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Keuzegids Masters 2014 verschenen; Inholland verrast

Voorlichting masteropleidingen
vertoont ernstige tekortkomingen
Leiden, 17 februari 2014 – De voorlichting van universiteiten en hogescholen
over hun masteropleidingen schiet ernstig tekort. Essentiële informatie over
toelatingseisen, uitvalpercentages, kosten en zelfs over de al of niet
zelfstandige status van opleidingen, blijkt vaak onvindbaar. En als de informatie er wel is, is hij in
veel gevallen achterhaald. Zo wordt een werkelijk vrije keuze belemmerd.
Dat stelt de gidsredactie van het Centrum Hoger Onderwijs Informatie vandaag bij de publicatie van
haar Keuzegids Masters 2014. Bij het verzamelen van gegevens voor deze gids stuitte de redactie op
vele hiaten in de informatievoorziening. “Je voelt je een halve detective als je hiermee bezig bent”,
aldus hoofdredacteur Frank Steenkamp. “Dat klinkt spannend, maar het is natuurlijk absurd dat de
instellingen het voor studiekiezers zo moeilijk maken.”
Er is onduidelijkheid over het collegegeld voor degenen die een tweede master volgen en over
toelatingseisen en schakelklassen. Ook wordt er vaak een schimmenspel opgevoerd over de vraag of
een master wel een zelfstandige en officieel gekeurde opleiding is of slechts een ‘track’ of specialisatie
binnen zo’n erkende opleiding (zie de bijlage voor meer details)
Het informatietekort is het grootst voor studenten die iets anders willen dan de standaardroutes.
Zoals: na een hbo-bachelor een wo-master; of na een afgeronde master nog een tweede master. Of
schuin oversteken naar een verwant vakgebied, of een andere instelling. Het officiële beleid is dat
studenten flexibel moeten kunnen schakelen. Dit was zelfs een belangrijke reden voor de invoering
van het bachelor-mastersysteem. Maar volgens de gidsredactie wordt die flexibiliteit in de praktijk
sterk afgeremd. “Op dit moment kiest maar één op de zes universitaire bachelors een master buiten
de eigen faculteit. Dat is teleurstellend. Maar als je ziet hoe de instellingen proberen hun eigen
studenten vast te houden, hoeft niemand hierover verbaasd te zijn”, aldus Steenkamp.
1250 masters vergeleken
De Keuzegids Masters 2014 biedt aanstaande masterstudenten in veel gevallen helderheid. De gids
behandelt alle officieel geregistreerde masteropleidingen van universiteiten en hogescholen; dat zijn
er afgerond 1250. De opleidingen worden per vakgebied vergeleken op inhoud. En bij de meeste
masters wordt ook een kwaliteitsoordeel gegeven, op basis van studentenoordelen en het oordeel van
keurmerkinstantie NVAO.
Die kwaliteit loopt nog steeds flink uiteen. Van in totaal 730 beoordeelde masters krijgen er 82 een zo
gunstige beoordeling dat de gidsredactie ze toestaat om zichzelf een ‘topopleiding’ te noemen. Deze
opleidingen zijn in de gids te herkennen met een oordeel ‘++’ of ‘+++’. Aan de andere kant worden 120
opleidingen zwak bevonden. Dit is herkenbaar aan een oordeel ‘-‘ of ‘- -‘.
Voorin de gids wordt samengevat welke instellingen gemiddeld de hoogste kwaliteit in de masterfase
leveren. Bij de universiteiten wordt de ranglijst net als vorig jaar aangevoerd door Wageningen. Ook
twee kleinere instellingen die vooral gericht zijn op deeltijdonderwijs (Nyenrode en de Open
Universiteit) scoren weer hoog, net als de TU Eindhoven. En bij de brede, algemene universiteiten
neemt Maastricht dit jaar iets afstand van Nijmegen. De Vrije Universiteit Amsterdam raakt verder op
achterstand.
In het hbo is Hogeschool Inholland aan top beland. Ze biedt enkele sterke masters voor het onderwijs
en de gezondheidszorg en blijft de kunsthogescholen Artez en AHK dit jaar voor.

De Keuzegids Masters 2014 verschijnt vandaag. Als boek telt de gids 224 pagina’s en kost hij 27 euro.
De gids is te bestellen in de boekhandel en via www.keuzegids.nl. Daarnaast heeft een groeiend
aantal instellingen een licentie op de onlineversie van deze gids. Op deze manier hebben duizenden
lezers toegang tot de gids.
De Keuzegids Masters is samen met vijf andere Keuzegidsen (van middelbare school tot en met
universiteit) een uitgave van het centrum Hoger Onderwijs Informatie (C.H.O.I) in Leiden. Uitgever en
redactie zijn volledig onafhankelijk en spelen een actieve rol in het landelijk beschikbaar krijgen van
vergelijkende gegevens over opleidingen. Door de intensieve eigen research en kritische
kwaliteitsvergelijking zijn deze gidsen uniek in Nederland.
Voor de redacties, niet voor publicatie: let op de naamgeving. Deze is Keuzegids Masters 2014. Op
onze website staat vanaf vanmiddag de geactualiseerde methodologische toelichting. Als u nog vragen
heeft, is de redactie bereikbaar via info@keuzegids.org of 071-5231341.
Als u een bericht op uw website plaats, gelieve een link op te nemen naar www.keuzegids.nl
Desgewenst kunt u ook de bijgevoegde omslagillustratie gebruiken.

BIJLAGE: vier tekortkomingen in de mastervoorlichting
De redactie van Keuzegids Masters stuitte op informatietekorten op de volgende terreinen:
• Verhoogd collegegeld. Wie al een mastertitel heeft, betaalt meestal een sterk verhoogd
tarief. Maar de informatie hierover is vaak moeilijk vindbaar of niet actueel. Vier
universiteiten en een nog groter aantal hogescholen hadden op 1 februari nog niet eens
bepaald wat hun hoge tarief is voor het komende studiejaar1
• Toelating hbo-bachelors. Veel universiteiten verhogen de drempels voor hbo’ers die een
master willen doen. Aan welke eisen voldaan moet worden, is echter moeilijk te vinden.
Er is vooral veel onduidelijkheid over ‘schakelklassen’ of premasters. Ze worden duurder,
en sommige faculteiten schaffen ze zelfs gewoon af.
• Zelfstandige opleiding of niet? Diverse instellingen laten onduidelijkheid bestaan over de
status van hun masteropleidingen. In hun overzicht van aangeboden masters staan zonder
duidelijk onderscheid zowel zelfstandig geaccrediteerde opleidingen als programma’s die
slechts een onderdeel of ‘track’ van zo’n zelfstandige opleiding zijn. Dit verschil is
essentieel, omdat tracks niet apart op kwaliteit worden beoordeeld. Er wordt zo een
gelijkwaardigheid gesuggereerd die er niet is. Dat belemmert eerlijke vergelijking.
• Geen gegevens over uitval en slagingspercentage. De universiteiten maken nog steeds
geen cijfers openbaar over het studiesucces in de masteropleidingen.
Het laatste probleem kan de gidsredactie niet oplossen. Bij de andere onderwerpen weet de
Keuzegids Masters 2014 vaak wél duidelijkheid te scheppen.

