Erratum Keuzegids Masters 2013, 25 april 2013
Bij de gedrukte gids zijn enkele correcties te melden. Deze zijn al verwerkt in de online versie.

Pagina 18: HBO Lerarenopleiding
De lerarenopleiding godsdienst aan de CHE duurt twee jaar.
Pagina 21: WO Lerarenopleiding
Het collegegeld voor studenten die een tweede educatieve master doen aan de
Universiteit Leiden bedraagt 1.835 euro.
Pagina 29: HBO Special educational needs
In de ranglijst van SEN-masters verdienen de bovenste drie genoemde locaties van de HU (Zwolle, Arnhem en
Rotterdam) een eindoordeel ++.
Pagina 88-89/90-91: WO Politicologie & bestuurskunde
De juiste naam van zowel de reguliere bestuurskundemaster als de bestuurskundemaster voor professionals van de
UU is: Bestuurs- en organisatiewetenschap. Bestuur en beleid is één van de tracks. Alle gegevens gaan over de
gehele opleiding.
Pagina 91: WO Politicologie & bestuurskunde
De zin “Leiden scoort met goed contact en uitstekende faciliteiten” is onjuist. Hier moet staan: Ook Leiden scoort met
een zeer positief expertoordeel.
Pagina 113: HBO Bedrijfskunde
In de overzichtstabel mist ten onrechte de master Strategic Management van Breda Avans. Dit is een deeltijdmaster
van 60 ects, de studiecode is 70142. Het collegegeld bedraagt 10.650 euro, de opleiding start in oktober (geen
tweede startmoment in februari) en de voertaal is Nederlands.
Pagina 128: HBO/WO Human resource management
De master Human resource studies van de Universiteit van Tilburg wordt aangeboden in voltijd, niet in deeltijd.
Pagina 132: WO Culturele antropologie
De master Anthropology & development studies van de Radboud Universiteit hoort met de totaalscore van 52 in de
ranglijst boven de master Medische antropologie en sociologie van de UvA te staan
Pagina 142: WO Medische masters
In de ranglijst van medische masters verdient Technical medicine van de Universiteit Twente een eindoordeel van ++.
De Amsterdamse opleiding Tandheelkunde is aangeduid als zijnde te volgen aan de UvA. Dit moet zijn: ACTA. De
oordelen komen van studenten aan zowel VU als UvA en betreffen geen bundeling van twee jaargangen.
Pagina 196: WO Bèta & beleid
Onder het kopje ‘kwaliteit’ staat dat Industrial engineering and management in Groningen wat kritiek krijgt op de
docenten en van de experts complimenten. Deze opmerkingen slaan echter op de anders Groningse master,
Technology and operations management.
.
Pagina 209: WO Bouwkunde & civiele techniek
Het collegegeld voor studenten die een tweede master doen is in het geval van de master Civil engineering &
management van de Universiteit Twente 12.916 euro.
Pagina 215: WO Industrieel ontwerpen
De drie masters van de TU Delft in dit artikel kennen wel een tweede inschrijfmoment in februari.

