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Kern van de inhoud 

Op basis van de evaluatie van het derde cohort dat aan de verplichte matching heeft deelgenomen (de 
matching voor studiejaar 2015-2016) worden enkele aanpassingen in de regeling voor het studiejaar 2016-
2017 voorgesteld. De voornaamste wijzigingen zijn: 
- vaste periodes voor de matchingsperiodes, m.u.v. de bachelor Rechtsgeleerdheid en de 
bacheloropleidingen van Geowetenschappen; 
- verplichte deelname aan matching geldt niet voor degene die in het voorafgaande jaar aan alle verplichte 
onderdelen heeft deelgenomen; 
- toevoeging van de uiterste deadline van 5 augustus voor het aangeven dat men tot een 
uitzonderingscategorie behoort. 

Verzoek aan de universiteitsraad 

De studentengeleding van de universiteitsraad heeft adviesrecht m.b.t. de matchingsregels. Daarom legt 
het CvB de voorgestelde regels voor matching 2016-2017 ter advies voor. 

 



 
In het strategisch plan 2012-2016 was een van de actielijnen om het Utrechtse onderwijsmodel 
verder te versterken, de invoering van matchingsactiviteiten voor alle bachelorstudenten (p. 17, 
actielijn 1).  
 
In 2013 is de matching en verplichte 1-mei aanmelding als onderdeel van het project BaMa 3.0, 
UU-breed ingevoerd. Dat betekent dat nu drie cohorten bachelorstudenten het matchingstraject 
hebben doorlopen. Elk najaar wordt gebruikt voor evaluatie van de effecten van matching met een 
brede groep betrokkenen. Zie de nota voor meer informatie over het verloop van de evaluatie en 
de uitkomsten.  
 
Omdat Studielink ieder jaar op 1 oktober opengesteld wordt voor nieuwe aanmelders en eind 
november de open dagen voor de bachelor georganiseerd worden, moeten de matchingsregels 
voor het studiejaar 2016-2017 zo snel mogelijk vastgesteld worden. De studentengeleding van de 
universiteitsraad heeft adviesrecht m.b.t. deze regels. De matchingsregels maken deel uit van het 
Reglement Inschrijving en collegegeld dat op 17 november 2015 door het CvB zal worden 
vastgesteld. Voordat het CvB deze vaststelt worden de matchingsregels eerst voor advies naar de 
universiteitsraad gestuurd. De planning daarbij is als volgt: 
 
13 oktober 2015 (voorlopige) vaststelling matchingsregels 2016-2017 door CvB 
27 oktober 2015 bespreking in UR-cie OOS 
9 november 2015 bespreking in U-Raad met CvB 
17 november 2015 vaststelling door CvB Reglement Inschrijving en collegegeld 2015-2016 
 
Over 2014-2015 heeft een evaluatie van het matchingsproces plaatsgevonden en op basis 
daarvan is de regeling matching 2016-2017 opgesteld.  
 
In de periode september-oktober 2015 zijn de ervaringen met het matchingsproces en de daaruit 
voortvloeiende gewenste wijzigingen voor het studiejaar 2016-2017 besproken met direct 
betrokkenen bij matching: vice-decanen, onderwijsdirecteuren, hoofden onderwijsbeleid en 
studentzaken, hoofden communicatie en marketing, studieadviseurs, hoofden van studiepunten, 
de Centrale studentenadministratie en Juridische Zaken.  
 
In december volgt een uitgebreid evaluatieverslag waarin ook de resultaten van het onderzoek 
zijn opgenomen. 
 
 
Concept-besluit 
Het college stelt de regels inschrijving 2016-2017 in concept vast en legt deze vervolgens ter 
advisering voor aan de Universiteitsraad. De voornaamste wijzigingen zijn: 
- vaste periodes voor de matchingsperiodes, m.u.v. de bachelor Rechtsgeleerdheid en de 
bacheloropleidingen van Geowetenschappen; 
- verplichte deelname aan matching geldt niet voor degene die in het voorafgaande jaar aan alle 
verplichte onderdelen heeft deelgenomen; 
- toevoeging van de uiterste deadline van 5 augustus voor het aangeven dat men tot een 
uitzonderingscategorie behoort.  
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Inhoud en/of bijlagen Nota Besluitvorming College van Bestuur  
(wordt digitaal beschikbaar gesteld) 
 
