Aanvullingen en correcties Keuzegids Hbo 2017
19 oktober 2016. 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. 26 Ranglijst Pabo (noord): Zwolle KPZ heeft ook een deeltijdvariant.
p. 51 Ranglijst Europese Studies: Bij de taalopleidingen ontbrak de particuliere opleiding
Tolk/vertaler van ITV Hogeschool. ITV maakt geen succescijfers of oordelen openbaar. Collegegeld
in 2016-2017 is € 2.950 (tolk) of € 3.950 (vertaler).
p. 56 Feitentabel en ranglijst Communicatie & Media: International Media & Entertainment
Management van de NHTV heeft het kenmerk ‘intensief programma’. De opleiding laat via
selectie maximaal 220 studenten toe en het collegegeld is € 2.499.
p. 62 Ranglijst Autonome Beeldende Kunst: De Rietveld Academie kent een verhoogd collegegeld, als erkende ‘intensieve’
opleiding. Het tarief voor 2017-2018 is nog niet bekend; in 2016-2017 is het € 2.382.
p. 66 Ranglijst Muziek: De Hanzehogeschool Groningen krijgt geen ‘o’ maar ‘+’ bij het expertoordeel. De totaalscore stijgt van 78
naar 80 punten. De status blijft “topopleiding”. (nb: dit betreft de uitvoerend musicus, niet de docent muziek).
p. 67 Kwaliteitsparagraaf: De opleiding van het AHK (Amsterdam) wordt ten onrechte een topopleiding genoemd. Alleen
opleidingen die 76 of hoger scoren heten bij ons een topopleiding. Het AHK heeft een score van 70.
p. 75 Ranglijst Bedrijfskunde en Management: Toegevoegd is de jonge opleiding Business Administration Entrepreneurship van
de Teamacademy in Amsterdam. Er is nog geen oordeel.
p. 87 Ranglijst Hotelonderwijs: Ook hotel management van Zuyd in Maastricht kent een verhoogd collegegeld, als erkende
‘intensieve’ opleiding. Het tarief voor 2017-2018 is nog niet bekend; in 2016-2017 is het € 3.000.
p.107 Ranglijst International Business: Toegevoegd is de opleiding Trade Management Asia. De feiten en oordelen staan in
onderstaande tabel.
p.119 Ranglijst Maatschappelijk Werk & Dienstverlening: Bij Social Work van de Hogeschool Rotterdam zijn per abuis de
gegevens opgenomen van de ‘oude’ opleiding CMV, in plaats van MWD. Hieronder het juiste oordeel:
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p.133 Ranglijst Hbo Rechten:
Bij Den Bosch en Tilburg (de nrs 1 en 3) moet vermeld: JHAF (Juridische Hogeschool Avans/Fontys).
Hbo recht van Almere Windesheim is een voltijdopleiding.

AANVULLINGEN NUMERUS FIXUS:
Na verschijning van de gids is er van enkele opleidingen nog bekend geworden dat zij geen numerus fixus instellen.
Voor een volledig en up-to-date overzicht, zie: keuzegids.org/selectie.

