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Internship & Communication Consultancy 
Masterprogramma Communicatie- en Informatiewetenschappen 
 
Informatie voor jou als student 
 
Je mag dit vak volgen als je (voorwaardelijk) bent toegelaten tot de Masteropleiding Communicatie- 
en Informatiewetenschappen (CIW). De cursus in periode 2 is bedoeld voor de studenten die met de 
master zijn begonnen in september, de cursus in periode 4 is bedoeld voor studenten die beginnen in 
februari. Uitzonderingen alleen in overleg met de studieadviseur. 

In deze cursus wordt een individuele stage van 192 uur, oftewel 8 weken, in een organisatorische 
context gecombineerd met communicatieadvies en gefundeerd door communicatietraining. 

Bij voorkeur vind je voor dit vak een eigen organisatie met communicatievraagstuk. In dit document 
staat alle informatie die je hiervoor nodig hebt. Er is ondersteuning mogelijk vanuit Career Service 
Arts. Wil je hier gebruik van maken, neem dan contact op met Evelyne Fruit of Cécile Reulen via 
icc@let.ru.nl. 

Zelf een organisatie met communicatievraagstuk zoeken, hoe gaat dat in zijn werk? 

Bedenk vooraf: 

 wat je binnen een bedrijf zou willen ontdekken; 

 in welke sector je wilt werken; 

 welke competenties je wilt versterken; 

 in welk aandachtsgebied van je master je je wilt gaan verdiepen. 

“Wij vinden het fijn als studenten zelf de weg naar ons weten te vinden. Dat zegt iets over de 
motivatie om een opdracht voor ons op te pakken. Dus als een student zelf de weg weet te vinden: 
prima!” – Quote organisatie 

“Zoek iets (een opdracht/een organisatie) dat je echt aanspreekt, want daardoor wordt je stage 
aanzienlijk leuker. Een (lange) reistijd maakt je stage nog intensiever, maar zou ik ervoor over hebben 
als de stage zelf leuk is. Kijk dus ook buiten Nijmegen (als je een ov hebt).”- Quote student  

Het wordt door bedrijven zeer gewaardeerd als jij als student proactief een organisatie benadert 
voor een opdracht. Het is hierbij helemaal niet erg als je nog niet exact weet wat je voor een 
organisatie zou kunnen betekenen. Elk bedrijf heeft wel een vraagstuk liggen of een ‘issue’ dat een 
hele mooie opdracht voor jou zou kunnen zijn. Ga hierover in gesprek met het bedrijf dat jouw 
interesse heeft. 

Als je zelf een organisatie wilt gaan benaderen, denk dan aan bedrijven via: 

 familie en vrienden; 

 je bijbaan; 

 een eerdere stage; 

 bedrijven die jij kent (en die jou kennen); 

 alumni van je opleiding; 

 je online netwerk, LinkedIn; 

 stages van de website Career Service Arts; 

 of trek de stoute schoenen aan en benader het bedrijf van jouw dromen.   
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Aan welke criteria moeten de stage en de stageorganisatie voldoen: 

 de stage vindt plaats in periode 2 of periode 4 op maandag, dinsdag en woensdag. Afhankelijk 
van je rooster en in overleg met de organisatie waar je je opdracht doet, kun je eventueel ook 
(extra) dagdelen op donderdag en/of vrijdag inzetten; 

 deze organisatie biedt de mogelijkheid om mee te werken op het terrein van interne en/of 
externe communicatie én om een praktijk gerelateerd onderzoek van academisch niveau te 
doen binnen de duur van 8 weken.  

 de organisatie biedt een werkplek en toegang tot de relevante overlegsituaties, accounts en 
bestanden die jij als student nodig hebt om mee te werken en om onderzoek te doen; 

 de organisatie biedt begeleiding en wijst een medewerker aan die aanspreekbaar is om jou 
wegwijs te maken, data voor onderzoek te leveren en te adviseren;  

 de stageorganisatie heeft meer dan één medewerker; 

Let op: is de organisatie die je voor ogen hebt van familie of vrienden, dan mag je niet begeleid 
worden door een naast familielid of naaste vriend. 

Jouw leerdoelen 

 Je bent in staat om te reflecteren en te interveniëren op eigen en andermans communicatieve 
vaardigheden in een organisatorische context; 

 je bent in staat optimaal te functioneren in een organisatorische context met een taakstelling 
die aansluit bij jouw achtergrond als academisch gevormde communicatie- en 
informatiewetenschapper; 

 je bent in staat om te adviseren wat betreft communicatieve processen en producten in een 
organisatorische context en jouw bevindingen in een relevant en toepasbaar adviesrapport 
over te brengen. 

In gesprek over het communicatievraagstuk 

De meeste bedrijven vinden het heel erg leuk als een student onderzoek komt doen en mee komt 
werken. Het kan echter voorkomen dat zij, wellicht net als jij, geen idee hebben hoe ze dit in 
moeten vullen. Het is voor jou belangrijk om te weten dat er heel veel mogelijk is. Aan de hand van 
de bovenstaande criteria en je leerdoelen weet je wat de bedoeling is met betrekking tot het vak 
Internship & Communication Consultancy. Voor het overige: ga in gesprek! Heb overleg met de 
organisatie en neem bij twijfel contact op met je docent en/of een medewerker van Career Service 
Arts. 

 Vraag naar een communicatievraagstuk in de breedste zin van het woord; als de organisatie 
niks kan bedenken, vraag dan waar ze op communicatievlak mogelijk tegenaan lopen, wat ze 
op strategisch vlak graag willen aanpakken of welk plan wellicht ‘ergens in een la’ door 
gebrek aan tijd, geld of mankracht op uitvoering ligt te wachten. Dit zijn allemaal mooie 
uitgangspunten voor jouw opdracht. 

 Het communicatievraagstuk mag breed zijn, maar ook juist heel gedetailleerd. Het is aan jou 
om hier uiteindelijk een passende communicatieopdracht van te formuleren. Dit is één van 
jouw leerdoelen tijdens de cursus, en hoeft nog niet helemaal vast te staan vóór je met je 
opdracht begint. 
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 Verzeker je ervan dat er binnen de organisatie voldoende mogelijkheid is om naast het 
werken aan het communicatievraagstuk, ook gewoon met collega’s mee te werken op het 
gebied van communicatie. Het is de bedoeling dat je de helft van de tijd aan meewerken 
besteedt, en de andere helft aan je adviesrapport. 

 Twijfel je over wat jij kunt bijdragen voor een organisatie, denk dan aan je academische 
kennis die je al hebt, eventueel ervaring uit een eerdere stage, een bijbaan of 
nevenactiviteiten. 

 Sluit de opdracht en de mogelijkheid tot meewerken niet helemaal aan op de periode van 8 
weken, 24 uur per week en/of de startdatum, overleg dan met de organisatie van jouw keuze 
hoe jullie tot elkaar kunnen komen. Kom je er samen niet uit, overleg dan met je docent of 
vraag een medewerker van Career Service Arts naar de mogelijkheden. 

Het bedrijf heeft interesse 

Houd het contact met je contactpersoon warm! Als er vragen of meerdere opties zijn, of als je 
twijfelt, neem dan gerust contact op met je docent of met één van de medewerkers van Career 

Service Arts. Zorg ervoor dat de verwachtingen van jou en van de stageorganisatie helder zijn. 

Welke investering wordt van een organisatie gevraagd? 

Investering in opdracht en begeleiding 

 De organisatie heeft voor jou een communicatievraagstuk in de breedste zin van het woord; 

 je komt onderzoek doen én meewerken (50/50); 

 je wilt aan je leerdoelen kunnen werken; 

 de organisatie heeft de mogelijkheid voor jou bij voorkeur op maandag, dinsdag en 
woensdag, zodat je op donderdag en/of vrijdag op de universiteit kunt deelnemen aan 
colleges.  

 de periode waarbij je aanwezig bent bij de organisatie, ligt min of meer vast. Dit is periode 2 

of 4;  

 het aantal uren dat je komt werken ook: 192 oftewel 24 uur per week; 

 je hebt een werkplek nodig en eventuele andere faciliteiten om je werk naar behoren te 
kunnen uitvoeren; 

 gedurende de gehele opdracht heb je gemiddeld circa 2-3 uur per week een begeleider nodig 
binnen de organisatie; 

 deze persoon informeert je ook over het bedrijf, de bedrijfscultuur en de geldende regels, 
richtlijnen en procedures. 
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Investering in geld 

De opleiding Communicatie- en Informatiewetenschappen vraagt aan alle deelnemende organisaties 
een vergoeding van € 250,-. Dit bedrag vloeit weer terug naar jou als student.  

