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Plaatsingsprocedure  Cursus alleen toegankelijk voor studenten Communicatiewetenschap,  

na toestemming van de Examencommissie (als onderdeel van minor). 
Let op: studenten moeten zich uiterlijk eind periode 3 aanmelden bij 
de cursuscoördinator. 

 
Cursusdoelen 
Aan het einde van de module Interdisciplinaire Reflectie Minor kan de student: 

 de inhoud van de minorcursussen relateren aan de theoretische, domeinspecifieke en 
(indien van toepassing) methodologische kennis en vaardigheden die zijn verworven tijdens 
de bachelor Communicatiewetenschap; 

 op basis van theoretische en empirische literatuur beargumenteren en rechtvaardigen hoe 
de kennis en vaardigheden verkregen in de minorcursussen de kennis en vaardigheden die 
zijn verkregen binnen het vakgebied van sociale- en gedragswetenschappen (d.w.z. 
Communicatiewetenschap) vergroten of verdiepen; 

 reflecteren over de toegevoegde waarde van de minorcursussen voor zijn/haar professionele 
ontwikkeling als communicatiewetenschapper 

 
Inhoud 
De module start met een ontmoeting met de docent, waarbij de overeenkomsten en verschillen 
tussen de disciplinaire benadering van de minorcursussen en die van Communicatiewetenschap 
worden besproken. Ook wordt hier toegelicht wat er van de student wordt verwacht. Na het 
voltooien van de minorcursussen schrijft de student een essay waarin de theoretische, domein 
specifieke en (indien van toepassing) methodologische benadering van de minor wordt vergeleken 
met de communicatiewetenschappelijke benadering. Deze reflectie is gebaseerd op theoretische en 
methodologische literatuur van de verschillende disciplines. Hierbij wordt gebruik gemaakt van 
literatuur (ten minste 96 pagina’s voor IRM1 en ten minste 250 pagina’s voor IRM2). Ook reflecteert 



de student in het essay op de toegevoegde waarde van de minor voor zijn/haar professionele 
ontwikkeling als junior communicatiewetenschapper. 
 
Niveau    MAW.CW.B3 
 
Toetsinformatie 

 IRM1: Essay van maximaal 1500 woorden (exclusief referenties, in APA format) 

 IRM2: Essay van maximaal 2500 woorden (exclusief referenties, in APA format) 
 
NB. Student levert eerst per email een conceptversie in bij de docent. Docent geeft feedback waarna 
student eindversie via email inlevert bij docent. Deadlines in overleg met docent.   
 
Contactinformatie 

 Dr. Mariska Kleemans, m.kleemans@maw.ru.nl 
 
Verplicht materiaal 

 Zelfgezochte wetenschappelijke literatuur 
 

Werkvormen 

 Zelfstudie 

 Individuele begeleiding door docent 

 
 
 


