Aanvullingen en correcties Keuzegids Mbo 2018
13 december 2017. Na het ter perse gaan van deze gids zijn onderstaande aanvullingen en correcties
bekend geworden. Ze zijn verwerkt in de online versie van de gids. Voor alle toekomstige updates, zie
www.keuzegids.org/correcties

p. 9 Beste scholen.
 In de lijst beste ROC’s zijn twee scholen ‘gedeeld derde’ geworden. Bij ROC van Twente
stond dit niet duidelijk genoeg. Ook deze school staat dus op het podium.
 In deze lijst klimt Landstede drie plaatsen. Eind november heeft de onderwijsinspectie
haar oordelen bijgesteld. De inspectiescore gaat van 31,5 naar 38,5 en de totaalscore naar 61,3.
 In de ranglijst van ‘groene scholen’ waren de provincie-aanduidingen gehusseld. Op onze website, onder
‘correcties’, is de tabel met de juiste provincies te vinden.
p. 83 Verkoop.
Bij het Kellebeek College van ROC West-Brabant worden geen opleidingen verkoop aangeboden.
p. 90 Horeca.
In de tabel is Horeca is ROC TOP toegevoegd, met een totaalscore van 63 punten. De meeste studenten halen
zonder vertraging hun diploma en zijn positief over hun docenten. Over de lessen zijn ze iets kritischer.
p. 177 Procestechniek.
Bij drie scholen ontbrak een oordeel, maar is dit aangevuld. Dit betreft Koning Willem1 College, Nova College en ROC
Midden-Nederland. Alle drie mogen ze zich topopleiding noemen. Bij enkele andere scholen zijn scores aangepast.
Artikel en tabel over procestechniek is voor iedereen toegankelijk via
https://www.keuzegids.org/ol/gidsen/mbo18/1523
p. 180 Installatietechniek.
In de tabel is Alfa College toegevoegd, met een vrij gunstige totaalscore van 65 punten. Er is weinig uitval in het
eerste jaar en de studenten zijn positief over de lessen.
Algemeen:
Achter enkele opleidingen in de gids stond niet het juiste ‘oordeel’-symbool. Dit is rechtgezet. De vuistregel is:
Tm 33 pt: - - - / tm 43: - - / tm 53: - / tm 63: o / tm 73: + / tm 83: ++ / tm 93: +++