1. Uitkomsten evaluatie matchingsproces 2014-2015 
 
De Universiteit Utrecht voerde afgelopen jaar voor de derde maal matching uit voor alle 
bacheloropleidingen zonder loting of selectie. De belangrijkste conclusie is dat matching inmiddels 
breed geaccepteerd en gemeengoed geworden is.  
• 90% nam deel aan de matching in april en juni. Deelname aan augustusmatching is 

teruggebracht tot 10% (bedoeld voor uitzonderingen, zoals uitloters, scholieren die na de 
matching bij een opleiding willen omzwaaien naar een andere opleiding, studenten die heel 
laat te horen hebben gekregen dat ze een negatief BSA krijgen en voor situaties van 
overmacht. 

• Het aantal bezwaren t.o.v. 2014 is sterk verminderd (van ruim 500 naar ruim 280 bezwaren). 
Dit kan met name toegeschreven worden aan betere bekendheid over de regels inschrijving 
en verbeterde communicatie daarover waar het afgelopen jaar sterk in geïnvesteerd is. 

 
Naar aanleiding van de evaluatie van vorig jaar is een aantal verbetermaatregelen genomen die 
gericht zijn op: 
− realistischer studieactiviteiten en verbeteren van de studiehouding; 
− meer aandacht voor feedback en zelfreflectie; 
− een scherp onderscheid tussen oriëntatie enerzijds en matching anderzijds; 
− een intensief en activerend tutoraat, met name in de eerste periode, en structurele evaluatie 

ervan. 
 
De evaluatie t.a.v. deze verbetermaatregelen is op dit moment nog in volle gang, de resultaten 
daarvan volgen in december. De admissions dean heeft in februari jl. op deze aspecten 
opleidingsscans gemaakt van elke opleiding en besproken met de vice-decanen onderwijs. Het 
universiteitsbrede kader is uitgebreid met kaders voor toetsing: een representatievere toets die 
aansluit bij het voorbereidend werk en door meer en serieuzere feedback waardoor een student 
een betere inschatting kan maken over het niveau van de studie in relatie tot zijn/haar 
competenties. De toetsresultaten kunnen samen met alle andere gegevens die van de scholieren 
bekend zijn gebruikt worden voor een betere voorspelling van de latere studieresultaten mogelijk 
te maken. Op termijn moet dit leiden tot een beter en betrouwbaarder individueel advies.  
 
Matchingsactiviteiten  
Alle opleidingen bieden nu ‘vroege’ matching aan naast de matching in juni. Men is over het 
algemeen heel positief over de vroege matching, het betreft duidelijk de meest gemotiveerde 
groep scholieren. Voor kleine opleidingen maakt het verdelen van aanmelders over april en juni 
het soms lastig om representatief onderwijs aan te bieden, aangezien het dan bijv. om minder 
dan vijf scholieren gaat. Voor opleidingen met een instroom van minder dan 50 studenten is het 
daarom niet verplicht om ook in april matching te organiseren. 
Over de matching in juni is iedereen zonder uitzondering positief.  
 
Augustusmatching 
Matching in augustus wordt aangeboden voor een aantal aangewezen uitzonderingscategorieën 
(zie ook aanmelding na 1 mei). Het organiseren hiervan blijft lastig, zowel qua planning als om 
representatief onderwijs te organiseren voor vaak enkele studenten. Ook is er sprake van veel no-
show in deze groep en heeft matching weinig invloed meer op de studiekeuze. Voor deze groep is 
meer (individueel) maatwerk wenselijk. Het is aan te raden om voor deze groep bijvoorbeeld 
huiswerk verplicht te stellen voor deelname aan de matchingsactiviteit. Ook zouden opleidingen 
ook al in juli matchingsactiviteiten kunnen organiseren voor degenen die met geldige reden niet in 
juni konden komen.  
Deelname aan de augustusmatching is overigens al teruggebracht tot 10% (d.w.z. 90% neemt in 
april of juni deel). 
 
Aanmelding na 1 mei  
Net als in 2014 melden zich nog ook steeds studenten na 1 mei aan. Het gaat hier om wettelijke 
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uitzonderingsgroepen: studenten met een negatief BSA elders, studenten die zijn uitgeloot bij de 
opleiding van hun eerste keuze en studenten die zich voor 1 mei bij een andere bacheloropleiding 
hadden aangemeld en willen omzwaaien. Opleidingen geven aan dat deze studenten relatief veel 
handwerk met zich meebrengen, omdat een aantal zaken rond hun aanmelding moet worden 
onderzocht en gecontroleerd. De introductie van een tweede aanmelddeadline en de vervroeging 
van matchingsactiviteiten heeft opleidingen wel in staat gesteld het proces van late matching 
logistiek beter te organiseren.  
 
Opleidingen geven aan dat nog steeds onzeker is hoeveel studenten zich daadwerkelijk melden op 
1 september, omdat niet alle studenten hun inschrijfverzoek intrekken als zij besloten hebben 
voor een andere opleiding te kiezen. Ook moet de communicatie en informatie richting 
aankomende studenten, en met name de uitzonderingsgroepen, verder worden verbeterd. Het 
betreft hier bijvoorbeeld ook de eigen bachelorstudenten die willen switchen na een negatief BSA. 
Hiervoor is initiatief genomen door het projectteam matching in overleg met de directie 
Communicatie & Marketing, studieadviseurs en studentenbalies. 
 
Een groep die eveneens wettelijk gehouden is aan de 1 mei deadline is de groep UU-studenten, 
die 45 studiepunten heeft behaald in het eerste jaar van hun bacheloropleiding, en die 
desondanks wil omzwaaien naar een andere bacheloropleiding. Opleidingen geven aan deze 
studenten te willen faciliteren, omdat de Universiteit Utrecht wil bevorderen dat haar studenten 
kiezen voor een opleiding die bij hen past, en deze studenten bovendien al bekend zijn met 
studeren aan de universiteit. Voor deze studenten wordt ook individueel maatwerk toegepast. 
 
Aanmeldingen en terugtrekkingen 
Op 1 mei lag het totale aantal aanmeldingen bij opleidingen zonder loting of selectie iets hoger 
dan in 2014. In totaal zijn er 10.016 aanmeldingen ingediend bij deze opleidingen (tegen 9.799 in 
2014). Hiervan werd 89% ingediend voor 1 mei (tegen 86% in 2014 en 78% in 2013). Op 15 
september 2015 was 46% van het aantal aanmeldingen weer ingetrokken (tegen 43% in 2014 en 
37% in 2013). Het grootste deel van de intrekkingen (90%) vond plaats na 1 mei (net als in 
2014). Een omvangrijk deel van de studenten (38%) heeft zich in de laatste 2 weken van april 
aangemeld. Opleidingen hebben in totaal 5.441 studenten gematcht (tegen 5.428 in 2014).  
 
Opkomst matchingsdagen 
In 2015 is het opleidingen gelukt meer studenten mee te laten doen aan het matchingstraject in 
het voorjaar. Dit was een van de wensen die werd geuit in de evaluatie van 2014:  
 

 voorjaar juni augustus totaal 

2015 30% 60% 10% 100% 
2014 24% 63% 13% 100% 
 
Bezwarenprocedure 
De Universiteit Utrecht wil graag uitstralen dat studeren een serieuze aangelegenheid is, en wil 
daarom dat aankomende studenten zich aan gestelde opdrachten en deadlines houden. De 1 mei 
deadline, het tijdig invullen van het matchingsformulier en deelname aan de matchingsactiviteit 
zijn belangrijke stappen in dit proces. In 2014 bleken meer dan 1.000 studenten zich niet aan 
deze stappen te houden en tekenden ruim 500 studenten bezwaar aan tegen hun afwijzing. Het 
aantal bezwaren is dit jaar gedaald tot 256. Dit kan met name toegeschreven worden aan betere 
bekendheid over de regels inschrijving en verbeterde communicatie daarover waar het afgelopen 
jaar sterk in geïnvesteerd is. 
 
De bezwaarschriften zijn namens de onderwijsdirecteur individueel beoordeeld door de commissie 
dispensatie, bestaande uit de Admissions dean, een studentenpsycholoog en een lid uit een 
faculteit, om de gelijkheid van behandeling te bevorderen en de werklast in de opleidingen te 
beperken. Ongeveer de helft van de bezwaren is op grond van de aangevoerde argumenten 
ontvankelijk verklaard. Deze studenten konden alsnog meedoen aan matching en zich inschrijven. 
Van een deel van de studenten is het bezwaar ongegrond verklaard, na het doorlopen van de 
wettelijk voorgeschreven stappen. Van alle afgehandelde bezwaren heeft één bezwaar uiteindelijk 
geleid tot een gegrond beroep bij het CBHO. Dit betrof een bezwaar  tegen de afwijzing wegens 
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het niet (op tijd) inleveren van het  matchingsformulier. 
 
Opvolging Theo Wubbels en vervolgopdracht admissions dean 
Prof.dr. Theo Wubbels heeft vanwege zijn emeritaat de functie van admissions dean neergelegd. 
Het college van bestuur heeft per 1 oktober 2015 prof.dr. Peter Schrijver benoemd tot zijn 
opvolger.  
 
Opdracht 
De Admissions dean draagt er namens het college van bestuur zorg voor dat opleidingen een 
representatief matchingstraject aanbieden dat de student in staat stelt te toetsen of de gemaakte 
studiekeuze past bij zijn of haar ambities en mogelijkheden. Matching is onderdeel van een 
samenhangend traject dat loopt van de eerste kennismaking met de universiteit tot en met het 
bindend studieadvies (BSA). 
 
Opdracht september 2015 
- Zorg voor een verdere inhoudelijke kwaliteitsverbetering van de matchingsactiviteiten met als 

doel nog beter onderscheid tussen representatief onderwijs en een dagje studeren in het 
kader van voorlichting/werving; 

- Evalueer het concentreren van alle matchingsactiviteiten in vaste periodes en de daarop 
toegestane uitzonderingen; 

- Stimuleer verdere verbetering en intensivering van het tutoraat met behulp van de 
ontwikkelde monitor over het tutoraat in het eerste jaar. Stimuleer dat opleidingen de 
resultaten uit deze monitor gebruiken om het tutoraat te verbeteren; 

- Breidt de experimenten met blended learning uit zodat er tijdens de matchingsactiviteiten 
meer ruimte is voor verdieping en feedback; 

- Start pilots met het verplicht stellen van huiswerk voor deelname aan de matchingsactiviteiten 
en pilots met vrijstelling van deeltoetsen in het eerste jaar op basis van de behaalde 
toetsresultaten tijdens de matching; 

- Continueer het onderzoeksproject in dat erop gericht is om uiterlijk in 2018 individueel 
studieadvies te geven aan aankomende studenten gedurende het matchingstraject, op basis 
van gedurende 3 jaar verzamelde voorspellers. Stimuleer dat opleidingen op basis van de 
beschikbare kennis feedback en adviezen aan studenten verbeteren; 

- Zorg dat opleidingen sterker inzetten op het identificeren van talentvolle studenten c.q. 
potentiële honoursstudenten tijdens de matching; 

- Ontwikkel een procedure voor de matching van internationale studenten (al dan niet 
verplicht); 

- Evalueer samen met de directie Communicatie & Marketing het wervingstraject dat in oktober 
2015 gestart is om het voorlichtings- en oriëntatietraject richting aankomend studenten te 
verbeteren; 

- Zorg ervoor dat Osiris admissions per 1 oktober 2016 in gebruik is genomen voor het 
complete matchingsproces ter vervanging van Formdesk; 

- Zorg voor de verspreiding van kennis over matching en de profilering van de Universiteit 
Utrecht in landelijk perspectief, door de publicatie van artikelen, het organiseren van 
bijeenkomsten en het verzorgen van presentaties of bijdragen bij landelijke overleggen en 
bijeenkomsten. Draag zorg voor actieve kennisdeling over matching binnen de UU.  
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2. Regeling 2016-2017 
 
In de bijlage is de gewijzigde regeling matching 2016-2017 opgenomen, met daarin gemarkeerd 
de wijzigingen ten opzichte van de versie van 2015-2016. Onderstaand een overzicht van de 
verschillende wijzigingen: 
 
