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28 november 2019 - Na het ter perse gaan van deze gids zijn 

onderstaande aanvullingen en correcties bekend geworden. Ze zijn al 

verwerkt in de online versie van de gids. Voor alle toekomstige updates, 

zie www.keuzegids.org/correcties.  

 

p.21 De beste universiteiten – Vrije Universiteit Amsterdam en de 

Universiteit Utrecht hebben de verkeerde scores gekregen. De juiste 

scores zijn 61 (i.p.v. 61,5) punten voor de VU en 60 (i.p.v. 59,5) punten 

voor de UU. Hierdoor is Utrecht derde en de Rijksuniversiteit Groningen 

vierde, in plaats van een gedeelde derde plek.  

 

 
 

 

p.27 Pedagogische wetenschappen – de Academische Pabo van de Universiteit Utrecht wordt niet 

gecombineerd met pedagogische wetenschappen, maar met onderwijswetenschappen. 

p.47 Griekse en Latijnse Taal & Cultuur – de eerstejaarsprestatiecijfers zijn onterecht meegenomen 

bij GLTC van de RU Nijmegen. De scores zijn vervangen door een ‘nb’. Dit heeft er toe geleid dat het 

totaaloordeel is veranderd van 70 naar 76. 

 

p.51 Aziëstudies - de eerstejaarsprestatiecijfers zijn onterecht meegenomen bij Koreastudies van de 

UL. De scores zijn vervangen door een ‘nb’. Dit heeft er toe geleid dat het totaaloordeel is veranderd 

van 38 naar 40. 

 

p.51 Talen & culturen van het Midden-Oosten - de eerstejaarsprestatiecijfers zijn onterecht 

meegenomen bij Midden-Oostenstudies van de RUG. De scores zijn vervangen door een ‘nb’. Dit 

heeft er toe geleid dat het totaaloordeel is veranderd van 52 naar 56. 

p.54 Taalwetenschap - de eerstejaarsprestatiecijfers zijn onterecht meegenomen bij Taalwetenschap 

van de UvA. De scores zijn vervangen door een ‘nb’. Dit heeft er toe geleid dat het totaaloordeel is 

veranderd van 58 naar 64. 

 
 

p.58 Communicatie- & Informatiewetenschappen - de eerstejaarsprestatiecijfers zijn onterecht 

meegenomen bij Media & Informatie van de UvA. De scores zijn vervangen door een ‘nb’. Dit heeft er 

toe geleid dat het totaaloordeel is veranderd van 60 naar 64. 
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p.69 Theologie - de prestatiecijfers zijn onterecht niet meegenomen opleiding bij de VU/PThu 

Amsterdam. De opleiding heeft een totaalscore van 56 in plaats van 54 en krijgt daarmee 3 sterren. 

 

 

p.78 Kunststudies - de eerstejaarsprestatiecijfers zijn onterecht meegenomen bij Muziekwetenschap 

van de UvA. De scores zijn vervangen door een ‘nb’. Dit heeft er toe geleid dat het totaaloordeel is 

veranderd van 44 naar 50. 

 
 

p.96 Notarieel Recht - de eerstejaarsprestatiecijfers zijn onterecht meegenomen bij deze opleiding 

van de VU Amsterdam. De scores zijn vervangen door een ‘nb’. Dit heeft er toe geleid dat het 

totaaloordeel is veranderd van 54 naar 60. 

p.153 Gezondheidswetenschappen – European Public Health van Maastricht University heeft 

onterecht een + gekregen bij ‘diploma na 4 jaar,’ dit moet ++ zijn. De juiste totaalscore is 64 in plaats 

van 62. 

 
p.167 Biomedische wetenschappen - de prestatiecijfers zijn onterecht niet meegenomen bij de 

opleiding van de VU Amsterdam. De opleiding heeft een totaalscore van 48 in plaats van 58 en krijgt 

daarmee 2 sterren. 

p. 181 Biologie – de prestatiecijfers zijn onterecht niet meegenomen bij de opleiding van de RU 

Nijmegen en deze heeft daardoor een verkeerde totaalscore. De opleiding heeft een score van 68 in 

plaats van 74.  

 
 

p.191 Informatica - de prestatiecijfers zijn onterecht niet meegenomen bij de opleiding van de RU 

Nijmegen. De opleiding heeft een totaalscore van 78 in plaats van 76.  

 
 

p.191 Technische informatica - de prestatiecijfers zijn onterecht niet meegenomen bij de opleiding 

van de UT Enschede. De opleiding heeft een totaalscore van 72 in plaats van 70.  

 
 

p.197 Kunstmatige intelligentie - de prestatiecijfers zijn onterecht niet meegenomen bij de opleiding 

van de VU Amsterdam. De opleiding heeft een totaalscore van 44 in plaats van 40.  

 
 

p.197 Kunstmatige intelligentie – Data Science & Knowledge Engineering van Maastricht University 

heeft ontrecht een – gekregen bij ‘survival eerstejaars,’ dit moet o zijn. De juiste totaalscore is 58 in 

plaats van 54.  



p.230 University college – de prestatiecijfers en het expertoordeel werden niet meegeteld bij de 

university college van de UU. De juiste score is 78 en het oordeel 4½ sterren. Daarmee is UCU een 

topopleiding. Daarnaast misten de percentages internationale studenten voor University College 

Utrecht en University College Roosevelt in Middelburg: deze zijn 47% voor UCU en 41% voor UCR 

Middelburg. 

p.234 Interdisciplinair – De score bij ‘diploma na 4 jaar’ is te klein bij het Science programme van 

Maastricht University om een betrouwbaar oordeel over te geven. De scores zijn vervangen door een 

‘nb’. ‘Survival eerste jaar’ heeft onterecht een – gekregen, dit moet ++ zijn. Dit heeft er toe geleid dat 

het totaaloordeel is veranderd van 68 naar 82. Daarmee is het Science programme een topopleiding. 

 

 
 

p.234 Interdisciplinair – liberal arts & sciences van de Universiteit Utrecht heeft verkeerde 

studentoordelen gekregen en is het expertoordeel niet meegeteld. De juiste totaalscore is 58 en het 

oordeel 3 sterren. 


