
AANVULLINGEN EN CORRECTIES KEUZEGIDS HBO 2023 

 

12 oktober 2022 - 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 hogescholen 

In de beschrijving is NHL Stenden ten onrechte als derde in de ranking genoemd. Echter, de derde 

plaats is voor Zuyd hogeschool. De beschrijving is als volgt aangepast: 

‘Avans Hogeschool, Christelijke Hogeschool Windesheim en Zuyd Hogeschool zijn dit jaar wederom 

respectievelijk de nummer een, twee en drie in de ranking. Avans en Windesheim hebben allebei een 

punt hoger gescoord ten opzichte van vorig jaar, waardoor Avans met drie punten blijft voorlopen op 

Windesheim. Zuyd heeft een punt minder dan vorig jaar, maar heeft een voorsprong van 

tweeënhalve punt ten opzichte van de vierde plek weten te behouden.’ 

Tevens is de beschrijving verder in het artikel als volgt aangepast: 

‘De nummer drie, Zuyd Hogeschool, krijgt vooral veel lof voor de opleidingen in het vakgebied 

gezondheid, zoals verloskunde in Maastricht, en fysiotherapie, ergotherapie, logopedie, en mens en 

techniek in Heerlen. Maar ook in de vakgebieden economie en bedrijf (met onder andere opleidingen 

in Sittard), en techniek en ontwerp weet Zuyd over de hele linie een bovengemiddelde score te 

behalen.’ 

p. 23 – De beste hogescholen 

Zuyd Hogeschool is ten onrechte opgenomen in de ranking van middelgrote hogescholen, terwijl 

deze instelling in de ranking van de grote hogescholen hoort te staan. Met een instellingsscore van 

63 punten is de derde plek in deze ranking voor Zuyd. NHL Stenden Hogeschool, Fontys Hogescholen 

en Hogeschool Leiden hebben daardoor niet een gedeelde derde plek, maar staan samen op de 

vierde plaats. Na de correctie ziet de ranking er als volgt uit: 

http://www.keuzegids.org/correcties


 

Ook de ranking van middelgrote hogescholen is niet correct doordat Zuyd Hogeschool in de ranking 

van grote hogescholen hoort en niet in de ranking van middelgrote hogescholen. Tevens is 

Hogeschool Leiden per abuis in de ranking van middelgrote hogescholen opgenomen, terwijl ook 

deze instelling in de ranking van grote hogescholen hoort. Na deze correcties ziet de ranking er als 

volgt uit: 

  

p. 25 – De beste particuliere instellingen 

Saxion Next is met de opleiding interior design & styling ten onrechte als voorbeeld gegeven voor 

een opleiding van een particuliere instelling die minder goed scoort t.o.v. het gemiddelde van 

bekostigde instellingen een bepaald vakgebied, in dit geval binnen kunst en cultuur. Deze opleiding is 

namelijk een bekostigde opleiding van Saxion. Het voorbeeld dat had gegeven moeten worden, was 



de wat minder hoge score van de opleiding toegepaste psychologie van HBO Drechtsteden binnen 

het vakgebied gedrag en maatschappij. 

In de ranking staat de Politieacademie met de opleiding integrale veiligheidskunde per abuis onder 

het vakgebied gedrag en maatschappij. De opleiding valt onder het vakgebied recht en bestuur. De 

ranking ziet er na de correctie als volgt uit: 

 

Tevens is in de ranking ‘De beste particuliere instellingen’ ten onrechte de volgende noot niet 

vermeld bij Hotelschool The Hague: 

*Anders dan de andere instellingen in deze ranking, is Hotelschool The Hague net als veel andere 

hogescholen een bekostigde instelling. De instelling biedt echter alleen de opleiding hotel 

management en krijgt daarom een plek in de ranking van beste particuliere instellingen. Hotelschool 

The Hague past hier volgens Keuzegids goed tussen, omdat de instelling met haar opleiding hotel 

management opereert binnen één vakgebied. Bovendien is op deze opleiding het predicaat 

'kleinschalig en intensief onderwijs' van toepassing, een predicaat dat ook goed past bij de andere 

instellingen in de ranking van beste particuliere instellingen. 

p. 27 – De beste associate degrees 

In het artikel is de Christelijke Hogeschool Windesheim ten onrechte een nieuwkomer in de ranking 

genoemd. Windesheim stond vorig jaar ook in de ranking en had toen een gedeelde tweede plek. 

p. 36 en verder - Tabellen 

In de algemene noot van de tabellen zijn de paginanummers van de leeswijzer en de verantwoording 

niet weergegeven. De leeswijzer is te vinden op pagina 28 en de verantwoording op pagina 314. 

