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Na het ter perse gaan van deze gids zijn nog enkele en correcties bekend geworden. Ze zijn al
verwerkt in de online versie van de gids. Voor toekomstige updates:
www.keuzegids.org/correcties
p. 9 Internationalisering
In de tabel staat NHL Stenden als één van de opleidingen die minder internationaal
georiënteerd is. Dit oordeel gaat alleen over NHL hogeschool en is van vóór de fusie met Stenden. Stenden scoort
hoger op internationalisering.
p. 62: Voortgezette kunstopleidingen
De masters kunsteducatie van Groningen NHL Stenden en Tilburg Fontys moeten bij toetsing en eindniveau een +
krijgen. De score stijgt voor NHL Stenden naar 80, en voor Tilburg Fontys naar 58 punten.
p. 69: Wo Filosofie
De master filosofie van Rotterdam EUR is niet tweejarig, maar eenjarig.
p. 80 Wo Internationaal recht
De opleiding International and European economic law van Maastricht University wordt niet langer aangeboden.
p. 103: Wo Bedrijfskunde
De Master of Business Administration van de Breda Netherlands Business Academy en de master Master Leadership
in Transition van Zwolle Windesheim zijn ten onrechte niet opgenomen in de gids. Bij beide opleidingen is het
expertoordeel twee keer ‘o’.
p. 108: Wo Bedrijfskunde
International hospitality and service management van Stenden heeft niet alleen een deeltijd, maar ook een
voltijdvariant.
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p. 148: Hbo Verpleegkunde en Zorg
Van de opleiding Advanced Nursing Practice is in de gids ten onrechte geen oordeel opgenomen. Het oordeel had
moeten zijn:

o

Extra oordelen
Door een bundeling van verschillende jaren is het gelukt om van achttien extra opleidingen een oordeel te geven.
Hierbij zaten vijf topopleidingen: system and network engineering (UvA) 90 punten, Kunst- en
cultuurwetenschappen research (UM) 86 punten, filosofie research (EUR) 86 punten, neerlandistiek research (UU) 80
punten en criminal law and criminology (RUG) 76 punten. Zie voor meer informatie
www.keuzegids.org/nieuws7756-18-extra-beoordeelde-opleidingen

