Aanvullingen en correcties Keuzegids Hbo 2015 17 november 2014
Na het ter perse gaan van deze gids zijn onderstaande actualiseringen 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. 10: Identiteit KPZ Zwolle. Onder ‘Kleine toppers’ staat de pabo KPZ in Zwolle
genoemd. Deze school heeft een open karakter: iedereen is welkom.
p. 22: Werkloosheidscijfers per sector. In de gids stonden cijfers uit onderzoek
van 2013. Er zijn nu ook actuelere cijfers van 2014. Hiernaast staan ze. Vooral bij
de studies voor onderwijs en gezondheidszorg is de werkloosheid gestegen.
p. 28: Leraar basisonderwijs, ranglijst. Twee correcties van expertoordelen:
- Leiden, vrijeschoolpabo: expertoordeel +, totaalscore van 80 naar 82
- Hengelo Saxion
: expertoordeel +, totaalscore van 66 naar 68.
p. 44: Sport. In tabel Feiten horen bij “Baankans tot 2018” slechts twee bolletjes
te staan. De prognose blijft ‘matig’.
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p. 70: Muziek.
Twee opleidingen in Amsterdam
(AHK) krijgen een iets gewijzigd
oordeel. De opleiding Muziek
verdient scoort vooral hoger op
“inhoud” en krijgt door de hoge
scores het stempel topopleiding.

p. 74: Toneel & Dans. De twee apart getoonde opleidingen Docent dans in Amsterdam zijn tegenwoordig één geheel.
De opleiding wordt nog steeds zeer positief beoordeeld, met een recordscore van 104 punten.
p. 91: Hotelopleidingen. De opleiding van Saxion heeft zich inmiddels goed hersteld. Ze krijgt van de NVAO-experts nu een
voldoende (‘o’). De totaalscore gaat van 60 naar 62 punten.
p. 110: International Business and Languages. In de ‘Feiten’-tabel waren de cijfers over vooropleiding en geslacht van studenten
niet vermeld. Dit zijn ze: Havo-Mbo-Vwo: 51-23-9%. Man/vrouw: 37/63%
p. 154: Logopedie. In tabel Feiten is de Baankans tot 2018 niet ‘goed’ maar ‘matig’. Hierbij horen slechts twee bolletjes.
p. 170: Landbouw. Onderin de tabel hoort bij de Wageningse opleiding een groter aantal eerstejaars: geen 55 maar 114.
p. 161: Biologie & medisch lab. Bij vier opleidingen is er een correctie van het expertoordeel:
- BML Leeuwarden (NHL): expertoordeel +, totaalscore van 64 naar 66
- Applied science Eindhoven: expertoord. +, totaalscore van 72 naar 74
- Toegepaste bio Almere: expertoordeel o, totaalscore van 78 naar 72
- Toegepaste bio Den Bosch: expertoord +++, totaalscore van 74 naar 80. Deze opleiding neemt de eerste plaats over..
p. 174: ICT. De ICT-branche is veel optimistischer dan de in de gids genoemde prognose over baankansen. Bij het verschijnen van
deze gids leverde dit een felle discussie op. Zie het nieuwsbericht op onze website.
p. 197: Civiele techniek. In tabel Feiten is de Baankans tot 2018 niet ‘matig’ maar ‘goed’. Hierbij horen vier bolletjes.
p. 205: Ontwerpen. Het oordeel over de opleiding kunst & techniek in Utrecht betreft alleen de afstudeerrichting interactive
performance design. Die richting is inmiddels bij de bachelor Theater ondergebracht.
p. 213: Deeltijdopleidingen Kunsten. Bij de opleidingen ‘beeldende kunst en vormgeving’ ontbrak het woord “docent”. Van de
kleine deeltijd-varianten bij autonome beeldende kunst en vormgeving zijn geen oordelen te geven. Ze zijn wel vermeld op p66.
p. 214: Deeltijd/duaal Economie. Bij commerciële economie waren oordelen over deeltijd vs duaal in Groningen verwisseld.
Zeer gunstig beoordeeld wordt dus de deeltijdvariant (82 pt), de duale variant krijgt een modale waardering (60 pt)
p. 219: Deeltijdopleidingen Zorg. Onder ‘paramedisch’ stond de opleiding farmaceutisch consulent van Saxion Next twee keer
vermeld. De tweede vermelding is de meest accurate. Alleen moet ‘Utrecht’ daarbij vervangen door “afstandsonderwijs”:

