage.  

CvB-besluit,  

 

2. Daarnaast omvat de opleidingen de volgende onderdelen: 
- praktische oefeningen 
- facultatieve onderwijseenheden 

advies OLC  

(7.13 a) 

3. Daarbij is voorzien een ordening van onderwijseenheden op gespecialiseerd (400), 
wetenschappelijk georiënteerd (500) en zeer gespecialiseerd (600) niveau. 

CvB-besluit,  

 

 

Artikel 10.2 Verplichte onderwijseenheden 

Zie bijlage 4. Een verdere explicitering van de onderwijseenheden is terug te vinden in de 

studiegids.  

advies OLC; 

(7.13 a) 

 

Artikel 10.3 Facultatieve onderwijseenheden 

1. Zie bijlage 4. Een verdere explicitering van de onderwijseenheden is terug te vinden in 

de studiegids.  

advies OLC; 

(7.13 a) 

2.  De student die een andere onderwijseenheid wil volgen, dan de genoemde 

onderwijseenheden, dient vooraf schriftelijk toestemming van de examencommissie 

verkregen te hebben. 

advies OLC; 

(7.13 a) 

 

Artikel 10.4 Praktische oefening 

De volgende vakken zijn aan te merken als praktische oefening: instemming 

OLC (7.13 d) 
Naam onderwijseenheid vakcode aantal EC  niveau 

Ma-scriptie CIW: Journalistiek L_NCMAJOUSCR 18 400 
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Master Thesis CIS: Multimodal Communication L_EAMAMUCSCR 18 400 

Ma-scriptie CIW: Schrijven en vertalen L_NCMASEVSCR 18 400 

Ma-scriptie CIW: TCO L_NCMACIWSCR 18 400 

 

Artikel 10.5 Deelname aan praktische oefeningen en werkgroepbijeenkomsten 

1. Bij verplichte deelname staan de voorwaarden in de studiegids vermeld.  instemming OLC  

(7.13 d) 

 

 

11. Evaluatie en overgangsbepalingen 

 

Artikel 11.1 Evaluatie van het onderwijs 

1. Het onderwijs in deze opleiding wordt geëvalueerd zoals is opgenomen in bijlage 1. Het 

facultaire evaluatieplan biedt daarvoor het kader. 

instemming OLC  

(7.13 a1) 

 

Artikel 11.2 Overgangsbepalingen 

Indien een vak uit het verplichte studieprogramma is vervallen, wordt na het laatste 

onderwijs in dit vak nog eenmaal de gelegenheid geboden het tentamen in dit vak af te 

leggen.  

advies OLC  

(7.13 a) 

 

Advies, dan wel instemming opleidingscommissie, d.d. 27 februari 2018 

 

Instemming facultaire gezamenlijke vergadering, d.d. 3 april 2018 

 

Vastgesteld door het faculteitsbestuur op 7 juni 2018  
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Bijlagen 
1. Evaluatie van het onderwijs binnen de Faculteit der Geesteswetenschappen 
2. Doelstelling opleiding en eindtermen 
3. Premasterprogramma 
4. Opbouw curriculum 
5. Toelatingseisen 

 

 

Bijlage 2: Doelstelling opleiding en eindtermen 

Algemene eindtermen van de MA CIW 

Kennis en inzicht 

- De student heeft kennis van de complexiteit en diversiteit van het vakgebied taal & 
communicatie en is in staat die kennis toe te passen bij de beoordeling van eigen en 
andermans onderzoek. 

 

Toepassen kennis en inzicht 

- De student is in staat een onafhankelijke bijdrage te leveren aan het wetenschappelijk debat 
over het eigen onderzoeksterrein. 

- De student is in staat zelfstandig een onderzoek uit te voeren.  
 

Oordeelsvorming 

- De student is in staat om op wetenschappelijk niveau te reflecteren op taalgebruik in 
institutionele settings. 

- De student is bereid en in staat tot rekening houden met sociaal-maatschappelijke, 
wetenschappelijke en ethische aspecten bij de oordeelsvorming over en analyse van 
complexe vraagstukken op het gebied van de taal en communicatie; 

- De student is bereid en in staat tot reflectie op methodische, historische en ethisch-
maatschappelijke aspecten van het taalgedragsonderzoek;  

 

Communicatie 

- De student is in staat over een onderzoek te rapporteren volgens de conventies van het 
vakgebied.  

- De student heeft een goede mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid van het 
Nederlands; de student is in staat over het eigen en andermans wetenschappelijk onderzoek 
op een aantrekkelijke manier te rapporteren aan een breed publiek. 

 

Leervaardigheden 

- De student is in staat te functioneren in een maatschappelijke functie die aansluit bij de 
opleiding dan wel door te stromen naar een promotietraject op het terrein van Taal & 
Communicatie. 

 

 

Hieronder worden per programma de eindkwalificaties nader toegelicht. 

 

Eindtermen Taal & communicatie in organisaties 

 

Kennis en inzicht 

- De student kent de kwesties die spelen rond het begrip genre binnen de context van effectief 
taalgebruik in communicatie. 

- De student heeft inzicht in de tekst- en of gesprekswetenschappelijke aspecten van 
communicatie in een aantal instituties en organisaties in een nationale en/of internationale 
context; voorbeelden van dergelijke instituties zijn het juridische, het journalistieke en het 
gezondheidsdomein.  
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- De student heeft een goed overzicht van de tekst- en/of gesprekswetenschappelijke 
discussies rondom communicatie in een aantal instituties en organisaties. 

 

Toepassen kennis en inzicht  

- De student kan de effecten van taalgebruik in institutionele omgevingen analyseren, waardoor 
de student in staat is ook de communicatie van anderen te becommentariëren en, waar nodig, 
te verbeteren. 

- De student is in staat onderzoek en inzichten uit de toeleverende disciplines (letteren, 
communicatiewetenschap) te integreren. 

- De student is in staat om inzichten in de tekst- en/of gesprekswetenschappelijke aspecten 
van communicatie toe te passen en om over de effectiviteit van die communicatie 
gefundeerde adviezen uit te brengen. 

 

Eindtermen Schrijven en vertalen 
Kennis en inzicht 

- De student heeft diepgaande kennis van vertaalprocessen in zowel theoretisch als praktisch 
opzicht, en heeft inzicht in het soort problemen dat zich voordoet bij het vertalen en 
lokaliseren van verschillende soorten teksten en documenten. 

- De student heeft een uitstekende vaardigheid in het vertalen van teksten van verschillende 
soorten van het Engels naar het Nederlands, en weet daarbij goed gebruik te maken van 
elektronische vertaalhulpmiddelen. 

- De student heeft een uitstekende productieve beheersing van de Nederlandse en Engelse 
taal. 

- De student heeft diepgaande kennis van de aard van vaktaal en terminologie, en de rol die 
deze spelen in het vertaalproces. 

- De student heeft diepgaande kennis van de kenmerken van diverse tekstsoorten, waaronder 
die in een elektronische omgeving, en weet de kwaliteit ervan zorgvuldig te beoordelen. 

 

Toepassen kennis en inzicht  

- De student beschikt over uitstekende vaardigheden in de toepassing van professioneel 
elektronisch gereedschap bij de verwerving, weergave en toepassing van terminologische 
kennis. 

- De student heeft een uitstekende vaardigheid in het beoordelen van de kwaliteit van teksten 
van diverse genres evenals een uitstekende vaardigheid in het verbeteren van dergelijke 
teksten. 

 

Oordeelsvorming 

- De student is in staat, blijkens een afstudeeropdracht, een complexe problematiek op het 
gebied van vertalen, of een deelgebied ervan, te analyseren en daarvoor oplossingen te 
bieden, mede op basis van tijdens een bedrijfstage uitgevoerde werkzaamheden. 

 

Eindtermen Journalistiek 
Kennis en inzicht 

- De student heeft kennis van de complexiteit en diversiteit van het vakgebied Journalistiek en 
is in staat die kennis toe te passen bij de beoordeling van eigen en andermans onderzoek. 

- De student is op de hoogte van de vraagstukken die spelen omtrent  de productie, de 
receptie, het gebruik, het effect en de inhoud van journalistieke teksten en kan deze 
analyseren in termen van genre, narrativiteit en burgerschap.  

- De student heeft inzicht in de tekstwetenschappelijke en communicatiewetenschappelijke 
aspecten van journalistieke en journalistiekwetenschappelijke vraagstukken  

- De student heeft een goed overzicht van de journalistiekwetenschappelijke discussies 
omtrent de productie, de receptie, het gebruik, het effect en de inhoud van journalistieke 
teksten 

 

Toepassen kennis en inzicht 

- De student is in staat een onafhankelijke bijdrage te leveren aan het wetenschappelijk debat 
over Journalistiek. 

- De student is in staat zelfstandig een journalistiekwetenschappelijk onderzoek uit te voeren. 
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- De student kan de effecten van taalgebruik, (incl. genre, narrativiteit) bij journalistieke 
praktijken analyseren, rekening houdend met de maatschappelijke taak van de journalistiek,  
waardoor de student in staat is om die praktijken te becommentariëren en waar nodig te 
verbeteren.  

- De student is in staat om  onderzoek en inzichten uit de tekstwetenschap en de 
communicatiewetenschap te integreren in  de journalistiekwetenschap in termen van genre, 
narrativiteit en burgerschap en deze toe te passen bij het bestuderen,  analyseren en 
oplossen van journalistieke (innovatie)vraagstukken.  

- De student is in staat om inzichten uit de journalistiekwetenschappen toe te passen op 
journalistieke (innovatie)vraagstukken en over de effectiviteit ervan gefundeerde adviezen uit 
te brengen.  

 

Oordeelsvorming 

- De student is in staat om op wetenschappelijk niveau te reflecteren op de productie, de 
receptie, het gebruik, het effect en de inhoud van journalistieke teksten. 

- De student is bereid en in staat tot rekening houden met sociaal-maatschappelijke, 
wetenschappelijke en ethische aspecten bij de oordeelsvorming over en analyse van 
complexe vraagstukken op het gebied van de journalistiek; 

- De student is bereid en in staat tot reflectie op methodische, historische en ethisch-
maatschappelijke aspecten van journalistiekwetenschappelijk onderzoek en 
onderzoeksjournalistiek;  

 

Communicatie 

- De student is in staat over een onderzoek te rapporteren volgens de conventies van het 
vakgebied.  

- De student heeft een goede mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid van het 
Nederlands; de student is in staat over het eigen en andermans wetenschappelijk onderzoek 
op een aantrekkelijke manier te rapporteren aan een breed publiek. 

 

Leervaardigheden 

- De student is in staat te functioneren in een maatschappelijke functie die aansluit bij de 
opleiding dan wel door te stromen naar een promotietraject op het terrein van Journalistiek. 

 

Eindtermen Multimodal Communication 
Knowledge and understanding 

- The student is conversant in different approaches to the question of what constitutes 
multimodality. 

- The student is familiar with the complexity and diversity of the forms of multimodal 
communication, and in particular, with the place that linguistic forms can play in them. 

- The student knows about differences between multimodality in more spontaneous 
communication (e.g., in face-to-face contexts) and in more prepared communication (as in 
contexts of edited media).  

- The student knows the potential cognitive and communicative effects of different forms of 
multimodal communication. 

 

Applying one’s knowledge and understanding 

- The student can apply appropriate theories and methods to analyze various forms of 
multimodal media in different domains of communication. 

- The student can analyze how different modes/semiotic codes and different audio-visual 
means of communication are combined in different contexts and in specific instantiations.  

 

Making judgments 

- The student is able to critically reflect on and evaluate the relative value of different theoretical 
and methodological approaches with respect to the analysis of different forms of multimodal 
communication. 

- The student is capable of reflecting on the distinction between scholarly, social/ethical, and 
commercial interests in the study of forms of multimodal communication. 
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Bijlage 3: premasterprogramma  

Premaster Communicatie- en informatiewetenschappen 2018-2019 

RH/20042018 

 

Premaster CIW, programma Journalistiek 

Premaster CIW, programma Journalistiek voor studenten HBO Journalistiek: 

Vanuit het HBO kun je alleen toegang krijgen als je voldoende aan journalistieke vaardigheden hebt gedaan. In 

de praktijk komt dit alleen voor bij de Scholen voor Journalistiek. Bij een toelatingsverzoek kan de 

toelatingscommissie dit beoordelen. 

 Periode 1 

 

Periode 2 Periode 3 Periode 4 Periode 5 Periode 6 

  

L_NCBACIW210 

Communicatie en 

cognitie  

(6 stp) 

 

 

S_MTSWO 

Methodologie van 

sociaal-

wetenschappelijk 

onderzoek 

(6 stp) 

 

 

S_MMP 

Media, 

maatschappij  

en politiek 

(6 stp) 

 

   

  

L_NCBAALG006 

Forensische 

linguïstiek 

(6 stp) 

 

 

L_NCBAALG007 

Minor Toetsende 

statistiek 

(6 stp) 

 

    

Uit het bovenstaande pakket wordt per student op basis van zijn/haar achtergrond een selectie gemaakt door 

de toelatingscommissie van de Faculteit der Geesteswetenschappen.  
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Premaster CIW, programma Journalistiek vanuit een wo bachelor waarin 12 studiepunten aan 

methoden en statistiek is gedaan (ter beoordeling toelatingscommissie): 

 Periode 1 

 

Periode 2 Periode 3 Periode 4 Periode 5 Periode 6 

  

L_NCBACIW210 

Communicatie en 

cognitie  

(6 stp) 

 

 

AB_1101 

Gezondheids 

journalistiek  

(6 stp) 

 

 

S_MMP 

Media, 

maatschappij  

en politiek 

(6 stp) 

 

   

  

L_AABAALG044 

Journalistieke 

vaardigheden 

tekst 

(6 stp) 

 

 

L_AABAALG045 

Journalistieke 

vaardigheden 

beeld 

(6 stp) 

    

Uit het bovenstaande pakket wordt per student op basis van zijn/haar achtergrond een selectie gemaakt door 

de toelatingscommissie van de Faculteit der Geesteswetenschappen.  
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Premaster CIW, programma Journalistiek vanuit een wo bachelor zonder 12 studiepunten aan 

methoden en statistiek (ter beoordeling toelatingscommissie): 

 Periode 1 

 

Periode 2 Periode 3 Periode 4 Periode 5 Periode 6 

  

L_NCBACIW210 

Communicatie en 

cognitie  

(6 stp) 

 

 

AB_1101 

Gezondheids 

journalistiek  

(6 stp) 

 

 

S_MMP 

Media, 

maatschappij  

en politiek 

(6 stp) 

 

   

  

L_AABAALG044 

Journalistieke 

vaardigheden 

tekst 

(6 stp) 

 

 

L_AABAALG045 

Journalistieke 

vaardigheden 

beeld 

(6 stp) 

    

   

L_NCBAALG007 

Minor Toetsende 

statistiek 

(6 stp) 

 

    

Uit het bovenstaande pakket wordt per student op basis van zijn/haar achtergrond een selectie gemaakt door 

de toelatingscommissie van de Faculteit der Geesteswetenschappen.  
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Premaster CIW, programma Taal en communicatie in organisaties 

Voor alle studenten geldt dat er in hun bacheloropleiding communicatievakken zijn gevolgd. Voor HBO-ers 

geldt ook de eis van het premasterassessment. Afhankelijk van de inhoud van je vooropleiding kunnen uit de 

onderstaande tabel vakken worden weggestreept. De beoordeling van de inhoud van de premaster is 

individueel, en afhankelijk van het toelatingsformulier dat je moet invullen en sturen naar de 

toelatingscommissie van de Faculteit der Geesteswetenschappen. 

 Periode 1 

 

Periode 2 Periode 3 Periode 4 Periode 5 Periode 6 

  

L_NCBACIW210 

Communicatie 

en cognitie  

(6 stp) 

 

   

L_AABACIW108 

Methods 

(6 stp) 

 

L_CABAALG204 

Toetsende 

statistiek 

(6 stp) 

 

 

  

L_AAPMALGACV 

Acva premaster   

(3 stp) 

 

   

L_NCBACIW212 

Communicatie 

en interactie * 

(6 stp) 

 

  

     

 

L_AABACIWSCR 

Scriptie 

(verplicht voor HBO-

studenten) 

 

  

 

(9 ec) 

*  voorkenniseis: transcriptievaardigheden Transana vereist (twee werkcolleges in januari). Aanmelden bij 

docent Marca Schasfoort (m.c.g.schasfoort@vu.nl). 
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Premaster CIW, programma Schrijven  

 Periode 1 

 

Periode 2 Periode 3 Periode 4 Periode 5 Periode 6 

  

L_NCBACIW210 

Communicatie 

en cognitie  

(6 stp) 

 

 

L_NCBACIW211 

Communicatie 

en 

effectonderzoek  

(6 stp) 

 

  

L_AABACIW108 

Methods 

(6 stp) 

  

  

L_AABACIW103 

Introduction to 

Linguistics  

(6 stp) 

 

     

  

L_AAPMALGACV 

Acva premaster   

(3 stp) 

 

   

 

L_AABACIWSCR 

Scriptie 

 

  

 

(9 ec) 

Uit het bovenstaande pakket wordt per student op basis van zijn/haar achtergrond een selectie van 30 ec 

gemaakt door de toelatingscommissie van de Faculteit der Geesteswetenschappen.  
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Premaster CIW, programma Vertalen  

 Periode 1 

 

Periode 2 Periode 3 Periode 4 Periode 5 Periode 6 

  

L_NCBACIW210 

Communicatie  

en cognitie  

(6 stp) 

 

 

L_NCBACIW211 

Communicatie 

en 

effectonderzoek  

(6 stp) 

 

  

L_AABACIW108 

Methods 

(6 stp) 

  

L_ETBACIW203 

Text Production 

and Translation  

(6 ec) 

  

L_AABACIW103 

Introduction to 

Linguistics  

(6 stp) 

 

 

L_ETBACIW202 

Analysing Text 

and Talk  

(6 ec) 

  

L_NCBACIW307 

Language and  

Interaction  

(6 ec) 

  

  

L_AAPMALGACV 

Acva premaster   

(3 stp) 

 

   

 

L_AABACIWSCR 

Scriptie 

 

  

 

(9 ec) 

Uit het bovenstaande pakket wordt per student op basis van zijn/haar achtergrond een selectie van 30 ec 

gemaakt door de toelatingscommissie van de Faculteit der Geesteswetenschappen.  

 

Premaster CIW, programma Multimodal Communication 

Het premasterprogramma wordt vastgesteld op individueel niveau door de toelatingscommissie van 

de Faculteit der Geesteswetenschappen .  
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Bijlage 4: Opbouw curriculum  

Master Communicatie- en informatiewetenschappen 2018-2019 

RH/13042018 

Ma CIW, afstudeerrichting Taal en communicatie in organisaties 

 

 

 

periode 1 

 

periode 2 

 

Periode 3 

 

periode 4 

 

periode 5 en 6 

 

jaar 

1 

 

Genre Design  

(6 ec) 

 

Genre Research  

(6 ec) 

 

 

 

 

 

 

 

  

Keuze van 1 uit 3: 

 

Reclameprocessen 

of   

Talk is Multimodal 

of   

Narrativiteit 

(6 ec) 

 

 

Keuze van 2 uit 4: 

 

Usability testing 

van corporate 

websites 

of    

Text and Image in 

News and 

Advertising 

of   

The Power of 

Metaphor 

(6 ec) 

of 

 

 

 

 

Stage/ 

keuzevakken 

 

 

(12 ec) 

 

  Adviseren over 

gesprekken in 

zakelijke 

communicatie  

(6 ec) 

 

  

Scriptie 

 

 

(18 ec) 
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Keuzemodules Specialisatie Taal en communicatie in organisaties  

Periode 4: 

 

L_ZAMAACW016  Design in Words: Criticism, Writing and Theory 

L_ETMAALG005   Translation Tutorial MA 

 

Periode 5: 

L_NCMACIW014 Health Communication and Media 

 

Ma CIW, afstudeerrichting Journalistiek 

 

 

 

periode 1 

 

periode 2 

 

periode 3 

 

periode 4 

 

periode 5+6 

 

jaar 1 

 

 

Key issues in 

journalistiek 

wetenschap 

(6 ec) 

 

 

Journalistieke 

genres: 

veranderingen in 

vorm en functie (6 

ec) 

 

  

Impact van 

journalistieke 

producten 

(3 ec) 

 

 

 

 

 

 

Nieuwsproductie 

en burgerschap 

(6 ec) 

 

Nieuwsframes, 

nieuwsimpact en 

burgerschap  

(6 ec) 

 

 

Practicum 

onderzoeks-

journalistiek  

(6 ec) 

 

Onderzoek 

naar de 

journalistieke 

praktijk (6 ec) 

 

 

 

 

     

Toegepaste 

methoden en 

technieken  

(3 ec) 

 

 

 

 

 

 

 

(waarvan 2 ec 

verbinding met 

praktijkopdracht) 

 

 

(waarvan 2 ec 

verbinding met 

praktijkopdracht) 

 

  

Scriptie 

 

(18 ec) 
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Ma CIW, afstudeerrichting Schrijven en vertalen, traject Schrijven 

 

 

 

periode 1 

 

periode 2 en 3 

 

periode 4 

 

periode 5 en 6 

 

jaar 1 

 

 

Genre Design  

(6 ec) 

 

Formuleren plus 

(6 ec) 

 

Scriptie  

 

(18 ec) 

  

Narrativiteit  

(6 ec) 

 

   

 

24 ec 

uit: 

 

Reclameprocessen 

(6 ec) 

 

 

De column  

(6 ec) 

 

 

Stage  

 

 

(6 of 12 ec) 

 

  

Transmedia 

Storytelling 

(6 ec) 

 

 

Creative Writing  

MA  

(6 ec) 

 

 

Tutorial 

tekstschrijven  

(6 ec) 

 

   

From Novel to Film (6 

ec)  

 

 

  

   

Text and Image in 

News and Advertising 

(6 ec) 
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Ma CIW, afstudeerrichting Schrijven en vertalen, traject Vertalen 

 

 

 

periode 1 

 

periode 2 en 3 

 

periode 4 

 

periode 5 en 6 

 

jaar 1 

 

 

Genre Design  

(6 ec) 

 

Formuleren plus 

(6 ec) 

 

Stage  

 

 

(12 ec) 

 

  

Introduction to 

Translation Studies  

(3 ec) 

 

  

Scriptie 

 

(18 ec) 

  

Vertalen Engels – 

Nederlands 1  

(3 ec) 

 

   

 

12 ec 

uit: 

 

Dutch-English 

Translation MA 

(6 ec) 

 

 

Vertalen Engels –

Nederlands 2   

(6 ec) 

 

 

Translation tutorial  

(6 ec) 

 

   

Technisch vertalen 

(6 ec) 

 

  

   

English Text Editing 

MA 

(6 ec) 

 

  

 

 



18-19   Onderwijs- en Examenregeling Master Communicatie- en Informatiewetenschappen  20/22 

 

Ma CIW, afstudeerrichting Multimodal Communication 

 

 

 

period 1 

 

period 2 and 3 

 

period 4 

 

period 5 and 6 

 

Year 1 

 

Genre Design  

(6 ec) 

 

Genre Research  

(6 ec) 

 

 

Electives 

 

 

(12 ec) 

 

  

Talk is Multimodal 

(6 ec) 

 

 

Text and Image in 

News and Advertising 

(6 ec) 

 

 

Thesis 

 

 

(18 ec) 

  

 

 

The Power of 

Metaphor 

(6 ec) 

 

  

  

Electives Specialization Multimodal Communications  

Period 3: 

L_ELMALTK006 Reading Images: A semiotic approach 

 

Period 4: 

L_ZAMAACW015 Crossmedial Exhibitions 

L_ZAMAACW016 Design in Words: Criticism, Writing and Theory 

 

Period 5: 

L_NCMACIW014 Health Communication and Media  

L_ELMALTK004   Gothic Spaces 
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Bijlage 5 Toelatingseisen Master CIW 

Journalistiek 

Je kunt deelnemen aan het masterprogramma Journalistiek als je beschikt over voldoende 

basiskennis uit de domeinen communicatiewetenschap(pelijke methoden en technieken), 

taalsysteem en taalgebruik, en journalistieke vaardigheden. Studenten die CIW: Media en 

Journalistiek aan de VU hebben gevolgd beschikken over deze kennis en vaardigheden. Zij zijn 

rechtstreeks toelaatbaar tot de master. Alle andere studenten zullen hun kennis en vaardigheden 

moeten uitbreiden voor ze toegelaten kunnen worden. Dat kan met een opstapminor of een 

premaster, maar alleen als je een wetenschappelijke bachelor, een hbo-bachelor Journalistiek of een 

andere hbo-opleiding met voldoende training in journalistieke vaardigheden volgt of hebt gevolgd. 

 Als je een bacheloropleiding CIW: Media-analyse of CIW: Talen en organisaties volgt, kun je 

een vastgesteld minorpakket volgen. Dat geldt ook voor de bachelor 

Communicatiewetenschap en voor bepaalde HBO-bachelors Journalistiek, waarmee afspraken 

zijn gemaakt. 

 Als je een bacheloropleiding Communicatiewetenschap of CIW aan een andere instelling dan 

de Vrije Universiteit volgt, of HBO Journalistiek doet aan een instelling waarmee geen 

afspraken zijn gemaakt, kun je alleen deelnemen aan de opstapminor na een beslissing van de 

Toelatingscommissie. 