Via deze vergoeding zijn wij in staat om investeringen te doen om de kwaliteit van het vak Internship 
& Communication Consultancy nog verder te verbeteren. 

Van dit bedrag: 

 krijg jij onder andere paardencoaching aangeboden om je eigen leiderschapskwaliteiten 

verder te ontwikkelen; 

 wordt één keer per jaar een Network Event georganiseerd, waar de beste studenten een 

presentatie verzorgen en waar organisaties met onderzoekers of hoogleraren kunnen 

sparren over actuele thema’s op het gebied van communicatie; 

 wordt de beste poster bijvoorbeeld met een prijs beloond; 

 ondervangen wij administratieve kosten die een goede organisatie met zich meebrengt; 

 kunnen wij het vak verder professionaliseren. 

Daarnaast vragen wij organisaties om in de additionele kosten rechtstreeks aan jou, de student, 
tegemoet te komen. Dit zijn kosten die worden gemaakt in het kader van het onderzoek of 
werkzaamheden voor de organisatie, zoals reis- of telefoonkosten. Je stelt voor aanvang een 
overzicht op van de verwachte onkosten op, bespreekt dit met je begeleider en maakt ook afspraken 
over de betaling hiervan.  

Organisaties zijn niet verplicht om je een stagevergoeding voor dit vak betalen, maar als een bedrijf 
daar wel toe bereid is, dan kan dat uiteraard. Deze vergoeding is helemaal voor jou en kan direct op 
jouw bankrekening worden gestort. 

Let op: het betalen van de bovenstaande vergoeding mag NIET ten koste gaan van een 
stagevergoeding voor jou als student. Heeft de contactpersoon binnen de organisatie van jouw 
interesse bezwaren of vragen over de investering voor het vak Internship & Communication 
Consultancy, dan kun jij, of de contactpersoon zelf, altijd contact opnemen met de coördinator van 
het vak, als het om inhoudelijke vragen gaat, of één van de medewerkers van Career Service Arts 
voor verdere uitleg. 
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Goedkeuring communicatievraagstuk Internship & Communication Consultancy 

Om goedkeuring te krijgen voor het communicatievraagstuk en om een stageovereenkomst op te 
stellen, vragen we je het aanvraagformulier ‘goedkeuring Internship & Communication Consultancy’ 
in te vullen. Dit kun je vinden op de website: Career Service Arts / Stage informatie / Internship & 
Communication Consultancy. 

Je stageopdracht is goedgekeurd 

Nadat je bericht hebt ontvangen dat je communicatievraagstuk is goedgekeurd, krijg je een 
stageovereenkomst via e-mail toegestuurd. Deze onderteken jij zelf, is door een medewerker van 
Career Service Arts ondertekend en laat je ondertekenen door je begeleider binnen de organisatie 
waar jij de opdracht gaat vervullen, ‘de opdrachtgever’. Een getekende versie lever je in bij of mail 
je naar Career Service Arts. Zorg er ook voor dat je begeleider en jij zelf ook een getekend 
(digitaal) exemplaar hebben. De contactgegevens zijn onderaan dit document vermeld. 

Veel succes met het vinden van een stage! 
 
Heb je vragen die betrekking hebben op het vinden van een organisatie en/of 
communicatievraagstuk, neem dan contact op met: 
 
Career Service Arts 
Mw. drs. Evelyne Fruit 
Mw. drs. Cécile Reulen 
 
Kamer E7.25 
Telefoon: 024-36 11 256  
E-mail: icc@let.ru.nl  
 
Heb je vragen over de inhoud van de cursus, neem dan contact op met: 
 
Coördinator vak Internship & Communication Consultancy;  
Communicatie- en Informatiewetenschappen 
Mw. drs. M.T. Lagarrigue  
 
E-mail: m.lagarrigue@let.ru.nl 
 


