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WELKOM

De start van een nieuwe opleiding betekent een nieuwe fase in je leven. In het begin van deze fase krijg je 
een grote hoeveelheid informatie en indrukken te verwerken. Deze studiegids helpt je om daarin een weg te 
vinden. Wie doet wat, waar moet ik heen als ik vragen heb, welke vakken krijg ik wanneer, wat wordt er van 
mij verwacht? Op dit soort vragen geeft de studiegids antwoord. Wanneer je in een hoger jaar studeert, is deze 
studiegids ook een nuttige handleiding.

Zijn er zaken waarover je tijdens je studie met ons zou willen praten, dan ben je van harte welkom.

Namens het hele team van de opleiding COM wensen we je veel succes toe met de studie en een plezierige 
tijd binnen Avans Hogeschool.

Bert Melief
Directeur Academie voor Communicatie & User Experience

Erik Blokland
Opleidingscoördinator COM Breda
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1. INLEIDING

De opleidingen van Avans Hogeschool zijn onder-
gebracht in academies. Avans heeft 20 academies 
verdeeld over de locaties Breda, ’s-Hertogenbosch en 
Tilburg.
De opleiding Communicatie van Avans Hogeschool 
is gevestigd in Breda. Er bestaat ook een deeltijd-
variant. De opleiding Communicatie voltijd waar jij 
studeert is onderdeel van de Academie voor Com-
municatie & User Experience (ACUE) in Breda.

DE OPLEIDING
Je ontwikkelt je bij de voltijdopleiding Communica-
tie tot een strategische communicatieprofessional. 
Die weet hoe een organisatie werkt. En hoe je het 
gedrag van mensen kunt beïnvloeden. Je durft de 
leiders van organisaties gevraagd én ongevraagd 
advies te geven. Je wordt een jonge professional 
met lef en overtuigingskracht. Je begrijpt dat 
economie, omgeving, communicatie en actualiteit 
elkaar beïnvloeden.

NA DE STUDIE
Je wordt in veel gevallen adviseur over com-
municatiekwesties. Je gaat aan de slag als 
communicatie-expert in het bedrijfsleven of bij 
de overheid. Je kunt bij veel verschillende soorten 
organisaties terecht. Van kleine gemeentes tot com-
merciële multinationals. Van profit tot non-profit. Je 
bent gespecialiseerd in diverse vakgebieden. Zoals 
interne communicatie, gedragsbeïnvloeding en repu-
tatiemanagement. Jouw toekomstige baan is mede 
afhankelijk van je eigen voorkeur.

POTENTIËLE BEROEPEN

Corporate communicatieadviseur
Je bent adviseur of consultant bij een bedrijf of orga-
nisatie. Je adviseert de organisatie over bijvoorbeeld 
imago, reputatievraagstukken en crisissituaties. Dit 
kan in het bedrijfsleven of bij non-profit organisaties.

Adviseur interne communicatie
Je bent adviseur binnen een grotere onderneming 
of organisatie. Je adviseert de organisatie over de 
inrichting van communicatieprocessen. Je begeleidt 
bijeenkomsten en coacht leidinggevenden.

Adviseur communicatie en gedrag
Je bent adviseur op een (marketing)communica-
tieafdeling. Je adviseert organisaties over de inzet 
van communicatie. Om het gedrag van mensen te 
beïnvloeden. Dit kan bij een bedrijf of non-profit-  
organisatie. Van multinational tot kleine gemeente.

LEESWIJZER
In deze studiegids vind je in hoofdstuk 2 de 
uitgangspunten voor de studie en het studiepro-
gramma. In de daaropvolgende hoofdstukken vind 
je per onderwijsonderdeel een korte beschrijving met 
daarbij een overzicht van de modules van betreffend 
blok en semester. In het laatste hoofdstuk vind je 
informatie over de organisatie van de opleiding.
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2.1 OPLEIDINGSPROFIEL
Sociale en gedragswetenschappen vormen de basis 
voor de opleiding Communicatie. De opvatting van 
de opleiding is om goed te adviseren over commu-
nicatie een professional het gedrag van individuen, 
groepen en de maatschappij moet begrijpen. 
Immers, met communicatie kan gedrag worden 
beïnvloed, begrepen, gefaciliteerd en gestimuleerd. 
Inzichten vanuit de sociale psychologie, psycho-
logie en sociologie zijn nodig om dit gedrag te 
kunnen begrijpen. Het inzetten van kennis uit deze 
wetenschappen ten bate van communiecatieadvies 
is niet eenvoudig. Aan het maken van deze vertaal-
slag wordt dan ook expliciet aandacht besteed in de 
opleiding.

De communicatie van organisaties staat centraal in 
de opleiding, oftewel strategische communicatie. 
Organisaties willen beïnvloeden, mensen begrijpen, 
mensen aan hen binden. Om organisaties beter te 
begrijpen en gedrag van mensen binnen organisaties 
te begrijpen worden recentelijke inzichten vanuit de 
organisatie- en veranderkunde en human resource 
management bestudeerd en verwerkt. Als over-
koepelend thema hanteren we dat communicatie 
moet bijdragen aan de doelen van de organisatie. 
Binnen het vakgebied wordt dit strategische com-
municatie van organisaties genoemd.

In de opleiding worden verschillende perspectieven 
gehanteerd. Allereerst wordt als studieobject het 
individu in zijn omgeving bestudeerd (Gedrag en 
communicatie). Als tweede worden groepen (met 
daarin individuen) binnen organisaties bestudeerd 
(Verandering en communicatie). Als derde staat de 
maatschappij en de omgeving van de organisatie 
centraal (Reputatie en legitimatie).

2.2 ONDERWIJS- EN TOETSVISIE
In haar visie op onderwijs stelt de opleiding een 
aantal uitgangspunten centraal. Deze uitgangs-
punten zijn:

BEROEPSPRAKTIJK IS LEIDEND VOOR 
INRICHTING EN FOCUS OPLEIDING
De beroepspraktijk vormt het uitgangspunt en 
tevens de toets van het onderwijs binnen de oplei-
ding. Hiervoor wordt consequent getoetst aan het 

werkveld. Dit betekent voor de opleiding dat de 
vormgeving van het binnenschoolse deel groten-
deels congruent dient te zijn met de dynamiek van 
het werkveld. Bij de inrichting van het onderwijs 
wordt het werkveld dan ook zeer nauw betrokken 
via de Werkveldadviesraad (WAR) en experts op de 
verschillende vakgebieden. Daarnaast is het buiten-
schoolse deel (stage en afstuderen) een belangrijk 
element van de opleiding. 

