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Samenvattende bevindingen en overwegingen
De NVAO steunt haar inhoudelijke besluitvorming op de onderstaande elementen uit het 
visitatierapport.

Generieke kwaliteitswaarborg 1 -  Beoogd eindniveau
De visitatiecommissie (commissie) beoordeelt het beoogd eindniveau als goed.

De opleiding maakt deel uit van de Faculteit Economische en Sociale Wetenschappen & 
Solvay Business School van de Vrije Universiteit Brussel. In 2012 -  2013 telde de 
academische bacheloropleiding 255 studenten.

De opleiding streeft naar het vormen en het helpen ontplooien van 'reflectieve 
professionals’. Dit houdt in dat iemand kritisch doch steeds constructief is, af en toe stil staat 
en de eigen afgelegde weg, de discipline, het beroep, de media en de eigen interessesfeer 
bekijkt en bevraagt. De nadruk ligt op een grondige basis wetenschappelijke kennis van en 
inzicht in het communicatiewetenschappelijke vakgebied en in de verschijningsvormen van 
media en communicatie in de samenleving. Een wetenschappelijke en gecontextualiseerde 
benadering van media en communicatie staat daarbij centraal omwille van de verwevenheid 
van media en communicatie met andere domeinen.

Concluderend meent de commissie dat de opleidingsspecifieke doelstellingen aansluiten bij 
het Vlaamse kwalificatieraamwerk en bij de domeinspecifieke leerresultaten en dat de 
opleidingen dus qua niveau en oriëntatie ruim voldoen aan de verwachtingen. Met hun 
focus op het opleiden van reflectieve professionals beschikken de opleidingen over een 
heldere eigen profilering. Deze profilering wordt bovendien consistent uitgedragen naar alle 
betrokkenen.

Generieke kwaliteitswaarborg 2 -  Onderwijsproces 
De commissie beoordeelt het onderwijsproces als goed.

De bacheloropleiding telt 180 studiepunten. De bacheloropleiding biedt studenten de keuze 
uit vier profielen: Media, Strategische communicatie en Marketing; Media en Cultuur; 
Journalistiek, Politiek en Democratie; en Media, Internet en Globalisering.
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Pagina 2 van 8 De bacheloropleiding combineert een stevige humanities en sociaalwetenschappelijke basis 
met een gradueel opgebouwde communicatiewetenschappelijke specialisatie naar 
persoonlijke interesse van de student. Meer dan in andere Vlaamse opleidingen 
Communicatiewetenschappen wordt vanaf de start van de basisopleiding aandacht besteed 
aan specifieke communicatiewetenschappelijke opleidingsonderdelen. Vanuit de visie dat 
de rol van de media (in hun diverse varianten en modaliteiten) enkel kan worden begrepen 
in samenhang met bredere processen, structuren en dynamieken, nemen ook algemeen 
vormende opleidingsonderdelen een belangrijke plaats in de eerste twee bachelorjaren in 
(18 studiepunten).

Vanaf het derde bachelorjaar neemt de keuzevrijheid van de student substantieel toe. De 
student verdiept zich in een deelgebied van de communicatiewetenschappen en kiest voor 
één van boven genoemde profielen. Binnen dit profiel volgt de student 3 verplichte 
opleidingsonderdelen (16 studiepunten) en 1 verplicht werkcollege (bestaande uit twee 
delen van elk 6 studiepunten) dat leidt tot de bachelorproef. Daarnaast neemt de student 
keuze-opleidingsonderdelen op in zijn programma (6 studiepunten) die vaak ontleend zijn 
aan andere disciplines, maar relevant zijn voor het gekozen profiel en als profielgebonden 
keuze-opleidingsonderdelen worden aangeboden.

Naast de vakinhoudelijke opleidingsonderdelen, neemt ook de methodologieleerlijn een 
belangrijke plaats in de bacheloropleiding in. Elk studiejaar telt verplichte 
methodologie-opleidingsonderdelen waar de student de aspecten van veldonderzoek 
(ontwikkeling research design, sampling en dataverzameling, data-analyse) binnen de 
communicatiewetenschappen leert kennen en toepassen. De methodologieleerlijn streeft 
een evenwicht in kwantitatieve en kwalitatieve benaderingen na. Deze leerlijn wordt afge
sloten met de bachelorproef. Dit is een geïntegreerde onderzoeksopdracht die loopt over 
het volledige derde bachelorjaar. Studenten doorlopen een volledige onderzoekscyclus en 
rapporteren hierover individueel.

De operationaliseringleerlijn biedt studenten de kans om wetenschappelijke vaardigheden 
en attitudes te leren vertalen in concrete skills, met als doel studenten op te leiden tot 
reflectieve professionals. Met name in de werkcolleges en oefeningen oefent de student 
vanaf het eerste bachelorjaar in kleine groepen de vaardigheden die een 
communicatiewetenschappelijke opleiding vergt. Discussie-, argumentatie-, presentatie-, 
rapportage- en kritische redeneervaardigheden, zowel in hun mondelinge als schriftelijke 
variant, worden gestimuleerd en getraind. De focus ligt op de wetenschappelijke invulling en 
toepassing van deze vaardigheden, maar in ruimere zin creëren de werkcolleges ruimten 
waar de student in én voor een groep leert functioneren, omdat participeren, interageren en 
dialogeren sterk aangemoedigd en regelmatig ook beoordeeld worden.

De gehanteerde werkvormen sluiten goed aan op de beoogde leerresultaten en bij de focus 
op de reflectieve professional. De opleiding kent een diversiteit aan werkvormen, zowel over 
opleidingsonderdelen heen als binnen de opleidingsonderdelen. De interactiviteit ligt hoger 
dan bij de meeste andere Vlaamse opleidingen Communicatiewetenschappen. Positief is 
ook dat het werkcollege studenten al vanaf het eerste bachelorjaar activeert. Ook moeten 
studenten veel papers schrijven. De handboeken en het cursusmateriaal zijn van goede 
kwaliteit. Het elektronische onderwijsplatform van de Vrije Universiteit Brussel, PointCarré, 
wordt intensief gebruikt door de docenten en assistenten van de opleidingen als platform 
om documenten ter beschikking te stellen en als communicatiekanaal.





Pagina 3 van 8 De opleiding viseert de internationale gerichtheid van de studenten. Het maatschappelijk 
gedifferentieerde en multiculturele Brussel dient hierbij als actieve leercontext en 
vertrekpunt. Diversiteit ais attitude en mindset -  in denken, handelen en zijn -  dient als 
vertrekpunt van de curriculumarticulatie en -actualisatie. Naast initiatieven binnen het 
curriculum, is er ook een ruim aanbod van Erasmus+ en andere uitwisselingsprogramma’s 
(bv. de Washington Center-stage) en internationale wedstrijden (bv. LSE Digital Innovation 
Challenge, Google Online Marketing Challenge) en een intensieve samenwerking met de 
Université Libre de Bruxelles (ULB).

De beschikbare materiële voorzieningen voldoen. De studenten
communicatiewetenschappen krijgen les op de campus Etterbeek van de Vrije Universiteit 
Brussel. Voor inhoudelijke studiebegeleiding kunnen de studenten terecht bij hun lesgevers. 
Lesgevers zijn makkelijk aanspreekbaar. In tweede lijn staat het Studiebegeleidingscentrum 
(SBC) in voor de studie- en studietrajectbegeleiding. De begeleiding situeert zich op het vlak 
van het studietraject, de vakinhoud en de vakoverschrijdende competenties. Ook het 
welbevinden van de student krijgt de nodige aandacht. Voor begeleiding bij het opstellen 
van flexibele leertrajecten kunnen studenten terecht bij de studietrajectbegeleiders. De 
voorbije jaren is werk gemaakt van het formaliseren van de inschrijvingsvereisten op 
opleidingsonderdeelniveau en in het proactiever opvolgen van alle studenten.