 Als je een afgeronde aan journalistiek verwante wetenschappelijke bachelor hebt gedaan, kun 

je toegelaten worden tot een Premasterprogramma. 

 Als je een afgeronde HBO-opleiding hebt gedaan, is het de vraag of in je opleiding voldoende 

aandacht is besteed aan de relevante algemene en specialistische academische kennis en 

vaardigheden. In het algemeen kun je alleen met een HBO-opleiding in media, communicatie 

of journalistiek toegelaten worden na het volgen van een Premasterprogramma. Toelating 

wordt bepaald door de Toelatingscommissie. 

Schrijven en vertalen 

Om toegelaten te worden tot het masterprogramma Schrijven en Vertalen, moet je voldoen aan de 

begintermen van de opleiding. Dit houdt in dat er specifieke eisen zijn op het gebied van 

academische vaardigheden, methodologie van empirisch onderzoek, taalwetenschap, en 

taalbeheersing van het Nederlands (op moedertaalniveau). Daarnaast worden er ook eisen aan je 

gesteld met betrekking tot je kennis van het Engels. Welke eisen dat zijn hangt af van de inhoud van 

je programma:  

Schrijven: Als je kiest voor de variant Schrijven zonder vertaalvakken, dan is kennis van het Engels op 

VWO-niveau voldoende. Als je de variant Schrijven wilt combineren met een select aantal 

vertaalvakken (Vertalen EN-NE 1 en 2, Introduction to Translation Studies), dan moet je middels het 

afronden van een vertaaltoets laten zien dat je over voldoende kennis van het Engels beschikt om 

aan deze vakken deel te mogen nemen.  

Vertalen: Als je de variant Vertalen wilt volgen, dan moet je kennis van het Engels op WO-

bachelorniveau zijn. Dat betekent dat je niet alleen een uitstekende taalvaardigheid in het Engels 

moet hebben, maar dat je ook voldoende kennis moet hebben van Engelse taalkunde en 

vertaalwetenschap. Ter oriëntatie: een bachelordiploma Engels, Taalwetenschap met Engels, of CIW 

http://www.vu.nl/nl/opleidingen/masteropleidingen/opleidingenoverzicht/i-l/journalistiek/premaster-en-premasterassessment/index.aspx
http://www.vu.nl/nl/opleidingen/masteropleidingen/opleidingenoverzicht/i-l/journalistiek/premaster-en-premasterassessment/index.aspx
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met Engels biedt een uitstekende toegang tot de variant Vertalen.  

Heb je een ander op taal of communicatie gericht bachelordiploma van de VU, een andere 

universiteit of van het HBO dan beslist de examencommissie van de opleiding of je toelaatbaar bent 

tot het premasterprogramma van maximaal 30 studiepunten. 

Taal en communicatie in organisaties 

WO 

Met een bachelordiploma Communicatie-en informatiewetenschappen van de VU en van de 

Rijksuniversiteit Groningen word je rechtstreeks tot de master CIW toegelaten. Heb je een ander op 

taal of communicatie gericht bachelordiploma van de VU, een andere universiteit of van het HBO 

dan beslist de examencommissie van de opleiding of je toelaatbaar bent tot het 

premasterprogramma van maximaal 30 studiepunten.  

HBO 

Met een HBO-diploma kun je niet direct instromen in de master Communicatie- en 

informatiewetenschappen. Je kunt wel tot de studie worden toegelaten nadat je een premaster 

programma met succes hebt afgerond. Studenten met een HBO diploma in de richting van Taal en 

Communicatie (Communicatie, Redactie, Journalistiek, Talen, International Business and Languages 

etc.) kunnen worden toegelaten tot de premaster. 

 

Multimodal communication 

Direct admission to the Master's programme is possible with a Bachelor's degree in English Language 

and Culture, Linguistics, and Communication and Information Studies from VU Amsterdam. 

Applications from students with equivalent Bachelor's degrees from other universities in the 

Netherlands have to be submitted to the Examination Board for assessment. 

If you have a Bachelor's degree in another subject, the Examination Board will decide what subjects 

you will be required to take in preparation for the Master’s programme. Depending on the number 

of subjects you have to take, you will either have to register for and complete the Bachelor's 

programme or you will be permitted to register for the pre-Master's course (one year maximum). 

 

 