COMPETENTIEGERICHT
Uitgangspunt voor het onderwijs is de beroepsprak-
tijk van de communicatieprofessional, zowel nu als 
in de toekomst. In overleg met de beroepspraktijk 
en wetenschappers zijn de kennisgebieden, vaar-
digheden en houdingsaspecten (competenties) 
geformuleerd. De competenties zijn leidend voor 
het onderwijs. De competenties zijn geformuleerd 
op het niveau van beginnend beroepsbeoefenaar op 
hbo-niveau. Binnen de opleiding wordt een drietal 
niveaus onderscheiden waarop de competenties 
beheerst moeten worden: propedeuse, hoofdfase en 
eind-
fase.

RUIMTE VOOR TALENTONTWIKKELING
Je bent als student bij de opleiding communica-
tie geen nummer, maar een mens met zijn eigen 
behoeften, ambities en achtergrond. Hier spelen we 
binnen de opleiding op in door je de ruimte te geven 
je ambities uit te spreken en je talenten te benutten. 
Je wordt uitgedaagd om je eigen ontwikkeling te re-
gisseren en dus vanuit je eigen motivatie te werken.

LEREN STAAT CENTRAAL
Je hebt voor de opleiding Communicatie gekozen 
omdat je de ambitie hebt om te leren. Dit betekent 
dat je een proces doormaakt, waarbij je fouten kan 
en moet maken en zelf de regie hebt. De docenten 
spelen in dit proces een belangrijke rol. Aan de hand 
van diagnostische toetsing en feedback begeleiden 
zij je op alle leerlijnen door je studie heen. 
Daarnaast is er expliciet een rol weg gelegd voor het 
bedrijfsleven. Elk blok en semester leer je je kennis in 
de praktijk toe te passen doordat je aan opdrachten 
werkt met én voor het werkveld.

2. OPLEIDING COMMUNICATIE
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KRITISCH DENKEN
Kritisch denken loopt als leidraad door de opleiding 
heen. “Kritisch denken betekent dat je redeneert 
en reflecteert voordat je een standpunt inneemt of 
besluit hoe te handelen.” Door de snelle verande-
ringen in de omgeving wordt een kritische houding 
ten opzichte van jezelf, de ander en de omgeving 
steeds belangrijker. De opleiding speelt hier op in en 
wil je aan de hand van het kritisch denken helpen 
je te ontwikkelen tot de professional die klaar is 
voor het bedrijfsleven van nu. Dit betekent dat bij 
de ontwikkeling van taken, opdrachten, trainingen 
en andere onderwijseenheden de gedachte van het 
kritisch denken als uitgangspunt geldt. Ook in de 
ontwikkeling van de beroepshouding is het kritisch 
denken de basis voor jou.

2.3 ONDERWIJSPROGRAMMA
De opleiding Communicatie duurt vier jaar. Elk 
studiejaar kent 42 onderwijsweken. Deze bestaan 
in jaar één uit vier blokken. In het tweede, derde en 
vierde jaar bestaat één jaar uit twee semesters per 
jaar. Dit is schematisch weergegeven in de tabel 
onderaan deze pagina.

SAMENHANG IN HET ONDERWIJS-
PROGRAMMA
Om de samenhang te waarborgen en ook je toene-
mende zelfstandigheid te kunnen realiseren is de 

opleiding opgebouwd op basis van vier leerlijnen, 
die gezamenlijk in toenemende mate leiden tot een 
competentiegerichte leeromgeving. Binnen een 
leerlijn is aandacht voor een bepaald aspect van de 
competenties die je dient te ontwikkelen.

DE INTEGRALE LEERLIJN: HET PROJECT
De integrale leerlijn is gericht op het ontwikkelen 
van realistische beroepsproducten, met een prak-
tische en theoretische verantwoording. Dit wordt 
gedaan in de projecten met inhoudelijk ondersteu-
nende modulen en in de eindstudie tijdens stage en 
afstuderen.

DE KENNISLEERLIJN: THEORETISCHE 
MODULES
In de kennisleerlijn krijg je een theoretisch kader 
aangeboden dat gebaseerd is op het beroepsprofiel. 
Er is aandacht voor het systematisch verwerven van 
basiskennis en het je eigen maken van principes 
en methoden, zoals die binnen het beroepenveld 
gehanteerd worden. Ook is deze lijn gericht op 
algemene kennisontwikkeling.

DE VAARDIGHEDENLEERLIJN: TRAININGEN
De vaardighedenleerlijn richt zich op de ontwikke-
ling van je algemene communicatieve, sociale en 
creatieve vaardigheden en op het leren werken met 
binnen het vakgebied veel gebruikte tools.

S3 STAGE

1

2

3

4

P1 DE CREATIEVE 
COMMUNICATIE-

MEDEWERKER

P2 DE NIEUWSGIERIGE
COMMUNICATIE-
ONDERZOEKER

P3 DE OVERTUIGENDE
COMMUNICATIE-

ADVISEUR

P4 DE GELOOFWAARDIGE
ORGANISATIE

S4 REPUTATIE EN LEGITIMATIE

S5 MINOR S6 AFSTUDEREN

S1 GEDRAG EN COMMUNICATIE S2 COMMUNICATIE EN VERANDERING

DUOPROJECT
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DE ERVARINGSREFLECTIELIJN: ONTWIK-
KELING VAN (KRITISCH) DENKEN EN 
PERSOONLIJKE ONTWIKKELING
De ervaringsreflectielijn is ondersteunend aan de 
andere drie leerlijnen. Binnen deze lijn is er aandacht 
voor je voortgang van jouw denken, jouw persoonlijk-
heid, jouw leerproces en je oriëntatie op het beroep. 

2.4 STUDIELOOPBAANBEGELEIDING
Doel van studieloopbaanbegeleiding (SLB) is het 
stimuleren van je ontwikkeling, door begeleiding 
bij de voortgang van je studie (studiebegeleiding), 
bij de keuzes en beslissingen tijdens je opleiding 
(studie- en loopbaanbegeleiding) en bij de voorberei-
ding op je loopbaan buiten de onderwijsorganisatie 
(loopbaanbegeleiding). De concrete invulling van SLB 
gedurende je opleiding, lees je op BlackBoard, de 
digitale leeromgeving van Avans Hogeschool.

FASERING
SLB komt voor in alle fasen van de opleiding. Iedere 
fase wordt afgerond door een belangrijke keuze. 
Tijdens SLB wordt naar die keuze toegewerkt. 

2.5 TOETSING
Per jaar worden twee tentamenmogelijkheden 
aangeboden (8.6, lid 1 van de Onderwijs- en Exa-
menregeling (OER), zie BlackBoard). De eerste kans 
betreft de eerste keer dat je onderwijs volgt in het 
betreffende onderdeel. Kansen later in het jaar of in 
latere jaren van het betreffende onderdeel worden 
herkansingen genoemd. 
Voor elke toets dien je je in te schrijven via Osiris.

Meer informatie over Osiris vind je in de volgen-
de paragraaf. Voor meer informatie over toetsen 
en herkansingen lees je het Toetsbeleid. In de 
feedbackweek (week 9) krijg je inzage van de 
modulenbeoordeling en feedbackgesprekken met je 
projectbegeleiders over je projectcijfers.

