
 

Internship & Communication Consultancy  
Masterprogramma Communicatie- en informatiewetenschappen 

Heeft u binnen uw organisatie een communicatievraagstuk liggen waarvan u denkt dat een student 
dit goed zou kunnen uitvoeren? En heeft u nog een paar extra handen nodig om mee te werken? 
Binnen de opleiding Communicatie- en Informatiewetenschappen (CIW) van de Radboud Universiteit 
hebben we masterstudenten die beide voor u kunnen oppakken.  

Het mes snijdt aan twee kanten: u kunt een concrete opdracht uit handen geven aan een goed 
opgeleide student die met een frisse en wetenschappelijke blik naar het werkveld kijkt, én onze 
masterstudenten doen relevante praktijkervaring op.  

Kloof verkleinen 

Binnen het vak ‘Internship & Communication Consultancy’ wordt masterstudenten Communicatie- 
en Informatiewetenschappen de mogelijkheid geboden om een kortlopende opdracht te doen bij 
een bedrijf. Als Faculteit der Letteren willen we de kloof verkleinen tussen het wetenschappelijk 
onderwijs in de masterfase en het praktische werkveld na het afstuderen.  

We doen dit door een praktijkvak op te nemen in het opleidingsprogramma binnen de opleiding 
Communicatie- en Informatiewetenschappen. Hoofdonderdeel van het vak is een consultancy-
opdracht waarbij de masterstudent als 'interim communicatieprofessional' kan worden ingezet om 
aan de hand van uw communicatievraagstuk zijn of haar kennis vanuit een wetenschappelijke 
opleiding met u te delen in de vorm van een adviesrapport.  

Uw voorgangers 

 Einder Communicatie – Hoe kunnen wij onszelf beter online profileren? 

 Gemeente Nijmegen – Het maken van een communicatieplan voor het verhuizen van de 
Stadswinkel 

 France Compagnie – Het opstellen van een brochure en het maken van een plan om klanten 
te contacteren 

 muZIEum – Schrijf een actieplan op het gebied van communicatie gericht op social media 

Hoe gaat het in zijn werk? 

Een CIW-student benadert u zelf voor een mogelijk communicatievraagstuk. Het kan ook zijn dat u 
via Career Service Arts in contact bent met betrekking tot een communicatievraagstuk. Dit vraagstuk 
kan heel breed, maar ook heel gedetailleerd zijn. Het mag zowel externe als interne communicatie 
betreffen. Het is aan de student om te onderzoeken wat eventueel de onderliggende vraag is en om 
deze vraag in overleg met u voor de betreffende stageperiode van acht weken af te bakenen. De 
student wordt hierin ook begeleid vanuit de opleiding.  

De student gaat vervolgens binnen uw organisatie aan de slag om onderzoek te doen en een advies 
te schrijven voor uw vraagstuk. Daarnaast zal de student meewerken om te ervaren hoe het is om als 
communicatiemedewerker in de praktijk te opereren. De student rondt de opdracht af door u een 
adviesrapport aan te bieden en het advies te presenteren aan docenten en medestudenten van de 
opleiding. Zowel het adviesrapport als het meewerken binnen uw organisatie worden beoordeeld. 

  



 

Wie is uw stagiair? 

Een masterstudent Communicatie- en Informatiewetenschappen. Binnen deze opleiding ligt de focus 
op het concreet vormgeven van de boodschap: wat wil je communiceren en hoe wil je dit doen? 
Communicatie- en Informatiewetenschappen richt zich op de praktijk van de boodschap zelf en op 
communicatie binnen het bedrijfsleven.  

 Specialisatie - Communicatie en Beïnvloeding 
In deze specialisatie staan de vorm en functie van persuasieve communicatie centraal, en de 
werking en effectiviteit ervan. 

 Specialisatie - International Business Communication 
In deze Engelstalige specialisatie staat de internationale communicatie van bedrijven en 
overheden centraal. 

Wat is het educatieve doel vanuit de opleiding? 

Studenten werken mee in de organisatie op het gebied van de interne/externe communicatie 
(praktijkervaring opdoen op basis van dagelijkse werkzaamheden) en voeren door de 
opdrachtgever opgedragen taken uit. Zij observeren en analyseren relevante 
communicatieprocessen en –producten binnen de organisatie. Daarnaast reflecteren zij op hun 
eigen communicatie met de organisatie. Zij worden geacht om een adviesvraag te formuleren (op 
basis van het verstrekte communicatievraagstuk), deze te onderzoeken en om op basis van hun 
bevindingen een adviesrapport schrijven.  

Wat levert het u op? 

 Een gedegen adviesrapport voor uw communicatievraagstuk; 

 kennisdeling: u deelt uw kennis over de praktijk met onze masterstudent en die deelt zijn 
of haar kennis vanuit een wetenschappelijke opleiding met u; 

 de masterstudent levert kennis en handen om uw team optimaal te ondersteunen op het 
gebied van communicatie. Bovendien draagt u als organisatie bij aan de professionele 
ontwikkeling van onze masterstudent.  

Wat bieden wij u? 

