Aanvullingen en correcties Keuzegids Masters 2016, 10 mei 2016
Na het ter perse gaan van deze gids zijn onderstaande updates en correcties bekend geworden. Ze zijn
al verwerkt in de online versie van de gids. Voor toekomstige updates: www.keuzegids.org/correcties
p. 18: Tabel HBO Leraren: Spaans (HU) en Godsdienst (NHL) worden niet meer aangeboden.
p. 42-43: Tabel Communicatie & media:
Experts hebben Mediastudies van de EUR inmiddels herkeurd: oordeel wordt ‘o’, totaalscore 56, ons eindoordeel ‘o’.
Bij drie masters zijn alsnog oordelen beschikbaar. Scores zijn als volgt:

p. 48 Tabel Geschiedenis:
Experts hebben Geschiedenis van de RUG inmiddels herkeurd. Toetsing & eindniveau zijn nu voldoende (‘o’) .
p. 52: Tabel Regioculturen:
Onder Europese Studies staan de drie Maastrichtse opleidingen niet in de correcte volgorde. De opleiding European
Public Affairs hoort als laatste van deze drie te staan.
p.60: Tabel HBO Kunst:
De ontbrekende expertoordelen voor Programma en Toetsing & Eindniveau van de Master Muziek in Maastricht zijn
+ en +. De totaalscore wordt 48, ons eindoordeel - .
p.64 Tabel Theologie & Religiestudies:
Experts hebben Christianity & Society in Tilburg inmiddels herkeurd. Toetsing & eindniveau zijn nu voldoende (‘o’) .
p. 82 Tabel Bestuurskunde:
De opleiding van de Vrije Universiteit kreeg een te lage beoordeling, doordat cijfers uit het zwakke 2013 nog waren
meegeteld. De opleiding behoort na correctie tot de top-3 van het vakgebied.
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p. 88 Tabel Criminologie:
Experts hebben Criminal Law van de RUG inmiddels herkeurd: zowel programma als toetsing krijgen nu een ‘o’.
p. 106: Tabel HBO Bedrijfskunde:
Hier komt één opleiding bij, zonder oordeel: Houten, Philipse Business School: Customer Management.
p.110: Tabel MBA: De Executive MBA aan Windesheim wordt afgebouwd.
p. 116: Tabel Sociologie:
Het expertoordeel voor Programma van de UvA-researchmaster Social Sciences is een +. Totaalscore wordt 54.
p. 136: Tabel Gezondheidswetenschappen:
De Leidse master Vitality and Ageing is per sept 2016 een bekostigde opleiding. Je betaalt dus een laag collegegeld.
p. 156: Tabel Geografie en Planologie:
Totaalscore van de UU-researchmaster Urban and Economic Geography moet zijn 52.
Het expertoordeel voor Programma van de UvA-researchmaster Urban Studies is +. Totaalscore wordt 58.
p. 160: Tabel Aardwetenschappen en Milieu:
Experts hebben Energy and Environmental Sciences van de RUG inmiddels herkeurd: het oordeel wordt ‘o’, de
totaalscore wordt 38.
p. 164: Tabel Biologie en Life Sciences: Hier ontbrak een opleiding van de Vrije Universiteit. Deze wordt als volgt:

p. 182: Tabel Informatiekunde:
Hier ontbrak de opleiding van de Open Universiteit*. Deze wordt gunstig beoordeeld en hoort bovenaan de ranglijst.

*) Let op: Wie in 2015-16 googelde naar masters van de OU, liep grote kans een tekst aan te treffen van deze strekking: “Per 1
september 2015 werd deze uitlopende master stopgezet. U kunt niet meer instromen in deze master”. Dit betrof echter louter
bepaalde masterprogramma’s. De OU biedt de betreffende opleidingen nog steeds aan, maar met een vernieuwd programma.