Het belangrijkste aandachtspunt voor de opleiding is volgens de visitatiecommissie de 
systematische aanpak van kwaliteitsverbetering. Meer systematische betrokkenheid van het 
werkveld en alumni enerzijds en een sterkere ondersteuning van het personeel en 
opvolging van de implementatie door alle betrokkenen van verbetermaatregelen anderzijds 
zouden volgens de visitatiecommissie kunnen bijdragen tot een verdere kwaliteitsverhoging 
binnen de opleiding.

Generieke kwaliteitswaarborg 3 -  Gerealiseerd eindniveau 
De commissie beoordeelt het gerealiseerde eindniveau als voldoende.

Er is voldoende diversiteit in de evaluatievormen die toegepast worden. De toetsing sluit 
ook aan bij de beoogde leerresultaten. Ook de studenten zijn tevreden over de 
evaluatievormen en de transparantie van de beoordeling. Wel zou er nog systematischer 
feedback kunnen verschaft worden aan studenten over hun resultaten. De 
verantwoordelijkheid hiervoor wordt nog te vaak bij de student gelegd. De opleiding wordt 
aangeboden binnen het semestersysteem, met examens in januari en juni. Bij de praktische 
organisatie van examens blijkt de late aankondiging van examendata en examenresultaten 
het grootste punt van kritiek vanwege de studenten.

Het studierendement in de bachelor is laag en de uitval hoog, zoals in alle vergelijkbare 
opleidingen in Vlaanderen. De opleiding neemt heel wat initiatieven om het 
studierendement te bewaken en te verhogen. Studenten worden goed voorbereid op de 
masteropleiding. Uitstroom naar de arbeidsmarkt na de bacheloropleiding wordt niet 
gestimuleerd.

Eindoordeel commissie
De commissie heeft vastgesteld dat de opleiding Bachelor of Science in de 
communicatiewetenschappen (academisch gerichte bachelor) voldoet aan alle generieke 
kwaliteitswaarborgen. Ze beoordeelt de kwaliteit van de opleiding als voldoende.
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De NVAO onderschrijft de aanbevelingen van de commissie.

Bevindingen NVAO
-  Het visitatierapport is opgesteld en onderbouwd overeenkomstig het toepasselijke Kader 

voor de opleidingsaccreditatie 2de ronde (8 februari 2013);
-  De commissie heeft voor de externe beoordeling het visitatieprotocol gevolgd zoals 

vastgesteld door de Vlaamse Universiteiten en Hogescholen Raad (augustus 2013);
-  Het visitatierapport geeft inzicht in de samenstelling van de commissie;
-  Het visitatierapport bevat een onderzoek ten gronde naar de aanwezigheid van 

voldoende generieke kwaliteitswaarborgen.

Besluit1
betreffende de accreditatie van de Bachelor of Science in de communicatiewetenschappen 
(academisch gerichte bachelor) van de Vrije Universiteit Brussel.

De NVAO,
Na beraadslaging,
Besluit:

Met toepassing van de Codex Hoger Onderwijs, in het bijzonder de artikelen 11.133-11.149, 
besluit de NVAO accreditatie te verlenen aan de opleiding Bachelor of Science in de 
communicatiewetenschappen (academisch gerichte bachelor) georganiseerd door de Vrije 
Universiteit Brussel. De opleiding wordt aangeboden te Brussel zonder afstudeerrichtingen. 
De kwaliteit van de opleiding is voldoende.

De accreditatie geldt van 1 oktober 2016 tot en met 30 september 2024.

Den Haag, 29 maart 2016

Het ontwerp van accreditatiebesluit werd aan de instelling bezorgd voor eventuele opmerkingen en bezwaren. Bij e-mail van 25 maart

De NVAO 
Voor deze:

Ann Verreth 
(vicevoorzitter)

2016 heeft de instelling van de gelegenheid gebruik gemaakt om te reageren. Dit heeft geleid tot aanpassingen.
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De onderstaande tabel geeft per generieke kwaliteitswaarborg het globaal oordeel van de 
NVAO weer, alsook het eindoordeel.

Generieke kwaliteitswaarborg

Oordeel

1. Beoogd eindniveau Goed

2. Onderwijsproces Goed

3. Gerealiseerd eindniveau Voldoende

Eindoordeel opleiding Voldoende
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Naam instelling Vrije Universiteit Brussel

Adres instelling
Pleinlaan 2 
B-1050 Brussel 
België

Aard instelling ambtshalve geregistreerd

Naam associatie Universitaire Associatie Brussel

Naam opleiding
(Graad, kwalificatie, specificatie)

Bachelor of Science in de 
communicatiewetenschappen

Niveau en oriëntatie academisch gerichte bachelor

Bijkomende titel Geen

Opleidingsvarianten:
-  Afstudeerrichtingen
-  Studietraject voor werkstudenten

-  Geen
-  Geen

Onderwijstaal Nederlands

Vestiging(en) opleiding Brussel

Studieomvang (in studiepunten) 180

Vervaldatum accreditatie, tijdelijke 
erkenning of erkenning nieuwe 
opleiding

30 september 2016

Academieja(a)r(en^ waarin opleiding 
wordt aangeboden 2015-2016 en de daaropvolgende academiejaren

(Delen van) studiegebied(en) Politieke en sociale wetenschappen

ISCED benaming van het 
studiegebied 03 Social Sciences, journalism and information

Betreft het lopende academiejaar, op het ogenblik van de accreditatieaanvraag
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1. Een grondige wetenschappelijke kennis hebben van niveaus, types en componenten 
van (technologisch gemedieerde en niet-gemedieerde) communicatie.

2. De verschillende media kritisch en genuanceerd onderscheiden op basis van 
kenmerken, publiek, gebruikers, gevolgen en toepassingsmogelijkheden.

3. Beschrijven en vergelijken van theorieën, concepten, auteurs en paradigma’s van de 
deeldomeinen binnen de communicatiewetenschap.

4. Kennen en toepassen van de meest gebruikelijke kwalitatieve en kwantitatieve 
methoden van onderzoek in de communicatiewetenschap.

5. Meewerken aan het initiëren, plannen en uitvoeren van fundamenteel en toegepast 
onderzoek rond communicatoren, kanalen, boodschappen of ontvangers, vertrekkend 
van een afgebakende opdracht en hierover rapporteren aan vakgenoten en leken.

6. Detecteren en analyseren van organisatorische en maatschappelijke 
communicatieprocessen ter ondersteuning van probleemoplossing.

7. De structuur, organisatie, werking en ontwikkeling van het medialandschap kennen en 
duiden én de implicaties ervan inschatten, ook in een communicatiestrategische en 
beleidsmatige context.

8. Kritisch reflecteren over de rol van media en communicatie in sociale, culturele, 
economische, psychologische, technologische, politieke, juridische en andere 
contexten.

9. Inschatten van de impact van sociale, culturele, economische, psychologische, 
technologische, politieke, juridische en andere factoren op communicatieprocessen.

10. Toepassen en transfereren van modellen, methoden en theorieën uit 
hulpwetenschappen.

11. De ethische dimensie van een communicatieprobleem onderkennen en verschillende 
standpunten herkennen.
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Voorzitter:
-  prof. dr. Peter Neijens, Hoogleraar Persuasieve Communicatie, Universiteit van 

Amsterdam (onderwijskundige).

Leden:
-  prof. dr. Susanne Janssen, Hoogleraar Media en Cultuur, Voorzitter Afdeling Media en 

Communicatie, Erasmus Universiteit Rotterdam (domeindeskundige);
-  dr. Martin Tanis, Onderwijsmanager afdeling Communicatiewetenschap, Vrije 

Universiteit Amsterdam (domeindeskundige);
-  Hannah Carlier (student-lid), studente Communicatiewetenschappen KU Leuven.

De commissie werd ondersteund door Pieter-Jan Van de Velde, stafmedewerker 
kwaliteitszorg verbonden aan de Cel Kwaliteitszorg van de Vlaamse Universiteiten en 
Hogescholen Raad, secretaris.




