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Inleiding Strategische Communicatie

In dit vak leer je over de principes en toepassingen van 
strategische communicatie. Wil je communicatie effectief 
toepassen? Dan is het belangrijk dat je kennis hebt van 
de wijze waarop mensen met elkaar communiceren en 
een gedegen inzicht hebt in de mechanismen die daarbij 
een rol spelen. 

Sociale psychologie

In dit vak leer je de grote hoofdlijnen van de sociale psy-
chologie. Sociale psychologie richt zich op het gedrag tus-
sen (groepen) mensen. Hierbij kan je denken aan thema’s 
als agressie, liefde, discriminatie, veiligheid, coöperatie, 
competitie, besluitvorming, leiderschap en egoïsme.
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Sociologie 

Dit vak laat je kennis maken met sociologie als weten-
schap. Je verkrijgt kennis van de basis sociologische the-
orieën en concepten en leert hoe je verschillende sociolo-
gische perspectieven op een reeks van maatschappelijke 
fenomenen kan toepassen. 

Communicatietheorie 

Dit vak biedt een overzicht van communicatietheorieën. De 
nadruk ligt hierbij op publieke vormen van communicatie 
en de breed maatschappelijke werking van oude en nieuwe 
communicatie- en informatietechnologieën. Toepassings-
gebieden die in het vak aan bod komen zijn onder andere 
nieuws, medialandschappen, populaire cultuur en edutain-
ment (education door entertainment zoals tv-series).
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Maatschappelijke transities in historisch perspectief

In dit vak wordt kennis gemaakt met de grote maatschappelijke veranderingsprocessen die in de wereld hebben plaats-
gevonden in de periode van 1800 tot nu. Deze veranderingen zijn op het gebied van de maatschappij, cultuur, politiek, 
demografie en economie.Pe
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Analyse van een probleemsituatie

Bij dit vak kun je kiezen uit verschillende thema’s, waarin 
je kennis en vaardigheden uit de voorafgaande vakken 
toepast op een actueel probleem, binnen of buiten Neder-
land. Voorbeelden van thema’s zijn risicocommunicatie 
rondom de vogelgriep, voedselproblematiek en de groene 
ruimte. Ook besteedt het vak aandacht aan wetenschaps-
filosofie en ethiek. 

Methoden voor effectieve communicatie

In dit vak ligt de focus op het ontwikkelen, ontwerpen 
en evalueren van communicatieve interventies vanuit 
een wetenschappelijke invalshoek. Een voorbeeld is het 
organiseren van een mediacampagne met behulp van 
entertainment-education strategieën of het ontwikkelen 
van een internetsite als onderdeel van een communicatie-
campagne.
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4 Onderzoeksmethoden in de sociale wetenschappen

Het doel van dit vak is dat je leert hoe je een onderzoeksvoorstel op kunt zetten voor een wetenschappelijk onderzoek. 
Beginnend met een praktisch probleem leer je eerst je onderzoeksdoel te formuleren met bijbehorende onderzoeksvragen; 
daarna ontwikkel je een plan voor het onderzoek.

Statistiek 

Enkele thema’s van dit vak zijn beschrijvende statistiek, 
kansberekening, schattingen, toetsen, betrouwbaarheids-
intervallen en eenvoudige parametrische en verdelings-
vrije toetsen. Mocht dit alles je niet bekend in de oren 
klinken: geen probleem want het wordt je stap voor stap 
uitgelegd, zodat je aan het einde van dit vak de opgeda-
ne kennis zelf toe kan passen op latere momenten in je 
studie.
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Levenswetenschappen voor    
Communicatiewetenschappers

Dit vak is een inleiding op hoe men in de levensweten-
schappen denkt en analyses uitvoert. Er zijn zes domei-
nen binnen dit vak: gezondheid, voeding, verstedelijking, 
klimaatverandering, natuurbeheer en duurzaamheid. Je 
leert hoe natuurwetenschappelijk en sociaal wetenschap-
pelijk denken in zijn werk gaat. Na dit vak weet je op welk 
domein je jezelf kunt gaan focussen in je bachelor.