OSIRIS
Osiris is het studievoortgangssysteem van Avans. 
Via dit systeem kun je je studieresultaten bekijken 
en een cijferlijst uitprinten. Daarnaast moet je Osiris 
gebruiken om je elk blok in te schrijven voor alle 
modulen die je dat blok volgt plus eventueel te her-
kansen modulen. Inschrijven gebeurt standaard in 
week 4 (zie de jaarkalender op BlackBoard). Zonder 
inschrijving mag je niet deelnemen aan een toets!

2.6 SAMENWERKING
Vanaf de eerste periode in de propedeuse begin je 
in projectgroepen te werken. We doen dit zodat 
je leert samenwerken. Binnen de projectgroepen 
worden taken verdeeld. Bij aanvang van het project 
maak je met je groepsleden onderlinge afspraken. 
Bij afwijking van de gemaakte regels kun je allereerst 
zelf orde op zaken stellen, maar ook je projectbe-
geleider op de hoogte brengen. In de peer-to-peer 
reviews die je gedurende het blok opstelt doe je 
verslag van het functioneren van je groep, zowel 
de positieve als negatieve aspecten. Je projectbe-
geleider gebruikt de peer-to-peers als input voor de 
procesbeoordeling.

2.7 PROJECTBEGELEIDING
De projectbegeleider volgt en coacht het hele pro-
ces, stuurt inhoudelijk bij waar nodig, bewaakt de 
inhoudelijke samenwerking en spreekt diagnostische 
waardeoordelen uit over verschillende deelproducten 
die tussendoor opgeleverd worden. Op de uitein-
delijke beoordelingsdag werkt de projectbegeleider 
samen met een of meerdere medebeoordelaars (uit 
het docententeam) en beoordelen zij samen het 
eindproduct van de groep. Het proces wordt door de 
projectbegeleider individueel beoordeeld. Hij geeft je 
in week 9 feedback.
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3.1 DE FUNCTIES VAN DE PROPEDEUSE
Volgens de Wet op het Hoger en Wetenschappelijk 
onderwijs heeft de propedeuse een aantal functies:

ORIËNTATIE
Je oriënteert je in de propedeuse op de opleiding 
en op het beroep. Tijdens deze periode krijg je een 
goed beeld van de opleiding en het relevante beroe-
penveld. Je SLB’er begeleidt je bij dit proces.

SELECTIE
De propedeuse is zo ingericht, dat we kunnen 
vaststellen of je het hbo-niveau aan kunt en of je 
geschikt bent voor de opleiding en het beroep. We 
stellen een aantal eisen aan je over de benodig-
de kennis en vaardigheden om je opleiding na de 
propedeuse succesvol te kunnen doorlopen. Het 
antwoord op de vraag of je aan deze eisen voldoet 
komt tot uitdrukking in het zogenaamde bindend 
studieadvies (zie 3.2).

VERWIJZING
In gesprekken met je SLB’er komt regelmatig je 
studievoortgang ter sprake en wordt stilgestaan bij 
de vraag of je geacht wordt te kunnen voldoen aan 
de eisen van de propedeuse. Als dat niet het geval 
blijkt, word je adequaat begeleid en geadviseerd 
door de decaan.

3.2 VOORLOPIG STUDIEADVIES, DEFINITIEF 
STUDIEADVIES EN BINDENDE AFWIJZING
VOORLOPIG EN DEFINITIEF STUDIEADVIES
Bekijk de OER voor de exacte tekst over studie-
adviezen

3.3 SCHRIJFPROTOCOL EN BRONGEBRUIK

SCHRIJFPROTOCOL
Ter stimulering van correct taalgebruik wordt tijdens 
de hele opleiding het schrijfprotocol gehanteerd. In 
het protocol staan de criteria genoemd waaraan alle 
schriftelijke taaluitingen van studenten minimaal 

dienen te voldoen, met uitzondering van schriftelijke 
en mondelinge tentamens. Het schrijfprotocol is te 
vinden op BlackBoard. 

BRONGEBRUIK EN -VERMELDING
In het hoger beroepsonderwijs is bijzondere aan-
dacht voor het gebruik en vermelding van bronnen. 
Dit houdt in dat overnemen van andermans werk 
zonder correcte bronvermelding niet is toegestaan. 
Kijk voor meer informatie op 
http://nl.wikipedia.org/wiki/Plagiaat.

3.4 ONDERWIJSHEDEN JAAR 1
Hierna volgen alle onderwijseenheden met de 
bijbehorende studielast. Het eerste jaar bestaat uit 
4 blokken van 10 weken. Gedurende het 3e en 4e 
onderwijsblok wordt er ook een duoproject van 4 
studiepunten gemaakt. De totale studielast van een 
leerjaar is 60 studiepunten. Ook wel aangeduid met 
EC (European Credit). Eén studiepunt staat voor 28 
studiebelastingsuren.

3. BEROEPSORIËNTERENDE FASE 
(PROPEDEUSE)
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In dit blok staat een aantal communicatiemiddelen 
centraal, zoals een website of folder. Je leert wat 
het betekent deze te maken en wat er allemaal bij 
komt kijken. Het creëren, bedenken, ontwikkelen 
en maken van communicatiemiddelen zal je later in 
je baan regelmatig tegenkomen; soms maak je ze 
zelf, vaker zal je aan anderen de opdracht geven om 
communicatiemiddelen te maken. Ook al leidt deze 
opleiding je niet op tot expert in het maken van 
middelen, het is wel noodzakelijk dat je de basis-
beginselen beheerst.

Gedurende dit blok werk je samen met 4 of 5 
andere studenten aan een project waarin je voor 
een organisatie een aantal communicatiemiddelen 
maakt. Je denkt hierbij na over het doel, doelgroep 
en boodschap van de middelen.

Je maakt kennis met het vakgebied communica-
tie bij het vak Inleiding communicatie. Bij het vak 
Economie doorzien staan algemene economie en 
bedrijfseconomie centraal. In de lessen wordt de link 
gemaakt naar communicatie. Het derde theorievak is 
Nederlands. Taal is erg belangrijk voor een commu-
nicatieadviseur en komt dus regelmatig aan bod 
tijdens je studie.

De inhoud van de vakken komt terug in het project 
dat je met je groep samen uitwerkt. Bij het vak 
Schrijven ga je aan de slag met het maken van tek-
sten. Bij het vak Communicatiemiddelen leer je hoe 
je middelen moet maken en bij het vak Presenteren 
verbeter je jouw presentatietechnieken. Tenslotte 
leer je bij het vak Creatief denken hoe je jouw crea-
tieve denkvermogen aan kan spreken en stimuleren.

JAAR 1 BLOK 1
DE CREATIEVE COMMUNICATIEADVISEUR

ONDERDEEL   ECTS
Introductie   1
Project Creatie   3
Creatief Denken   2
Inleiding Communicatie   3
Economie doorzien  1
Correct Nederlands  2
Schrijven    1
Presenteren (basistechnieken) 1
Communicatiemiddelen  1
TOTAAL    15

OVERZICHT MODULES
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Je maakt in dit blok kennis met onderzoek doen. 
Onderzoeken en analyseren zijn belangrijke taken 
van een communicatieadviseur. Om een goed advies 
te kunnen geven heeft de adviseur betrouwbare en 
juiste informatie nodig die met behulp van onder-
zoek verzameld en geanalyseerd is. Voorbeelden van 
onderwerpen waarvoor onderzoek nodig is zijn:

• Wat houdt mensen bezig binnen het bedrijf?
• Wat vinden de klanten van de communicatie van  
 een organisatie?
• Wat vinden stakeholders van de online commu- 
 nicatiestrategie van een bedrijf?
• Wat zijn trends onder bepaalde groepen binnen  
 de maatschappij?

Om antwoord te kunnen geven op deze vragen 
moet de adviseur onderzoek doen of laten doen.

Goed onderzoek doen is moeilijk. In dit blok ga je 
voor het eerst kennis maken met onderzoek doen, 
leer je over de theorie van onderzoek en maak 
je kennis met het analyseren van gegevens bij de 
vakken onderzoeksmethodiek en statistiek en SPSS. 
Daarnaast wordt aandacht besteed aan vaardig-
heden die bij onderzoek doen relevant zijn, zoals 
interviewen, rapporteren en vaardigheden voor het 
verwerven en verwerken van informatie.
 
Een communicatieadviseur werkt bijna altijd binnen 
de context van een (aantal) organisatie(s). Je maakt 
in dit blok kennis met processen binnen organisaties 
in het vak Organisatiekunde en interne commu-
nicatie, je leert over de harde en zachte kant van 
organisaties en leert over de rol van communicatie 
binnen organisaties.

In dit blok wordt Engels gegeven. Dit wordt ge-
koppeld aan de relevantie van het juist spreken en 
schrijven van Engels binnen een (internationale) 
organisatie, maar ook bij het zoeken en raadplegen 
van bronnen van onderzoek is een goede beheersing 
van de Engelse taal relevant. Veel bronnen en litera-
tuur zijn beschikbaar in het Engels.

Op basis van de onderwijsvisie van Avans en de visie 
van de opleiding op communicatieprofessionals 
wordt in dit blok aandacht besteed aan kritisch 
denken. Je start in dit blok met de beginselen van 
argumenteren.

JAAR 1 BLOK 2
DE NIEUWSGIERIGE COMMUNICATIE-
ONDERZOEKER

ONDERDEEL   ECTS
Startproject   1
Project Onderzoek   3
KDI: Argumenteren  2
Statistiek / SPSS   1
Onderzoeksmethodiek  2
Organisatiekunde en interne 
communicatie   2
Professional English  1
Rapporteren    1
Interviewen   1
Informatievaardigheden   1
TOTAAL    15

OVERZICHT MODULES
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In dit blok maak je kennis met adviseren, waarbij 
adviseren wordt gekoppeld aan marketingcommuni-
catie. Marketingcommunicatie wordt door bedrijven 
ingezet om het koopgedrag van consumenten te 
beïnvloeden.

In het project ga je samen met je projectgroep een 
gefundeerd en financieel onderbouwd marketing-
communicatieadvies uitbrengen aan een organisatie. 
Het gaat om een opdracht van een bedrijf uit de 
regio Breda. In dit marketingcommunicatieadvies 
laat je zien wat de mogelijkheden en beperkingen 
zijn van marketingcommunicatie in het beïnvloeden 
van het (koop)gedrag van mensen.

Je leert in dit blok om advies te geven op basis 
van bestaande bronnen, logische redeneringen en 
(kwalitatief en kwantitatief) onderzoek. Dit leer je bij 
de vakken Marketingcommunicatie en consumen-
tengedrag, Analyseren en concluderen en het vak 
Kritisch denken: redeneren. Bij het vak Economie en 
omgeving leer je hoe je een advies financieel moet 
onderbouwen.

Je leert in dit blok ook de basisbeginselen van het 
voeren van adviesgesprekken bij Gesprekstech-
nieken en beïnvloeding. Je leert respectievelijk bij 
Overtuigend schrijven en -presenteren hoe je een 
overtuigend advies schrijft en hoe je het advies goed 
presenteert. In dit blok is wederom veel aandacht 
voor Nederlands. In dit blok wordt je getoetst op 
taal middels een taaltoets.

JAAR 1 BLOK 3
DE OVERTUIGENDE COMMUNICATIE- 
ADVISEUR

ONDERDEEL   ECTS
Project MKT Com   2
KDII: Redeneren   2
Marketingcommunicatie en
consumetengedrag  3
Economie en Omgeving  1
Analyseren en Concluderen  1
Nederlands (taaltoets)  1
Gesprekstechnieken en beïnvloeding 1
Overtuigend presenteren   1
Overtuigend schrijven   1
TOTAAL    13

OVERZICHT MODULES
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“Een goed imago komt te voet en gaat te paard”. Je 
zou tegenwoordig zelfs kunnen zeggen, “verdwijnt 
met één tweet”. Communicatieprofessionals worden 
binnen organisaties vaak verantwoordelijk gesteld 
voor het imago. 

Het project in dit blok is het geven van een advies 
voor HEMA die een nieuwe vestiging in het buiten-
land wil starten. Je doet dit in opdracht van HEMA 
Nederland.

Je leert wat imago en identiteit is, wat een commu-
nicatieperspectief op imago is en wat de rol is van 
communicatie bij het behouden van een goed 
imago. De ethische en juridische kant van 
communicatie en de rol van beeld en vormgeving 
bij imagovorming van een organisatie komen hierbij 
ook aan bod.

Veel organisaties (en daarmee de communicatie-
professionals binnen de organisatie) krijgen op 
verschillende manieren te maken met cultuurver-
schillen. Bijvoorbeeld binnen de organisatie, maar 
ook binnen de klantenkring van de organisatie. Voor 
organisaties die internationaal opereren zijn (het 
omgaan met) cultuurverschillen ook aan de orde van 
de dag. Begrip van cultuur is daarom essentieel.
Daarnaast werk je verder aan je Engelse talenkennis.

In de beroepspraktijk moeten professionals regel-
matig gesprekken leiden/begeleiden. Om goed 
beslagen ten ijs te komen maak je in dit blok kennis 
met de basisprincipes van gespreksleiding.

Een laatste aspect binnen dit blok is persoonlijk 
imago. Wat voor kwaliteiten heb je, hoe past dit bij 
het vak van communicatieadviseur en welke richting 
wil je op binnen het communicatiewerkveld.