p. 41 en 42 – Leraar talen 



De opleidingen leraar Frans en leraar Duits worden door NHL Stenden niet in Groningen aangeboden, 

dus horen niet in de tabel te staan. 

p. 47 en 48 – Leraar maatschappijvakken 

De opleidingen leraar aardrijkskunde, leraar economie, leraar geschiedenis en leraar 

maatschappijleer worden door NHL Stenden niet in Groningen aangeboden, dus horen niet in de 

tabel te staan. 

p. 54 – Leraar exact 

De opleiding leraar biologie wordt door NHL Stenden niet in Groningen aangeboden, dus hoort niet 

in de tabel te staan. 

p. 104 – Sociaal-juridische dienstverlening 

In de tabel staat per abuis aangegeven dat de locatie van de opleiding sz-professional van Capabel 

Rotterdam is. Echter, de locatie van deze opleiding is Utrecht. 

p. 143 – Bedrijfskunde 

In de tabel onder het kopje business studies missen bij Zuyd (Sittard) ten onrechte de instroom- en 

prestatiecijfers. De toevoeging van de prestatiecijfers zorgt ook voor een wijziging in de totaalscore. 

Na de correcties ziet de tabel er als volgt uit: 

 

p. 148 – Technische bedrijfskunde 

In de tabel zijn van twee opleidingen ten onrechte de studentenoordelen niet weergegeven, nl. van 

technische bedrijfskunde van Zuyd (Heerlen) en bouwtechnische bedrijfskunde van Avans (Tilburg). 

Daardoor missen bij deze opleidingen ook de totaalscore en sterren. Na de correcties ziet de tabel er 

als volgt uit: 



 

p. 165 – Social work 

In de tabel onder het kopje social work missen bij Zuyd (Sittard) ten onrechte de instroom- en 

prestatiecijfers. De toevoeging van de prestatiecijfers zorgt ook voor een wijziging in de totaalscore. 

Na de correcties ziet de tabel er als volgt uit: 



 

p. 175 – Human resource management 

In de tabel zijn per abuis de twee opleidingen van de HAN met elkaar verwisseld. De eerstgenoemde 

opleiding van de HAN is ‘learning and development in organisations’ (met een totaalscore van 74 

punten) en de tweede is de reguliere hrm-bachelor (met een totaalscore van 57 punten). Na de 

correctie ziet de tabel er als volgt uit: 



 

p. 245 – Elektrotechniek 

In de tabel onder het kopje elektrotechniek zijn ten onrechte geen studentenoordelen weergegeven 

van embedded systems engineering van de HAN (Arnhem). Daardoor heeft deze opleiding ook geen 

totaalscore en sterren gekregen. Na de correctie ziet de tabel onder het kopje elektrotechniek er als 

volgt uit: 



 

p. 249 – Werktuigbouwkunde 

In de tabel onder het kopje engineering staan bij Zuyd (Heerlen) per abuis verkeerde 

studentenoordelen weergegeven voor de thema’s toetsing en voorbereiding loopbaan. Ook de 

totaalscore en het aantal sterren is niet correct. Na de wijzigingen ziet de tabel onder het kopje 

engineering er als volgt uit: 

 



 

p. 257 – Bouwkunde en built environment 

In de tabel onder het kopje bouwkunde is bij Avans (Tilburg) per abuis een verkeerd 

studentenoordeel bij het thema toetsing weergegeven, en ook de totaalscore is niet correct. Na de 

wijzigingen ziet de tabel voor bouwkunde er als volgt uit: 

 

p. 283 – Ad financiële sector 

In de tabel onder het kopje financial (services) management zijn ten onrechte geen 

studentenoordelen en prestatiecijfer (doorstroom naar jaar twee) weergegeven bij Avans in Den 

Bosch en Roosendaal. Daardoor hebben deze opleidingen ook geen totaalscore en sterren gekregen. 

Na de correctie ziet de tabel onder het kopje financial (services) management er als volgt uit: 



 

 

p. 302 – Ad aarde en milieu 

Onder het kopje Van begin tot eind is per abuis de meest recente beschrijving van de prestatiecijfers 

niet meegenomen. De omschrijving van de prestatiecijfers is als volgt:  

 

Bij de Ad bedrijfskunde en agrifoodbusiness lukt het een bovengemiddeld aantal studenten het 

eerste jaar te halen. Ook bij de Ad dier- en veehouderij en de Ad melkveehouderij verloopt de 

doorstroom naar jaar twee prima. Studenten van de Ad tuinbouw en akkerbouw blijken het wat 

lastiger te vinden het eerste jaar door te komen. 

Benieuwd wat de studenten van hun opleiding vonden tijdens de laatste kwaliteitsmeting in 2022? In 

de tabel zie je de oordelen over verschillende onderdelen van de opleiding. 


