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Test with critical Master’s degree guide in English for 

‘internationals’ 

6th of June 2018 – The number of master students coming to the 

Netherlands strongly increases. They are attracted by the idea of 

affordable, high quality education. But until now, it was impossible for 

international students to critically compare the quality and content of 

different Dutch Master’s programmes. This is about to change. Today, 

publisher C.H.O.I. starts a pilot with a study choice guide in English; the 

Keuzegids Best Masters 2018. It focuses on three popular study areas: 

business, psychology and international law.  

The Dutch ‘Keuzegids Masters’ exists for ten years, and is known in Holland as an independent and 

authorative consumer guide for a critical choice of Master’s degrees. For each study area, the guide 

provides an overview of all Dutch degrees, including comparative statistics and quality rankings. The 

guide is available in print and online.  

Until now, the Keuzegids Masters existed only in Dutch. There was no critical quality ranking to offset 

the smart marketing websites for internationals, where every educational institution appears to be a 

top university.  

With the Keuzegids Best Masters 2018 pilot, this now comes to an end. Students of business, 

international law  and psychology can now access objective quality rankings on Dutch Master’s 

degrees in these study areas. The Keuzegids has now made this information freely available.  

If there is enough interest, the editors will explore the options of translating more study areas into 

English. This would eventually lead to a paid product. The goal is to give international students in all 

study fields the chance to choose critically. “No-one benefits if international students start a Dutch 

degree with false expectations,” says chief editor Frank Steenkamp. 

Recommendations for international students 

For example, non-Dutch speaking students can now read that the quality of the ‘advanced’ law 

degrees in Leiden strongly varies. In business administration, Tilburg seems the place to be, with no 

less than three top programmes. Among the regular psychology programmes, the students are very 

positive about Human Decision Science at  Maastricht University. More top programmes are found 

especially among the research masters. 

In every article, the editors looked at how the students rated their teachers' level of English. Last year 

ago, the Keuzegids wrote about the poor level of English in some universities, but this does not seem 

to apply to the programmes in psychology, law and business. More than half of these score higher 

than four on a five-point scale. Each article marks five programmes with the British flag. Here, 

students were most positive about their teachers' level of English.  

For editors, not for publication:  

- Please be sure to quote the name correctly: Keuzegids Best Masters 2018, and link to our 
website: www.keuzegids.org  

For more information, please feel free to visit our website or send an email to info@keuzegids.org. 

Or contact us on 071-5231341 

http://www.keuzegids.org/
mailto:info@keuzegids.org


Proef met kritische Engelstalige mastergids voor ‘internationals’  

6 juni 2018 – Nederland trekt steeds meer masterstudenten uit het 

buitenland. Ze komen af op het algemene beeld dat het hier prettig en 

betaalbaar studeren is. Maar kritische, onafhankelijke vergelijking tussen 

opleidingen was tot nu toe niet voor hen beschikbaar. Daar komt nu 

verandering in. Vandaag begint uitgever C.H.O.I. een proef met een 

Engelstalige “Keuzegids Best Masters 2018”. De proef richt zich op drie 

populaire vakgebieden: bedrijfskunde, psychologie en rechten. 

 

De reguliere Keuzegids Masters bestaat al tien jaar en geldt in Nederland als dé onafhankelijke en 

gezaghebbende vergelijkingsgids voor een kritische masterkeuze. Per vakgebied geeft de gids een 

overzicht van de opleidingen, inclusief vergelijkende statistieken én kwaliteitsoordelen. De gids 

bestaat zowel in boekvorm als online; op die webversie hebben veel instellingen een campuslicentie. 

 

Een Engelstalige versie van de Keuzegids Masters was er tot nu toe niet. En daarmee ontbrak er dus 

ook een kritische tegenwicht tegen de mooie wervingssites voor internationals, waar elke universiteit 

een topinstelling lijkt.  

  

De proef met de online Keuzegids Best Masters 2018 maakt nu – in drie grote vakgebieden – een 

eind aan die leemte. Ook buitenlandse studenten hebben nu voor het eerst toegang tot objectieve 

kwaliteitsvergelijking van de masters in bedrijfskunde, psychologie en rechten. Deze informatie is nu 

gratis beschikbaar. 

Bij voldoende interesse wil de redactie meer studies in de Engelstalige versie opnemen. Dit zou dan 

uiteindelijk leiden tot een betaalde internationale Keuzegids. Met als doel om buitenlandse 

studenten uit alle vakgebieden de kans te geven kritisch te kiezen, want, aldus hoofdredacteur Frank 

Steenkamp: “Het is voor niemand goed als buitenlandse studenten met verkeerde verwachtingen 

aan een Nederlandse opleiding beginnen”.  

Aanraders voor internationals 

Niet-Nederlandse studenten kunnen nu bijvoorbeeld ook lezen dat de Leidse advanced masters in 

internationaal recht sterk in kwaliteit verschillen. Binnen bedrijfskunde lijkt Tilburg the place to be, 

met maar liefst drie topopleidingen in verschillende specialisatierichtingen. Van de reguliere 

psychologiemasters zijn de studenten erg enthousiast over het Maastrichtse Human Decision 

Science. Verder zijn er vooral bij de researchmasters veel topopleidingen.  

In elk artikel is ook gekeken naar hoe de studenten het niveau van het Engels van hun docenten 

beoordelen. Eerder trok de Keuzegids aan de bel over steenkolenengels, maar binnen de 

vakgebieden psychologie, rechten en bedrijfskunde lijkt daar geen sprake van. Meer dan de helft van 

de opleidingen scoort hoger dan een 4 op een 5-puntsschaal op dit aspect. Per artikel zijn de vijf 

opleidingen die het beste scoren op Engels beloond met een Britse vlag bij hun naam.  

Voor de redacties, niet voor publicatie:  

- Let op de naam Keuzegids Best Masters 2018. Gelieve in berichten te linken naar 
www.keuzegids.org  

Voor meer informatie, zie de website of mail naar info@keuzegids.org. Of neem telefonisch contact 

op: 071-5231341.  

 

https://www.keuzegids.org/ol/gidsen/int18/
https://www.keuzegids.org/ol/gidsen/uni18/1446
http://www.keuzegids.org/

