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Wat is CommBat?

CommBat is een platform in communicatie dat onder meer beoogt om enerzijds een 

professionaliseringsslag te maken in zowel het werkveld als het onderwijs en anderzijds 

om door een dialoog aan te gaan met de arbeidsmarkten én het onderwijs beide met 

elkaar te verbinden.

De arbeidsmarkt voor afgestudeerden in Communicatie vertoont een negatieve trend; 

ROA, UWV en CBS laten verontrustende cijfers zien over de kansen op adequate 

arbeidsplaatsen voor afgestudeerden op de arbeidsmarkt. 

De prognoses voor de communicatiearbeidsmarkt zijn al jarenlang een zorgpunt. Daarbij 

wordt dit deel van de arbeidsmarkt overspoeld door afgestudeerden van andere 

opleidingen in de sectoren commercie en informatie. Een sector waarin de banen aan de 

bovenkant worden begrensd door afgestudeerden uit het wo-onderwijs, aan de onderkant 

door afgestudeerden uit het mbo-onderwijs.

De opleidingen Communicatie spelen nog nauwelijks in op de veranderingen in de 

omgeving. Veranderingen die niet in de laatste plaats impact hebben op (de inhoud van) 

het vak Communicatie. 

Er lijkt sprake van een suboptimale aansluiting van onderwijs en arbeidsmarkt. De 

oorzaken daarvan dienen te worden onderzocht en gemonitord.

Doelstelling

CommBat wil via dialoog en samenwerking met alle betrokkenen in onderwijs en 

werkveld het onderwijs in kwalitatieve én kwantitatieve zin beter afstemmen op de 

behoefte in de markt. Door middel van vernieuwing en verbetering van het 

communicatieonderwijs wil CommBat de toekomstige behoeften aan hoogopgeleide 

professionals binnen het werkveld veilig stellen.

Dialoog

CommBat nam in 2011 het initiatief tot een dialoog over professionalisering en 

ontwikkeling van het hele communicatievakgebied, inclusief de opleidingen. Die dialoog 

diende om bepaalde aannames die binnen CommBat werden gedeeld, te toetsen aan de 

omgeving, de beroepsbeoefenaren én de onderwijssector. Communicatieopleidingen, -

studenten, 

-professionals én –werkgevers gingen tijdens CommBat-bijeenkomsten met elkaar in 

gesprek. 

Commbat Manifest



Commbat1 heeft hierover in november 2012 een rapport met bevindingen uitgebracht. 

De dialoog bracht als voornaamste conclusies voort :

1) dat het communicatieonderwijs kwalitatief op een hoger niveau dient te worden 

gebracht;

• Qua omvang zal het onderwijs moeten worden afgestemd op de toekomstige behoefte 

aan hbo-afgestudeerden;

2) dat de sector Communicatie zelf medeverantwoordelijk is voor het communicatie 

werkveld, door:

• dit werkveld duidelijker af te bakenen en te benoemen;

• zich rekenschap te geven van de impact van moderne communicatiemedia  op 

communicatieprocessen en op de traditionele rollen van communicatieprofessionals.

3) dat de geconstateerde tekortkomingen zijn veroorzaakt zowel door het werkveld zelf als 

de opleidingen . 

4) dat tevens urgent is dat verband wordt gelegd met het overheids- en instellingsbeleid 

voornamelijk inzake profilering en prestatiebekostiging.

De tijd dringt

In november 2012 bood CommBat het Landelijk Orgaan Communicatie Opleidingen 

(LOCO) haar eindrapport aan. 

De lauwe reactie vanuit LOCO en de beroepsvereniging Logeion was de basis voor de 

doorstart van CommBat in januari 2013. Want de tijd dringt. Niet alleen voor 

communicatiestudenten, voor wie de kans op een baan in een communicatiefunctie 

drastisch aan het afnemen is, maar ook voor de vele ZZP’ers in deze branche. 

Nieuwe activiteiten

Bij CommBat2 ligt de focus op het vinden en uitwerken van oplossingen als ‘lichtpuntjes’ 

aan de horizon van ons vakgebied. De analyses zijn immers verricht. Nu moeten we daar 

iets mee doen.

Daarvoor heeft CommBat2 de samenwerking gezocht met partijen die de CommBat-

analyse onderschrijven en willen bijdragen aan oplossingen. CommBat2 voelt zich dan 

ook gesterkt en gesteund door de participatie van NIMA. NIMA geldt als zwaargewicht op 

het gebied van marketingcommunicatie. Zij bepaalt al decennia lang waar de lat wordt 

gelegd als het gaat om kwaliteitsbewaking, professionalisering en persoonscertificering in 

marketingcommunicatie. 

https://www.dropbox.com/s/nbet04m1sa09h4w/CommBat%20rapportage%2014-11.pdf?n=12936023
https://www.dropbox.com/s/nbet04m1sa09h4w/CommBat%20rapportage%2014-11.pdf?n=12936023
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