
 

 
 

 

ECTS-fiche 

 

Opzet van de ECTS-fiche is om een uitgebreid overzicht te krijgen van de 

invulling en opbouw van de module.  

 

1. Identificatie 

 

Opleiding Ondernemingscommunicatie 

Module B2 Communicatieplanning 

Code 5598 

Lestijden 40 

Studiepunten n.v.t. 

Ingeschatte totale 

studiebelasting  

(in uren)1 

60 

 

  

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



 

2. Inhoud 

Omschrijving van de module en opbouw. De leerinhouden van de module 

worden weergegeven in zinnen of opgesomd in punten. 

 Wat is communicatieplanning? 

 Welke elementen komen voor in een communicatieplan? 

 Hoe bepaal je de doelstellingen van je communicatieplan? 

 Hoe doe je een externe analyse? 

 Hoe doe je een interne analyse? 

 Welke maatschappelijke trends kan je onderscheiden, en hoe stel je 

je communicatieplan erop af? 

 Hoe bepaal je de doelgroepen van je communicatieplan? 

 Hoe kom je tot je een insight? 

 Hoe bepaal je een propositie? 

 Hoe bepaal je een boodschap? 

 Welke elementen integreer je in je communicatieboodschap? 

 Welke communicatie-instrumenten zijn er, en welke kan je 

gebruiken in je communicatieplan? 

 Welke communicatietechnieken kan je gebruiken? 

 Hoe bepaal je welke communicatietechniek(en) je best hanteert? 

 Hoe maak je een tijdsplanning op voor je communicatieplan? 

 Hoe bepaal en controleer je een communicatiebudget? 

 Hoe evalueer je je communicatieplan? 

 

3. Draagt bij tot volgende competenties 

Opsomming van de basiscompetenties waartoe de module effectief 

bijdraagt. 

 

Studenten zijn in staat om in een nieuwe of een bestaande situatie, gericht 

onderzoek te voeren en gerichte keuzes te maken met betrekking tot de 

totstandkoming van een effectief communicatieplan waarbij rekening 

gehouden wordt met de interne en externe situatie van de organisatie 

alsook met de doelstellingen van de organisatie en de eigenschappen en 

verwachtingen van de doelgroep(en). 

 

4. Doelstellingen 



 

Opsomming van de belangrijkste doelstellingen i.f.v. de leerinhouden die 

een cursist geacht wordt te bereiken op het einde van de module. 

 Diverse componenten van een communicatieplan kunnen 

beschrijven en toelichten. 

 De doelstellingen van een communicatieplan kunnen verwoorden en 

toelichten. 

 Verschillende doelgroepen van een communicatieplan kunnen 

onderscheiden.  

 Diverse componenten van het communicatieplan in functie van de 

doelstellingen en de doelgroep van het communicatieplan kunnen 

selecteren.  

 De gewenste respons van een communicatieplan kunnen opstellen.  

 De boodschap van een communicatieplan kunnen verwoorden.  

 De gepaste media voor het communicatieplan kunnen selecteren. 

 

5. Werkvormen 

Omschrijving in grote lijnen van de werkvormen die worden gebruikt om 

doelstellingen te bereiken. 

 Doceren, vertellen, onderwijsgesprek, discussie. 

 Klassikaal begeleide opdrachten en groepswerk tijdens de colleges. 

 

6. Leermiddelen 

Cursusmateriaal, digitale leeromgeving, … 

 

Door docent ter beschikking gestelde powerpoint-presentatie. 

Door docent ter beschikking gestelde hulpmiddelen zoals 

structuurvoorbeeld communicatieplan, lijst met communicatiemiddelen, 

enz. 

Handboek (facultatief):  

Communicatieplanner 

Jaar van uitgave 2012, Druk 3 

Auteur:  Wim Michels 

ISBN:  9789001807801 

128 pagina's 

 



 

Digitale leeromgeving. 

 

7. Evaluatie 

Globale modaliteiten van evaluatie  

Zie evaluatiecontract. 

 

8. Gecombineerd onderwijs / zelfstudie opdrachten 

Opdrachten worden meegedeeld in de les en via de digitale leeromgeving. 

 

9. Verantwoordelijke lector(en) 

Jan Baccarne 

jan.baccarne@so.antwerpen.be 

 

10. Agenda 

12 februari 2015: gewone les 

19 maart 2015: gewone les 

30 april 2015: gewone les 

28 mei 2015: gewone les 

11 juni 2015: gewone les 

 

 

11. Laatste wijziging 

 

11 januari 2015 
 


