
AANVULLINGEN EN CORRECTIES KEUZEGIDS HBO 2022 

 

23 november 2021 - Na het ter perse gaan van deze gids zijn onderstaande aanvullingen 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. 21 – De beste hogescholen 

Zuyd Hogeschool is in het artikel ‘De beste hogescholen’ per abuis ingedeeld bij middelgrote 

hogescholen, terwijl de hogeschool in de ranking grote hogescholen had moeten worden ingedeeld. 

Na correctie van deze fout zien de ranking grote hogescholen en de ranking middelgrote hogescholen 

er als volgt uit: 

 

 

http://www.keuzegids.org/correcties


In het artikel is daarnaast de volgende tekst over Zuyd Hogeschool opgenomen: 

‘De nummer drie, Zuyd Hogeschool, scoort vooral erg goed met de opleidingen techniek en ontwerp. 

Ook in de studierichtingen gezondheid, economie en bedrijf, en aarde en milieu scoort Zuyd over de 

gehele linie bovengemiddeld. Opvallend is dat de instelling met maar liefst drie opleidingen een 

totaalscore van meer dan 90 punten behaalt: verloskunde (97 punten), docent muziek (94 punten) 

en ergotherapie (91 punten).’ 

 

p. 25 – De beste particuliere instellingen 

In de ranking ‘De beste particuliere instellingen’ is ten onrechte de volgende noot niet vermeld bij 

Hotelschool The Hague: 

*Anders dan de andere instellingen in deze ranking, is Hotelschool The Hague net als veel andere 

hogescholen een bekostigde instelling. De instelling biedt echter alleen de opleiding Hotel 

Management en krijgt daarom een plek in de ranking van beste particuliere instellingen. Hotelschool 

The Hague past hier volgens Keuzegids goed tussen, omdat de instelling met haar opleiding hotel 

management opereert binnen één vakgebied. Bovendien is op deze opleiding het predicaat 

'kleinschalig en intensief onderwijs' van toepassing, een predicaat dat ook goed past bij de andere 

instellingen in de ranking van beste particuliere instellingen. 

 

p. 35 – Leraar basisonderwijs (pabo) 

In de tabel is onder de tussenkop ‘Pabo’s in Noord-Nederland’ ten onrechte de toevoeging ‘intern. 

pabo’ geplaatst bij Groningen NHL Stenden. Hier zou moeten staan: ITEss (International Teacher 

Education for Secondary Schools). 

 

p. 57 – Pedagogiek  

De tabel met de toelating per profiel mist in dit artikel. De toelating voor de opleidingen in dit artikel 

is als volgt: 

 

p. 269 – Ad onderwijs en opvoeding 

De opleiding pedagogisch educatief professional van KPZ in Zwolle is onterecht zonder prestatiecijfer, 

studentoordelen en totaalscore weergegeven in de tabel. Na toevoeging hiervan ziet de tabel er als 

volgt uit: 



 

 

p. 289 – Ad bedrijfskunde 

De Ad’s management van Windesheim in Almere en Zwolle zijn onterecht zonder prestatiecijfer, 

oordelen en totaalscore weergegeven in de tabel. Na toevoeging hiervan ziet de tabel er als volgt uit: 

 

 

p. 312 – Verantwoording 

De gegevens die in elk artikel getoond worden in de ‘Tabel arbeidsmarkt’ zijn afkomstig uit de HBO-

Monitor 2020, ROA. Per abuis wordt in de gedrukte gids gesproken over de Hbo-monitor 2021, ROA. 


