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1. Nieuwe gegevens over baankansen afgestudeerden tot 2018

Accountancy en belastingen

redeli jk ()

Sociale wetenschappen
(dier)Geneeskunde

redeli jk ()
zeer goed ()

Tandheelkunde

zeer goed ()

Farmacie en medische biologie

goed ()

Landbouw en milieukunde

s lecht ()

Wiskunde en natuurwetenschappen

goed ()

Informatica en bestuurlijke informatiekunde

ma ti g ()

Elektrotechniek

ma ti g ()

Werktuigbouwkunde

zeer goed ()

Bouwkunde

goed ()

Civiele techniek

goed ()

Er zijn ook wijzigingen bij
studies met numerus fixus. In
december 2013 kwam de Dienst
Uitvoering Onderwijs (DUO) met
nieuwe gegevens. Hiernaast het
meest actuele overzicht.
NB: de selectie bij opleidingen
als University College is hier niet
opnieuw opgenomen. Zie
daarvoor de gids.

3. Geneeskunde
In de tabel op pagina 119 kreeg
de Universiteit Leiden per abuis
een min bij het expertoordeel.
Dit moet een neutrale score zijn
(‘o’). De totaalscore van de
opleiding stijgt naar 72.

4. Liberal Arts & Sciences

Amsterdam UvA

2. Loting & selectie

Bedrijfskunde
Biomedische wetenschappen
Bouwkunde
Communication and Media
Criminologie
Diergeneeskunde
Economie (…en bedrijfsceconomie)
Farmacie
Fiscaal Recht
Geneeskunde
Industrieel Ontwerpen
Internat. Betrekkingen & Internat Org.
Internat. Business (/ Administration)
Klinische Technologie
Lucht- en Ruimtevaarttechniek
Notarieel Recht
Psychobiologie
Psychologie
Rechtsgeleerdheid
Tandheelkunde
Voeding en Gezondheid
Werktuigbouwkunde

sel
lot lot

lot

l/s
lot lot sel

Wageningen WUR

s lecht ()

Utrecht UU

goed ()

Bedrijfskunde

Tilburg UvT

ma ti g ()

Economie

Rotterdam EUR

ma ti g ()

Rechten en bestuurskunde

Nijmegen RU

Kunstwetenschappen

matig ()
zeer goed
redelijk ()
slecht ()
slecht ()
slecht ()
matig ()
matig ()
redelijk ()
zeer goed
redelijk ()
matig ()
matig ()
goed ()
zeer goed
zeer goed
matig ()
goed ()

Maastricht UM

zeer goed ()

Leiden UL

goed ()

Theologie

Groningen RUG

Letteren

Eindhoven TU/e

Nieuwe voorspeling

Delft TUD

Oude voors pell i ng

Amsterdam VU

Va kgebi ed

Enschede UT

Eind 2013 is het gezaghebbende instituut ROA weer met zijn tweejaarlijkse prognoses voor
baankansen per discipline gekomen. Die kansen zijn voor een aantal vakgebieden flink gedaald. In
enkele technische en medische richtingen blijft de situatie gunstig.
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In dit artikel op p 22/23 moet
lot
l/s sel lot lot l/s l/s l/s l/s
worden toegevoegd:
l/s
sel
l/s
l/s
sel
l/s
“De UM heeft een aparte
sel
stroom voor ambitieuze bèta’s:
lot
Maastricht Science Programme
(MSP). Hier zijn de studenten apart ondervraagd. Ze zijn iets kritischer over het studieprogramma, maar het MSP kan
verder wedijveren met de suptoppers.”