JAAR 1 BLOK 4
DE GELOOFWAARDIGE ORGANISATIE

ONDERDEEL   ECTS
Project Imago en Cultuur   2
Persoonlijk Imago   2
Imago en Cultuur   2
Sociale wetenschappen  2
Business English   1
Ethiek en recht    1
Gespreksleiding   1
Beeld en vormgeving  2
TOTAAL    13

OVERZICHT MODULES
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Gedurende blok 3 en 4 in het eerste jaar werk je 
samen met een medestudent aan een communica-
tieopdracht. Deze opdracht doe je voor een bedrijf 
of organisatie die je zelf hebt gevonden. Je voert 
voor deze opdrachtgever een onderzoek uit en op 
basis daarvan geef je een advies. Dit advies voer je 
zoveel mogelijk uit.

JAAR 1
DUOPROJECT

ONDERDEEL   ECTS
Duoproject   4
TOTAAL    4

OVERZICHT MODULES
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4.1 OPBOUW
De beroepsvormende fase bestaat uit het tweede 
jaar en de eerste helft van het derde jaar van de 
opleiding.

4.2 SEMESTERS
Hierna volgen alle onderwijseenheden met de 
bijbehorende studielast. Vanaf jaar 2 duren de on-
derwijseenheden 20 weken, oftewel één semester. 
Tentaminering vindt gedurende het semester plaats, 
grotendeels in week 8, 9 en 10 en 18, 19 en 20.

4. JAAR 2 EN EERSTE HELFT JAAR 3
(HOOFDFASE)
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In dit semester worden de onbewuste en bewuste 
mechanismen die ten grondslag liggen aan gedrag 
inzichtelijk gemaakt, teneinde te kunnen komen 
tot gefundeerde communicatie-interventies om dat 
gedrag te beïnvloeden.

Je gaat in het project van dit semester een gefun-
deerd advies maken voor een organisatie. Het thema 
is gedragsbeïnvloeding door communicatie. Je gaat 
in het project gedrag analyseren. Vervolgens wordt 
er via eigen onderzoek én literatuuronderzoek 
gezocht naar onderliggende (sociaal-)psychologi-
sche mechanismen die dat gedrag kunnen verklaren 
om zo te komen tot een aantal communicatieve 
interventies. Die interventies worden in de praktijk 
getest op bruikbaarheid en effect. Op basis daarvan 
wordt een communicatiestrategie ontwikkeld hoe 
probleemgedrag omgezet kan worden tot gewenst 
gedrag.

De in dit semester aangeboden vakken zijn onder-
ling verweven en ondersteunen het project. Naast 
theoretisch inzicht in verschillende soorten gedrag, 
doen van onderzoek, werking van media en taal, 
wordt ook aandacht besteed aan adviesvaardig-
heden, plannings- en begrotingsprocessen en de 
ethische aspecten van interventies. Ten bate van de 
buitenlandse excursie in het tweede semester werk 
je al in dit semester aan je Engelse taalvaardigheid.

*Vanaf studiejaar 2014/2015 zijn er enkele wijzigingen in het programma van 

dit semester. Op BlackBoard vind je de “oude” versies in de examenprogram-

ma’s. Wanneer je jaar 2 of 3 hebt gevolgd  in 2013/2014 kun je de “oude” stijl 

tentamens nog maken in het studiejaar 2014/2015. Dat is wel de laatste kans. 

Voor vragen neem contact op met de studieadviseur.

JAAR 2 SEMESTER 1
GEDRAG EN COMMUNICATIE

ONDERDEEL   ECTS
Project gedrag en beïnvloeding
Onderzoek   3
Project gedrag en beïnvloeding
Advies    7
Gedrag en beïnvloeding 1  4
Gedrag en beïnvloeding 2  3
Toegepast onderzoek  2
Media en omgeving  2
Schrijven    2
Ondernemend adviseren  2
English and popular science  2
Kritisch denken en Ethiek  3
TOTAAL    30

OVERZICHT MODULES*
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De vraag die dit semester centraal staat: “Hoe kun-
nen wij als communicatiedeskundigen bijdragen aan 
de verbeteringen, vernieuwingen en veranderingen 
binnen organisaties?”.
 
In dit semester gaan jullie bij een door jullie zelf 
geacquireerde opdrachtgever aan de slag met een 
opdracht over communicatie en verandering. Het 
doel van de opdracht is om te ervaren hoe organi-
saties functioneren en veranderen en wat de rol van 
communicatie bij deze veranderingen is. 
Daarnaast doen jullie tijdens een buitenlandse 
excursie bij organisaties in dat land onderzoek naar 
hetzelfde onderwerp. 

In dit semester bestudeer je de werking van 
organisaties en je gaat dieper in op de rol van com-
municatie bij verandering. Je leert te luisteren naar 
gesprekken tussen mensen binnen organisaties.

Je gaat aan de slag met de vraag hoe met com-
municatie(interventies) veranderingen gefaciliteerd 
kunnen worden. Je leert meer over adviseren en 
reflecteert op je persoonlijke imago, organisatie-
sensitiviteit en kritisch denkvermogen.

*Vanaf studiejaar 2014/2015 zijn er enkele wijzigingen in het programma van 

dit semester. Op BlackBoard vind je de “oude” versies in de examenprogram-

ma’s. Wanneer je jaar 2 of 3 hebt gevolgd  in 2013/2014 kun je de “oude” stijl 

tentamens nog maken in het studiejaar 2014/2015. Dat is wel de laatste kans. 

Voor vragen neem contact op met de studieadviseur.

JAAR 2 SEMESTER 2
COMMUNICATIE EN VERANDERING

ONDERDEEL   ECTS
Project communicatie en organisatie-
verandering Analyse  4
Project communicatie en organisatie-
verandering Advies  5
Internationale excursie  2
Communicatie, organisatie en 
verandering 1   5
Communicatie, organisatie en 
verandering 2   4
Discourse analyse   2
Communicatie-interventies  2
Adviserend en denken in scenario’s 2
Kritisch denken, organisatie- en 
omgevingssensitiviteit  2
Persoonlijk imago   2
TOTAAL    30

OVERZICHT MODULES*
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Je loopt in het derde jaar 20 weken stage. Je doet 
ervaring op in de beroepspraktijk. De stage bereidt je 
voor op de arbeidsmarkt. Je werkt mee aan de 
dagelijkse werkzaamheden. Onderdeel van de stage 
is een onderzoeks- en adviesopdracht, die 40% van 
de tijd in beslag neemt. Deze opdracht spreek je af 
met het stagebedrijf maar voer je zelfstandig uit.

