AANVULLINGEN EN CORRECTIES KEUZEGIDS MBO 2021
13 januari 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.

Meerdere pagina’s – alle oordelen mbo Landstede en mbo
Menso Alting
Vanwege problematiek bij de splitsing van de scholen mbo
Landstede en mbo Menso Alting hebben deze instellingen de
verkeerde oordelen gekregen. Dit heeft effect op de volgende
artikelen:

Zorg, welzijn, onderwijs & sport
Sport en beweging
Uiterlijke verzorging
ICT & creatieve industrie
Media
Artiesten
Mediatechniek
Mode/maatkleding
Ruimtelijke vormgeving
ICT-ontwikkeling en -beheer
Zakelijke dienstverlening & administratie
Juridisch-administratieve beroepen
Marketing, communicatie en evenementen
Particuliere beveiliging
Publieke veiligheid
VeVa (Veiligheid en Vakmanschap)

Voedsel, natuur & gastvrijheid
Kok
Voeding en vers
Dieren
Dienstverlening in de horeca
Dienstverlening in het toerisme
Mobiliteit, transport & logistiek
Voertuigen
Vervoer
Logistiek
Bouw & techniek
Bouw en wegen
Afbouw en onderhoud
Installatie- en servicetechniek
Industrie- en vliegtuigtechniek
Slimme technologie

In het volgende overzicht kun je de juiste oordelen vinden:
Oordelen mbo Landstede

p. 18 De beste scholen
MBO Life Sciences heeft ten onrechte een plekje gekregen in de ranking van de AOC’s. Dit is echter
geen aparte instelling, maar een samenwerking tussen Nordwin College en Friesland College. De
opleidingen zijn juist verdeeld onder de scholen, waardoor er bij de ranking van de AOC’s een kleine
verschuiving is ontstaan: zone.college heeft nu de derde plek in de ranking en Nordwin College de
vierde. In de ranking van de ROC’s zijn geen verschuivingen, wel is de score van Friesland College
enkele tiende punten hoger.

p. 22 Een leeswijzer
In de leeswijzer staan nog oude vragen uit de JOB-monitor 2018 in plaats van de JOB-monitor 2020.
De juiste voorbeeldvragen zijn als volgt:
Onderwijs en begeleiding
•

Wat vind je van de manier waarop school je helpt om goed te presteren?

•

Wat vind je van het nut van de lessen voor jouw toekomst?

Informatie
•

Wat vind je van hoe school je op de hoogte houdt over hoe het met je gaat in je studie?

•

Vragen de docenten wat je van de lessen vindt?

Omgeving, sfeer en veiligheid
•

Wat vind je van de sfeer binnen jouw opleiding?

•

Wat vind je van de werkplekken op school waar je rustig kunt studeren?

Stage/werkplek
•

Wat vind je van hoe school jou heeft voorbereid op je stage/bpv?

•

Wat vind je van hoe opdrachten van school aansluiten bij het werk dat je doet op je stage/bpv-plek?

•

Wat vind je van de mogelijkheid om jouw werkervaring te bespreken op school?

Lesmateriaal en toetsen
•

Wat vind je van het lesmateriaal en de boeken?

•

Wat vind je van de keuzedelen waaruit je kunt kiezen?

Op de methodiekpagina staat een volledig overzicht met de gebruikte vragen:
https://keuzegids.nl/methodiek-keuzegids-mbo-2021/