 De inzet van een masterstudent Communicatie- en Informatiewetenschappen voor de duur 
van 8 weken, 24 uur per week. Gelijk aan 0,6fte; 

 gedeelde begeleiding vanuit de opleiding in de vorm van wekelijkse communicatietraining 
van de student waarin aandacht wordt besteed aan 

o zelfpresentatie en -reflectie; observatie van en reflectie op communicatieprocessen 
in de organisatie waar zij hun opdracht uitvoeren; gesprekstechnieken; 
communicatiestijlen; leiderschapskwaliteiten; adviesvaardigheden in 
organisatorische context; 

o het schrijven van het adviesrapport. 

 

  



 

Welke investering vragen wij van u? 

 Een communicatievraagstuk in de breedste zin van het woord; 

 de mogelijkheid voor de student om naast het doen van onderzoek, mee te werken binnen 
uw organisatie; 

 een werkplek en eventuele andere faciliteiten die de student nodig heeft om zijn of haar 
werk naar behoren te kunnen uitvoeren; 

 begeleiding van de student binnen uw organisatie gedurende de gehele opdracht; gemiddeld 
circa 2-3 uur per week; 

 een contactpersoon binnen de organisatie die de student informeert over het bedrijf, de 
bedrijfscultuur en de geldende regels, richtlijnen en procedures;  

 de mogelijkheid voor de student om bij voorkeur op maandag, dinsdag en woensdag bij uw 
organisatie aan de slag te gaan, zodat hij of zij op donderdag en/of vrijdag op de universiteit 
kan deelnemen aan de bovengenoemde communicatietraining.  

Welke kosten zijn aan het project verbonden? 

Het is niet verplicht om studenten een stagevergoeding te geven voor dit vak. Wilt u wel een 
vergoeding geven, dan mag dat uiteraard. Vanuit de opleiding Communicatie- en 
Informatiewetenschappen vragen wij alle deelnemende organisaties een vergoeding van € 250,- per 
opdracht. Dit bedrag laten wij weer terugvloeien naar de studenten via het vak  ‘Internship & 
Communication Consultancy – master CIW’.  

Wij hebben ervaren dat sinds het opstarten van het vak ‘Internship & Communication Consultancy’, 
de onkosten niet minder zijn geworden, maar de producten van de studenten wel zijn verbeterd. Via 
deze vergoeding zijn wij in staat om investeringen te doen om de kwaliteit van de projecten nog 
verder te verbeteren. 

Van dit bedrag: 

 krijgen de studenten onder andere paardencoaching aangeboden om hun 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; 

 krijgen de studenten die mogen presenteren, een presentatietraining aangeboden; 

 krijgt de student die als beste presenteert een prijs; 

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

 kunnen wij het vak verder professionaliseren. 

Daarnaast vragen wij u om in de additionele kosten tegemoet te komen die door de student gemaakt 
worden in het kader van het onderzoek of werkzaamheden voor uw organisatie, zoals reis- of 
telefoonkosten. Een student stelt voor aanvang een overzicht van de verwachte onkosten op en dit 
wordt met u besproken.  

  



 

Wat is de planning? 

Studenten kunnen het vak ‘Internship & Communication Consultancy’ twee keer per jaar volgen.

 

Is er altijd een student voor mij? 

Het vak ‘Internship & Communication Consultancy’ is een keuzevak. Studenten zijn dan ook niet 
verplicht om dit vak te volgen. Daarnaast worden studenten vanuit de opleiding gestimuleerd om zelf 
naar een organisatie met een communicatievraagstuk te zoeken. In theorie kan het daarom 
voorkomen dat alle studenten die zich voor het vak inschrijven zelf een consultancy-opdracht vinden.  

Mocht het gebeuren, dat er geen student is die binnen dit vak uw communicatievraagstuk kan 
aanpakken, dan bieden wij u vanuit Career Service Arts een aantal alternatieven. U kunt uw 
communicatievraagstuk aanbieden 

 aan bachelorstudenten die in hun derde jaar binnen het curriculum stage kunnen lopen in 

een periode van drie maanden; 

 aan bachelor- of masterstudenten als afstudeeropdracht; 

 als opdrachtonderzoek aan onderzoekers of hoogleraren binnen de opleiding 

Communicatie- en Informatiewetenschappen; 

 als meeloopstage voor zowel bachelor- als masterstudenten die naast hun studie extra 

(werk)ervaring op willen doen.  

Uiteraard gaan wij met u in overleg wat de best mogelijke oplossing voor u is en welke kosten hier 
eventueel aan verbonden zijn. 

  

Activiteiten

Aanleveren 
communicatievraagstuk

Kennismakingsgesprek

Studenten werken aan 
communicatievraagstuk en 

lopen mee

Inleveren en presenteren 
adviesrapport

Tijdlijn voorjaar

1 februari

+/- Week 10

+/- Week 14-21

+/- Week 24

Tijdlijn najaar

1 september

+/- Week 40

+/- Week 44-51

+/- Week 3



 

Kom in contact met onze studenten 

Heeft u een communicatievraagstuk dat u door één van onze studenten wilt laten onderzoeken? Of 
wilt u meer informatie ontvangen? Neemt u dan contact op met Career Service Arts. 

U kunt ook met de medewerkers van deze afdeling contact opnemen als u op een andere manier 
met studenten in contact wilt komen. 

Career Service Arts 
Evelyne Fruit en Cécile Reulen 
 
Postbus 9103 
6500 HD Nijmegen  
Telefoon: 024-36 11 256 / 024-36 12 196 
E-mail: icc@let.ru.nl  