Je kunt bij verschillende bedrijven stagelopen. Je 
zoekt een stageplaats via de opleiding of je zoekt 
zelf een interessante stageplek. In Nederland of 
daarbuiten. Jouw stage is de afronding van de fase 
‘assistent professional’. Dit betekent dat je in staat 
bent om, onder begeleiding, communicatiefuncties, 
-taken en -opdrachten uit te voeren. Je functioneert 
in je stage als junior communicatieadviseur.

WERVING EN SELECTIE STAGEPLAATS
Je bent zelf verantwoordelijk voor het werven van 
een stageplaats. Het Stage-, minor- en afstudeer-
bureau van ACUE kan je daar ook bij helpen. 
Deze bedrijven bieden niet alleen een inspirerende 
stage, maar vormen een goede aanvulling op je 
cv. Vaak hebben deze bedrijven ook ervaring met 
Communicatie-
studenten. Het aanbod van stageplaatsen is te vin-
den op BlackBoard.

JAAR 3 SEMESTER 3
STAGE

ONDERDEEL   ECTS
Stage - Meewerken  18
Stage - Onderzoek en advies 12
TOTAAL    30

OVERZICHT MODULES
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5.1 OPBOUW
De eindstudie is opgedeeld in drie semesters. In het 
vierde semester (eerste semester van de eindfase) 
volg je de laatste lesmodule. Je volgt in het vijfde 
semester (tweede semester van de eindfase) een 
minor binnen of buiten Avans. Je studeert in het 
laatste semester (derde semester van de eindfase) 
af met een afstudeerproject en -rapportage.

Bedenk van te voren hoe je je wilt ontwikkelen en 
welke stappen je daarbij nodig hebt. Neem de kans 
om je toekomstige baan of toekomstige branche op 
zo veel mogelijk manieren te ontdekken in de laatste 
anderhalf jaar van je studie. Gedurende de eindstu-
die word je gecoacht door een SLB’er die samen met 
je kijkt, hoe je je ontwikkelt tot beroepsprofessional.

5. EINDFASE
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In het project van dit semester ga je groepsgewijs 
aan de slag voor, wederom, een echte opdrachtge-
ver. De vraag die centraal staat in dit semester is hoe 
organisaties aan hun reputatie kunnen werken en 
hun bestaan en handelen kunnen legitimeren in een 
wereld die continu verandert. 

Je werkt als een groep consultants voor de orga-
nisatie en hebben zeer regelmatig contact met de 
opdrachtgever. Het project duurt het hele semester 
maar het meeste werk voor het project zit in deel 2 
van het semester. De eerste helft van het semester 
werken jullie aan een offerte en uitgebreide organi-
satie- en omgevingsanalyse, in de tweede helft aan 
een communicatiestrategie en aanpak op basis van 
scenario’s. Deze worden ontwikkeld op basis van 
onderzoek naar trends en mogelijke issues voor de 
organisatie en op basis van analyse van de organisa-
tie en de communicatie van de organisatie.

In de eerste helft van het semester ligt de nadruk op 
theoretische vakken. Je vult je kennis over organi-
satiekunde aan met inzichten in de bestuurs- en 
bedrijfskunde. Je leert over reputatie en legitimatie 
en meer over consistentie in gedrag en communi-
catie van organisaties. Je leert veranderingen in de 
omgeving van organisaties systematisch in beeld te 
brengen en hierop voort te borduren door scenario’s 
te ontwerpen.
Daarnaast leer je over de wisselwerking tussen 
journalistiek en communicatie. Wat het belang is 
van een verhaal binnen organisaties en de relatie tot 
reputatie en legitimatie. Je scherpt je adviesvaardig-
heden nog verder aan.

In dit semester reflecteer je op je handelen als 
communicatieprofessional en ga je op basis van 
opgedane kennis tijdens de stage je professionele 
gedrag onder de loep nemen.

*Vanaf studiejaar 2014/2015 zijn er enkele wijzigingen in het programma van 

dit semester. Op BlackBoard vind je de “oude” versies in de examenprogram-

ma’s. Wanneer je jaar 2 of 3 hebt gevolgd  in 2013/2014 kun je de “oude” stijl 

tentamens nog maken in het studiejaar 2014/2015. Dat is wel de laatste kans. 

Voor vragen neem contact op met de studieadviseur.

JAAR 3 SEMESTER 4
REPUTATIE EN LEGITIMATIE

ONDERDEEL   ECTS
Project Reputatie en legitimatie 
Analyse    3
Project Reputatie en legitimatie
Scenario    10
Trends, issues en scenario’s  3
Legitimatie en MVO  4
Bestuurs- en bedrijfskunde  2
Sturend adviseren   2
Pers en media   2
Storytelling   2
Kritisch en professioneel handelen 2
TOTAAL    30

OVERZICHT MODULES*
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De minor kan in het teken staan van verdieping: dat 
wil zeggen dat je jezelf de expertise van een specifie-
ke discipline binnen je eigen vakgebied eigen maakt. 
Denk bijvoorbeeld aan een minor waarin je leert om 
complexe informatie te visualiseren. 
De minor kan ook in het teken staan van verbreding: 
dat wil zeggen dat je kennis van een ander vak-
gebied opdoet, bijvoorbeeld een minor cognitieve 
psychologie. Je kunt een minor binnen of buiten 
Avans volgen.

JAAR 4 SEMESTER 5
MINOR

ONDERDEEL   ECTS
Minor    30
TOTAAL    30

OVERZICHT MODULES
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Tijdens het laatste semester ga je aan de slag met 
je afstudeeropdracht. Het is je meesterproef waarin 
je kunt laten zien dat je klaar bent het werkveld te 
betreden. Gedurende 20 weken ga je aan de slag 
met een strategisch communicatievraagstuk van 
een externe opdrachtgever. Op basis hiervan doe 
je onderzoek en adviseer je de organisatie. Je doet 
verslag van je voortgang. Als laatste mijlpaal dien je 
de keuzes die je hebt gemaakt tijdens het uitvoeren 
van je opdracht, te verdedigen tijdens de afstudeer-
zitting.

WERVING AFSTUDEEROPDRACHT
Je bent zelf verantwoordelijk voor het werven van 
een afstudeeropdracht. Het Stage-, minor- en 
afstudeerbureau van ACUE kan je hierbij 
ondersteunen. Het is echter wel zo dat je in deze 
fase van de studie moet kunnen laten zien dat je 
in staat bent zelfstandig een passende opdracht te 
vinden. 

JAAR 4 SEMESTER 6
AFSTUDEREN

ONDERDEEL   ECTS
Afstudeeronderzoek en advies 30
TOTAAL    30

OVERZICHT MODULES

21



ORGANISATIE VAN COMMUNICATIE

ACADEMIEBUREAU
De opleiding Communicatie is onderdeel van de 
Academie voor Communicatie en User Experience 
(ACUE), net als de opleiding Communication & 
Multimedia Design. Het Academiebureau is het 
organisatorische hart van de organisatie en wordt 
aangestuurd door een teamcoördinator (Joost 
Bedert). Hoofdtaak is het ondersteunen van en 
deels coördineren van de bedrijfsprocessen van de 
academie. Het Academiebureau ondersteunt het 
management en de onderwijscoördinatoren bij de 
dagelijkse planning en organisatie. Het Academie-
bureau is je eerste aanspreekpunt voor vragen over 
de (organisatie van) de opleiding.

Let op: Check BlackBoard en iAvans voordat je met 
een vraag naar het Academiebureau gaat!

ACADEMIERAAD
De Academieraad (AR) is het officiële inspraak-
orgaan voor de academie. De AR oefent haar 
inspraakrecht uit op bijna alle onderwerpen waar-
voor de academiedirectie de verantwoordelijkheid 
draagt. Voorbeelden daarvan zijn financieel beleid, 
personeelsbeleid en onderwijsbeleid. De AR bestaat 
uit medewerkers en studenten. 
Er nemen zowel medewerkers als studenten uit 
(liefst) verschillende jaargangen deel aan de AR. De 
AR heeft tevens een signaleringsfunctie en adviseert 
waar nodig de academiedirectie met betrekking tot 
haar beleid. 

Michel Witter (voorzitter)
Sam van Vugt (student)
Ellen Kroes
Veerle Sips (student)

EXAMENCOMMISSIE 
De Examencommissie wordt ingesteld door het 
College van Bestuur en is belast met de organisatie 
en coördinatie van de examens. De Examencom-
missie houdt toezicht op de examens en op het 
toekennen van studiepunten en stelt regels vast 
met betrekking tot het tegengaan van oneigenlijke 
verwerving en oneigenlijke onthouding van studie-

punten. De Examencommissie verleent eventuele 
vrijstellingen voor het afleggen van tentamens en 
verleent toestemming voor het volgen van externe 
minors en het volgen van onderwijsprogramma’s 
bij andere (buitenlandse) onderwijsinstellingen. De 
Examencommissie is ook bevoegd om rekening te 
houden met jouw bijzondere omstandigheden. Zie 
de Onderwijs- en Examenregeling op Blackboard.
Voor bezwaren tegen genomen beslissingen tijdens 
je opleiding en verzoeken tot uitstel van de prope-
deusenorm et cetera neem je schriftelijk contact op 
met de Examencommissie.

Kim Bergmans
Bart Eerden (secretaris)
Wander Eikelboom
Geert Gooskens
Ineke van Hal
Christian Vermeer (voorzittter)
examencommissie.CMD-COM@avans.nl

INTERNATIONALISERING
Communicatie heeft een beperkte toegang tot een 
aantal buitenlandse partners waarmee uitwisseling 
mogelijk is voor je stage, minor en/of afstuderen. Je 
moet je wel realiseren dat dit meer tijd kost en dat 
je goede afspraken moet maken over de invulling 
van je eindstudie in het buitenland. De eisen die aan 
het specifieke onderdeel van je eindstudie worden 
gesteld wijken niet af van de eisen die in Nederland 
worden gesteld. Wel gelden een aantal aanvullende 
eisen met betrekking tot de taal waarin wordt ge-
communiceerd en het vastleggen van alle afspraken 
en ter goedkeuring aanbieden aan het Stage-, 
minor- en afstudeerbureau van COM.

Bij contacten met internationale bedrijven en or-
ganisaties kan de hulp worden ingeroepen van het 
International Office;

International Office
internationaloffice@avans.nl
088 – 525 80 01

6. ORGANISATIE EN MEDEWERKERS
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JURIDISCHE ZAKEN
Punten waaraan je moet denken bij het uitvoeren 
van projecten en het maken van producten zijn 
auteursrecht (copyright), software licenties en 
plagiaat. De wetgeving en jurisprudentie met betrek-
king tot ICT is voortdurend in ontwikkeling. Het is 
verstandig om dit bij te houden, ter voorkoming van 
strafrechtelijke problemen (strafblad).
Contactpersoon voor Juridische Zaken binnen Avans 
is Marla van Overbeek. Bij haar kun je terecht voor 
bijvoorbeeld het controleren van contracten.

Marla van Overbeek
Juridisch beleidsmedewerker
mvb.vanoverbeek@avans.nl
088 – 525 79 01

KWALITEIT
Kwaliteitszorg is een belangrijk onderdeel van de 
onderwijsorganisatie. Borging en verbetering van het 
onderwijs zijn bij COM gebaseerd op elke periode 
verzamelde evaluatiegegevens die worden vastge-
legd in blokrapportages. De studenten van COM 
worden actief betrokken bij de totstandkoming van 
deze blokrapportages. Dit gebeurt in de vorm van 
een schriftelijke enquête en een panelgesprek. In de 
blokrapportages stelt de onderwijscoördinator een 
verbeterplan op, dat vervolgens wordt uitgevoerd 
en nadien geëvalueerd. De blokrapportage wordt 
besproken met de Onderwijscommissie. De resulta-
ten uit de blokrapportages komen ook aan de orde 
in de kick-off van elk blok en worden gepubliceerd 
op BlackBoard. 

MANAGEMENTTEAM
De academie (ACUE) wordt aangestuurd door 
het managementteam (MT) onder leiding van 
de academiedirecteur. Het MT bestaat uit drie 
teamcoördinatoren en de directeur. Het MT is 
verantwoordelijk voor onder andere onderwijs, per-
soneelsbeleid, financiën, organisatie, communicatie 
en externe betrekkingen. 

Bert Melief (Academiedirecteur)
Joost Bedert (Teamcoördinator Academiebureau)
Erik Blokland (Teamcoördinator COM)
Ria van Ooijen (Teamcoördinator CMD)
Tinke Meeren (Managementassistente)

ONDERWIJSCOMMISSIE
De Onderwijscommissie (OC) bestaat uit de 
opleidingscoördinator, docenten en kennisdomein-

coördinatoren. Het is een besluitvormend overleg 
wat betreft de invulling, vormgeving, ontwikkeling 
en bijstellingen van het onderwijs van COM. Ook 
bepaalt dit overleg, in samenspraak met de directeur 
en het team van COM, de koers van de opleiding 
richting de toekomst. De OC wordt ondersteund 
door een medewerker van het Academiebureau.

Erik Blokland (voorzitter)
Iris Pfrommer
Marloes Broeren
Quirijn Menken
Jet Schmutzer

OPLEIDINGSCOMMISSIE
De opleiding vindt het belangrijk dat studenten 
invloed kunnen uitoefenen op de inhoud van het 
onderwijs. De Wet op het hoger onderwijs bepaalt 
ook dat studenten hier recht op hebben via de 
opleidingscommissie. De opleidingscommissie is een 
adviesorgaan dat bestaat uit studenten en docenten. 
Formeel adviseert de opleidingscommissie over de 
OER en de uitvoering daarvan.
In de praktijk betekent dit dat over de hele breedte 
de inhoud van het onderwijs en ontwikkelingen 
daarin besproken kunnen worden, van de opzet van 
het curriculum tot aspecten als beoordelingen, het 
bindend studieadvies et cetera.

De uitspraken van de opleidingscommissie hebben 
de status van een advies. Wel verplicht de opleiding 
zich om de opleidingscommissie een reactie te geven 
op haar adviezen. De opleidingscommissie komt in 
principe vier keer per jaar bij elkaar.

Wendy Schmidt 
Nicole de Weert
Mitchell Droog

STAGE-, MINOR- EN AFSTUDEERBUREAU
Het Stage-, minor en afstudeerbureau helpt je 
tijdens je studie met de voorbereiding op en alle 
procedures rondom je stage, minor en afstuderen. 
Naast aanspreekpunt voor jou als COM-student, is 
het bureau ook het aanspreekpunt voor studenten 
van buiten de academie, voor docenten en voor 
bedrijven/instellingen. 
Al je vragen over stages, minors en afstuderen kun 
je stellen aan:

Ellen Kroes
erm.kroes@avans.nl
088 – 525 78 01
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Esther van Dijk
ejm.vandijk@avans.nl
088 – 525 88 37

STUDIEADVISEUR
De studieadviseur kent de weg binnen de opleiding 
en binnen Avans. Zij is het aanspreekpunt binnen 
de opleiding bij problemen met studievoortgang. 
Je studievoortgang kan beïnvloed worden door 
persoonlijke omstandigheden, functiebeperking of 
overmacht. Met de studieadviseur bespreek je de 
gevolgen voor je studievoortgang. Zij adviseert je 
wanneer dit gevolgen heeft voor je studie. Twijfel je 
aan je studiekeuze of wil je je studievaardigheden 
verbeteren? Maak een afspraak met studieadviseur. 
Gesprekken met de studieadviseur zijn uiteraard 
strikt vertrouwelijk.

Ineke van Hal
jg.vanhal@avans.nl
088 – 525 71 68

STUDENTENDECAAN
De studentendecaan is het aanspreekpunt buiten 
de academie bij problemen met de voortgang van je 
studie. Je kan worden doorverwezen door de studie-
adviseur of op eigen initiatief de decaan benaderen. 
Het is belangrijk dat je de studentendecaan op de 
hoogte stelt van de reden waarom het niet goed 
gaat. Soms is dit zelfs een voorwaarde om later in de 
studie een beroep te kunnen doen op bepaalde 
faciliteiten (bijv. financiële ondersteuning). 
Raadpleeg de studentendecaan bij financiële 
problemen en financiële ondersteuning, problemen 
in de persoonlijke sfeer, functiebeperking, vragen 
met betrekking tot studiefinanciering en 
bezwaar- en beroepsprocedures. Gesprekken met de 
decaan zijn uiteraard strikt vertrouwelijk. 
De studentendecanen voor COM zijn:

Daniëlle Keijzers en Sacha Paans
ae.keijzers@avans.nl en s.paans@avans.nl

Sacha Paans is momenteel met zwangerschapsver-
lof. Vanaf april 2015 is zij weer beschikbaar.

Voor afspraken kun je contact opnemen met de Stu-
denten Informatie Balie: studentendecaan@avans.nl 
of 088 – 525 75 50.

TOETSCOMMISSIE
De toetscommissie valt onder de verantwoordelijkheid 
van de Onderwijscommissie en is belast met de imple-
mentatie van het toetsbeleid. De Onderwijscommissie 
en toetscommissie richten zich op de ontwikkeling, 
uitvoering en verbetering van toetsing. 
De toetscommissie adviseert en steunt docenten om 
de kwaliteit van toetsen te verbeteren. Zij koppelt 
haar bevindingen terug aan de Onderwijscommissie. 

Marloes Antens
Priscilla Esser
Othmar Schimmel (voorzitter)
Heleen Torringa

UITLEEN APPARATUUR
Bij het CMDlab is de ‘uitleen’ van ACUE. Hier kan 
je terecht voor het lenen van videoapparatuur en 
diverse elektronica.

Pieter Floris
pj.floris@avans.nl
088 – 525 87 53

Corné Ossenblok
cw.ossenblok@avans.nl
088 – 525 72 16

VERTROUWENSPERSOON
Avans vindt het belangrijk dat je een leeromgeving 
hebt waarin respect voor elkaar vanzelfsprekend 
is. Dat betekent dat Avans ongewenst gedrag 
(bedreigingen, fysiek geweld, seksuele intimidatie, 
pesterijen, discriminatie -naar seksuele voorkeur, 
huidskleur, etnische achtergrond, geslacht, fysieke 
mogelijkheden, leeftijd-) niet tolereert. Daarom kun 
je als je hiermee te maken krijgt, terecht bij een 
vertrouwenspersoon, met wie alle problemen/klach-
ten op dit gebied besproken kunnen worden. De 
vertrouwenspersoon voor COM is:

Sandra Brocx
sb.brocx@avans.nl
088 – 525 78 86

WERKVELDADVIESRAAD
De werkveldadviesraad (WAR) bestaat uit vertegen-
woordigers uit het beroepenveld.
De WAR geeft advies aan de opleiding over het 
beroepsprofiel, de aansluiting van de opleiding op 
de arbeidsmarkt en over het curriculum. 
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6.3 JAARROOSTER
In het jaarrooster vind je onder andere de blok-
indeling en toetsmomenten. Het rooster wordt 
gepubliceerd op BlackBoard.

6.4 OPENINGSTIJDEN
De opleiding Communicatie is gedurende schooljaar 
2014-2015 tijdelijk gevestigd in de bebouwing aan 
de Hogeschoollaan 1 in Breda in verband met de 
verbouwing van de locatie Lovensdijkstraat 61-63.

De openingstijden van de tijdelijke huisvesting aan 
de Hogeschoollaan 1 zijn van maandag t/m vrijdag 
07.30 - 18.00u.
De openingstijden van het hoofdgebouw op de 
Hogeschoollaan 1 zijn van 7.30 - 22.00u.

6.5 LESTIJDEN

LESUUR   TIJD
0.     08.00 - 08.45u
1.    08.45 - 09.30u
2.     09.35 - 10.20u
3.    10.35 - 11.20u
4.     11.25 - 12.10u
5.     12.15 - 13.00u
6.     13.00 - 13.45u
7.     13.50 - 14.35u
8.     14.40 - 15.25u
9.     15.40 - 16.25u
10.    16.30 - 17.15u
11.    17.15 - 18.00u
12.    18.00 - 18.45u
13.    18.45 - 19.30u
14.    19.30 - 20.15u
15.    20.30 - 21.15u
16.    21.15 - 22.00u
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COLOFON
Dit is een uitgave van Avans Hogeschool om de
studenten van COM Breda te informeren over hun
opleiding. 
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