Aanvullingen Keuzegids Masters 2015, 22 april 2015
Na het ter perse gaan van deze gids zijn de volgende actualiseringen en correcties bekend geworden. Ze zijn inmiddels verwerkt in de
online versie van de gids. Voor alle toekomstige updates, zie www.keuzegids.org/correcties
In acht gevallen is een integraal nieuwe beoordeling toegevoegd. Deze oordelen staan hier in één verzameltabel .
p. 17 HBO Leraren: De juiste naam van de master van Centrum Humanistische Vorming is Leraar Humanistisch Vormingsonderwijs.
p. 31 HBO/WO Onderwijsvernieuwing / –management: Totaalscore van Educational Leadership, Utrecht Penta Nova wordt 72 (-2)
p. 52 WO Regioculturen: Een master van Maastricht University is hier toegevoegd. Zie tabel.
p. 56 WO Kunst-& cultuurwetenschappen: Twee masters van Maastricht University zijn hier toegevoegd. De researchmaster blijkt een topper. Zie tabel.
p. 60 HBO Voortgezette kunstopleidingen: Bij twee kleine opleidingen bleek alsnog een beoordeling mogelijk. Zie tabel.
p. 65 HBO/WO Theologie en Religiestudies: Het expertoordeel over niveau programma van Theologie (Apeldoorn) is +. Totaalscore wordt 68 (-2)
p. 88 HBO/WO Criminologie: Het expertoordeel over ‘niveau programma’ van Executive Master of Tactical Policing is ‘onvoldoende’ (-). De opleiding moet meer
werk maken van onderzoeks- en schrijfvaardigheden. Toch heeft ze wel tot 2018 jaar een keurmerk.
p. 99 HBO/WO Accountancy: Het expertoordeel over niveau afgestudeerden van Finance & Accounting (Hogeschool Rotterdam) is o. Totaalscore wordt 62 (-2)
Het expertoordeel over niveau programma van Accounting & Controlling (Haagse Hogeschool) is o.
p. 106/107 HBO Bedrijfskunde: Het oordeel over de faciliteiten van Consultancy & Entrepeneurship (Hogeschool Rotterdam) is +. Totaalscore wordt 54 (+6).
Het expertoordeel over niveau programma van de master Imagineering (NHTV Breda) is +. Totaalscore wordt 78 (+2).
Bij een andere NHTV-master, Tourism Destination Management wordt dit oordeel zelfs ‘excellent’ (++). Er zijn geen oordelen van studenten.
p. 108/109 Masters of Business Administration. Bij de drie executive masters in Maastricht zijn enkele kleine aanpassingen aan de orde:
- Maastricht UM, Executive MBA: je kunt hier ook in februari starten
- Maastricht MSM, Executive MBA: de accreditatie betreft een ander rijtje organisdaties: AMBA, ACBSP en IACBE.
- Maastricht UM, EuroMBA. Hier stond een verminkte instituutsnaam. Maar het moet dus de Universiteit Maastricht zijn.
p. 112 HBO/WO Logistiek: Het oordeel over contacturen van Transport, Infrastructure and Logistics (TU Delft) is o. Totaalscore wordt 64 (-2), eindoordeel o.
Bij de wo-masters voor professionals krijgt ook Operations and Supply Chain Excellence van TIAS een oordeel. De opleiding blijkt een topper. Zie tabel.
p. 136 HBO/WO Gezondheidswetenschappen: Hier krijgt ook de Executive Master of Health Administration van TIAS een integrale beoordeling. Zie tabel.
p. 149 HBO Fysiotherapie: De Hogeschool Utrecht biedt geen specialisatie in revalidatie, wel in psychosomatische fysiotherapie.
p. 163 HBO/WO Biologie en Life Sciences: Het oordeel over aantal contacturen van Bioinformatics and Systems Biology (VU) is o. totaalscore wordt 66 (-2).
p. 197 HBO/WO Constructiewetenschappen: Twee hbo-masters in Nijmegen krijgen alsnog een oordeel. Control Systems Engineering blijkt een topper:

