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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. 18: Profiel Tilburg University. De in de tweede kolom vermelde school of public
governance is geen samenwerking met Eindhoven. Dat geldt wel voor een geplande
graduate school voor data science.
p. 33: Tabel en tekst Liberal Arts. Aan het lijstje ‘andere’ brede bachelors wordt een
nieuwe opleiding van de VU in Amsterdam toegevoegd: Philosophy, politics and economics
p. 47 Tabel Engelse taal & cultuur. De experts hebben Engels van de Universiteit Leiden inmiddels herkeurd, en
voldoende bevonden. De totaalscore stijgt naar 62.
p. 60 Tabel Communicatie. De experts hebben Communicatie- en Informatiewetenschappen van de UU inmiddels
herkeurd, en voldoende bevonden. De totaalscore stijgt naar 48.
p. 68: Tabel Theologie.
De oordelen over Utrecht TiU betreffen louter het jaar 2013. Ze zijn verwijderd uit de online versie. De gegevens
onder Tilburg TiU omvatten namelijk ook de actuele resultaten van Utrecht.
Experts hebben Religiewetenschappen van de RUG inmiddels herkeurd: het oordeel wordt ‘o’, de totaalscore 64, de
opleiding stijgt één plek.
Herkeuring vond daarnaast plaats bij Religiewetenschappen van de VU: het oordeel wordt ‘o’, de totaalscore 48, ook
deze opleiding stijgt één plek.
p. 71 Tabel Geschiedenis. Experts hebben een drietal studies Geschiedenis inmiddels herkeurd.
Het oordeel voor Leiden wordt ‘o’, de totaalscore 66, ons eindoordeel +. De UL komt op een gedeeld eerste plaats.
Het oordeel voor Utrecht wordt ‘o’, de totaalscore 60. De UU komt op een gedeeld derde plaats.
Het oordeel voor Groningen wordt ‘o’, de totaalscore 46. Ons eindoordeel stijgt van ‘—‘ naar ‘-‘.
p. 83: Kader ‘Law colleges en honours tracks’. Deze beschrijving was niet volledig. Er zijn meer faculteiten bezig met
honours programma’s. Ook Maastricht heeft nu een 3-jarig Law College voor ambitieuze studenten.
p.120 Tabel Psychologie. De opleidingen van Erasmus Universiteit Rotterdam, Radboud, Universiteit Utrecht, Vrije
Universiteit en Universiteit Twente hanteren voor 2016-2017 geen loting of selectie meer.
p. 125: Tekst Geneeskunde. De passage over de honours programma’s (linksonder) is niet compleet. Ook hier heeft
Maastricht er nu een: vanaf het tweede jaar 18 maanden lang extra activiteiten.
p. 137: Tabel Biomedische wetenschappen. De opleiding aan Universiteit Maastricht is vanaf 2016-2017 geheel
Engelstalig en er is geen numerus fixus meer van toepassing.
p. 178: Tabel Industrieel Ontwerpen. De opleiding van Universiteit Twente is vanaf komend collegejaar geheel
Engelstalig.

