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ECTS-fiche 

 

1. Identificatie 

 

Opleiding Ondernemingscommunicatie 

Module Communicatieanalyse 

Code B1 

Lestijden 40 

Studiepunten n.v.t. 

Ingeschatte totale 

studiebelasting  

(in uren)1 

60 

Mogelijkheid tot 

aanvragen vrijstelling 

JA 

Vereiste aanwezigheid 100% 

 

  

                                                                 
1
 De totale studiebelasting hangt af van de kennis, inzet en ervaring van de student . De ingeschatte totale 

studiebelasting geeft een gemiddelde weer en wordt uitgedrukt in uren van 50 minuten. Het omvat de 
lesmomenten, de verwerkings- en voorbereidingstijd en de evaluatiemomenten. 
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2. Inhoud 

Wat is communicatie? 

Waarom communiceren mensen met elkaar? 

Communicatiemodaliteiten. 

Van basismodel naar procesmodel.   

Begrippen uit de communicatiewetenschap. 

De media-explosie als aanloop naar de informatiesamenleving. 

Evolutie van het wetenschappelijk onderzoek naar de gevolgen van de 

massacommunicatie. 

Analyse van de boodschappen. 

Functies van massacommunicatie. 

Media en cultuur. 

 

 

3. Draagt bij tot volgende competenties 

De student kan efficiënt relevante informatie opzoeken aan de hand van de 

beschikbare bronnen. 

De student kan informatie kritisch analyseren. 

De student kan de verworven informatie adequaat verwerken en gebruiken. 

De student kan een communicatieprobleem scherp stellen en ziet de 

essentie. 

 

4. Doelstellingen 

De student kan communicatie als vakgebied in de communicatieleer 

situeren. 

De student kan specifiek vakjargon uit de communicatieleer verklaren. 

De student kan de basisbeginselen van interpersoonlijke communicatie 

duiden en verklaren. 

De student kent de belangrijkste (massa-)communicatietheorieën en kan 

deze situeren in een chronologische evolutie. 

De student kan de aangereikte communicatietheorieën in eigen woorden 

uitleggen en toepassen op een concrete case. 

5. Werkvormen 
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o Instructievormen: doceren, hoorcollege. 

o Interactievormen: onderwijsgesprek, klassengesprek, 

forumdiscussie op de Elektronische Leer Omgeving (ELO). 

Opdrachtvormen: individuele opdrachten via de Elektronische Leer 

Omgeving (ELO). 

 

6. Leermiddelen 

 Lesmateriaal: slides op de Elektronische Leer Omgeving (ELO). 

 Aanbevolen lectuur: 

 Cia Muylle, Communicatieleer. Communicatie: een eerste inkijk, De 

Boeck, 2014. 

 Kees van Wijck, De media-explosie. BIMmedia, 2011. 

 

 

7. Evaluatie 

Permanente evaluatie: doorheen je leertraject krijg je feedback over 

je opdrachten waardoor jouw persoonlijk leerproces wordt 
geoptimaliseerd.  

In het evaluatiecontract krijg je een gedetailleerd overzicht van hoe 
de evaluatie verloopt. 
 

8. Gecombineerd onderwijs / zelfstudie opdrachten 
 

Gecombineerd onderwijs: de verhouding is 70 % contactonderwijs en 
30 % afstandsonderwijs. 

 
9. Verantwoordelijke lector 

 

Jorn De Weger 
Joergen.deweger@.antwerpen.be 

 
 

10. Laatste wijziging 

 
Donderdag 25 november 2014 

 

 


