Updates Keuzegids Hbo Voltijd 2014, vs 20-1-14
Deze correcties en aanvullingen zijn al verwerkt in de online versie van de gids.

p. 142, Verloskunde (in tabel Verpleegkunde). Tijdens het drukken werden twee nieuwe
expertoordelen bekend. Adam: ‘++’ en totaalscore 72. Groningen ‘+’ en totaalscore 64.

Algemeen: collegegeld. Het wettelijk tarief voor 2014-2015 is bekend. Het is € 1906.

p. 145, tabel Fysiotherapie: Heerlen Zuyd mag 100 euro extra collegegeld rekenen
vanwege de geboden kwaliteit.

p. 39, tabel Sport: Twee lerarenopleidingen stonden niet in juiste volgorde. Den Haag
klimt één plek, A’dam daalt er een.

Loting en selectie. Er zijn nieuwe gegevens van DUO. Hier het actuele overzicht.

p. 114, tabel Maatschappelijk werk en dienstverlening: Nijmegen krijgt een hoger
expertoordeel (+). De totaalscore gaat naar 58. De HAN klimt drie plaatsen.
----------------------------------------------------------------------------------------------------

Baankansen afgestudeerden tot 2018
Eind 2013 is het gezaghebbende instituut ROA weer met zijn tweejaarlijkse prognoses
gekomen. Hieronder een overzicht van wijzigingen:
Vakgebied
Leraar Talen
Leraar Maatschappijvakken
Leraar Exacte Vakken en Techniek
Pedagogiek
Informatie- & Mediastudies
Kunst (Beeldend, Muziek, Theater)
Bedrijfskunde (technische en MER)
Bedrijfseconomie & FSM
Accountancy & Fiscaal Recht en Economie
Vastgoed & Makelaardij
Maatschappelijk werk (MWD, CMV, SPH, SJD)
Creatieve Therapie
Rechten
Veiligheidskunde
Bestuurskunde & Overheidsmanagement
Verpleegkunde
Fysio-, Ergo- en Logotherapie
Mondzorgkunde
Biologie & Medisch Laboratoriumonderzoek
Milieu & Ruimtelijke Ordening
Landbouw
Technische Informatica
Chemie & Chemische Technologie
Bouwkunde

Oude voorspeling
goed ()
goed ()
zeer goed ()
matig ()
matig ()
goed ()
matig ()
redelijk ()
goed ()
matig ()
redelijk ()
redelijk ()
matig ()
goed ()
redelijk ()
goed ()
goed ()
goed ()
zeer goed ()
redelijk ()
redelijk ()
redelijk ()
zeer goed ()
redelijk ()

Nieuwe voorspelling
 )
matig (
)
redelijk (
)
goed (
)
slecht (
)
slecht (
 )
matig (
)
slecht (
 )
matig (
 )
matig (
)
slecht (
)
slecht (
)
slecht (
)
redelijk (
)
slecht (
)
slecht (
 )
matig (
)
slecht (
)
slecht (
)
goed (
 )
matig (
)
goed (
)
slecht (
)
goed (
 )
matig (

Gezondheidszorg
Verpleegkunde
Fysiotherapie / Oefentherapie Cesar
MBRT (Medische Beeldvorming & RT)
Huidtherapie
Voeding en Diëtetiek
Mondzorgkunde
Medische Hulpverlening
Podotherapie
Logopedie
Psychomotorische Therapie

lot l/s l/s
sel l/s sel
l/s
sel
l/s
sel
sel

sel l/s l/s sel l/s sel sel lot
sel l/s l/s
lot sel
lot
lot sel

Zwolle Geref. Hs

Vlissingen HZ

Hs Zuyd

Ede CHE

Den Haag Haagse

Rotterdam HR

Zwolle Windesheim

Saxion Hogescholen

Breda Avans

Hs Inholland

Fontys Hogescholen

Leiden HL

Nijmegen HAN

A'dam HvA

p. 66, tabel Muziek: Groningen Hanze krijgt een hoger expertoordeel. Dit gaat van ‘o’
naar ‘++’. De totaalscore stijgt naar 74. De opleiding gaat naar plek 3 in de lijst

Utrecht HU

p. 62, tabel Kunstacademie: De Gerrit Rietveld Academie mag € 100 extra rekenen ivm de
geboden kwaliteit. De docentenopleiding van Saxion Next bestaat alleen in deeltijd.

Groningen Hanze

NB: de selectie bij kunst-, sport- en hotelopleidingen is ongewijzigd gebleven.
p. 56, tabel Media en entertainment management: Breda heeft een hoger collegegeld:
€ 2310. De NHTV mag dit tarief vragen vanwege haar speciale kwaliteit.

sel sel lot sel
sel
sel

sel
sel
l/s

sel
lot
sel lot
sel
lot

Economie, recht, communicatie
Commerciële Economie
lot
lot
Advanced Business Creation
sel
HBO – Rechten
sel lot
lot lot
lot
Journalistiek
l/s
lot
sel
lot
Communicatie
lot lot
lot
Media, Informatie en Communicatie
lot
lot
Communication & Multimedia Design lot
sel
sel
Media en Entertainment Management
sel
Daarnaast heeft de Hogeschool Utrecht een loting bij vrijwel alle economische studies:
Accountancy, Bedrijfseconomie, Bedrijfskunde MER, Business Mngmnt, Facility Mngmnt, Financial Service Mngmnt,
International Business Management, Small Business & Retail Management, Logistiek en Economie
Overige studies
Toegepaste Psychologie
Forensisch Onderzoek
Maatschappelijk Werk & Dienstv.
Sociaal Pedagogische Hulpverlening
Archeologie
Fashion / techn. comm. confectiekunde
Tweedegraad lerarenopleiding Engels
Sport en Bewegingseducatie
Game Architecture and Design
Vrijetijdsmanagement
Leraar basisonderwijs
Kunst en Economie

lot sel lot sel lot
lot
lot
sel
lot
sel

lot

sel
sel
sel
lot
NHTV, selectie
NHTV, selectie
KPZ Zwolle, loting
HKU, selectie