Wijzigingen A 
• In de inschrijfregels is een uiterste aanmelddatum opgenomen voor de augustusmatching: 5 

augustus 2016. Een uiterste datum om aan te geven dat men in een bepaalde 
uitzonderingscategorie valt ontbrak, met als gevolg dat er nog t/m eind augustus 
uitzonderingsverzoeken werden ingediend en het niet meer goed mogelijk was om een 
representatieve matchingsactiviteit te organiseren. Hiervoor is de uiterste datum nu gelijk 
getrokken met uiterste aanmelding voor de augustusmatching: 5 augustus. 
 

Wijzigingen B 
• Toegevoegd is: de verplichte deelname matching geldt niet voor degene die volledig heeft 

deelgenomen aan alle onderdelen van de matchingsactiviteiten van de betreffende opleiding in 
het voorafgaande jaar. 
 

Wijzigingen C 
• in 2016 zijn vaste periodes afgesproken voor roostering van matchingsactiviteiten m.u.v.: 

- Rechtsgeleerdheid wijkt uit naar de toetsperiode eind juni i.v.m. beschikbaarheid van 
voldoende zalen, docenten en mentoren; 
- alle bacheloropleidingen van de faculteit Geowetenschappen wijken uit naar eind juni omdat 
docenten en studenten op veldwerk zijn tijdens de reguliere periode in juni. Voor deze 
opleidingen wordt een uitzondering gemaakt bij de uniforme roostering. 
In juli 2016 wordt dit door de admissions dean geëvalueerd met deze opleidingen. 
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REGLEMENT INSCHRIJVING EN COLLEGEGELD 20156-20167  
ex art. 7.31b, 7.33, 7.42, 7.45 en 7.46 WHW vastgesteld door het college van bestuur  
op  18 november 2014 en nader gewijzigd op 8 juni 2015. 
 
 
 
 
1. AANMELDING EN MATCHING BACHELOROPLEIDING 
 
 
 
 
 
 
 
Opmerkingen etc van Marjan en Frank 
 
 
 
 
 
 

Artikel 7.31b WHW  Rechten en verplichtingen bij aanmelding uiterlijk op 1 mei 

1. Indien de betrokkene zich uiterlijk op 1 mei voor een of meer bacheloropleidingen heeft 
aangemeld op de wijze, bedoeld in artikel 7.31a, eerste lid, heeft hij het recht deel te 
nemen aan door de instelling met betrekking tot de desbetreffende bacheloropleidingen te 
organiseren studiekeuzeactiviteiten. Het instellingsbestuur kan besluiten dat de betrokkene 
verplicht is deel te nemen aan de studiekeuzeactiviteiten. 

2. Het instellingsbestuur brengt ten aanzien van elke student die zich heeft aangemeld en die 
heeft deelgenomen aan de studiekeuzeactiviteiten, een studiekeuzeadvies uit. Bij 
ministeriële regeling kan een maximum aantal studiekeuzeadviezen worden vastgesteld 
waarop de betrokkene recht heeft. 

3. Indien toepassing is gegeven aan de tweede volzin van het eerste lid en de betrokkene 
zonder geldige reden niet deelneemt aan de studiekeuzeactiviteiten, bedoeld in dat lid, kan 
het instellingsbestuur besluiten de inschrijving van de betrokkene te weigeren. 

4. Het instellingsbestuur stelt ter uitvoering van dit artikel nadere regels vast die in elk geval 
betrekking hebben op de aard en de inhoud van de studiekeuzeactiviteiten voor de 
instelling of per opleiding, de termijn waarbinnen de studiekeuzeactiviteiten plaatsvinden, 
de termijn waarbinnen en de wijze waarop het studiekeuzeadvies wordt uitgebracht, de 
gevolgen van het zonder geldige reden van verhindering niet deelnemen aan 
studiekeuzeactiviteiten en de geldige redenen van verhindering voor het deelnemen aan die 
activiteiten. Bij het vaststellen van de nadere regels treft het instellingsbestuur voor 
aspirant-studenten afkomstig uit de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba 
onderscheidenlijk Aruba, Curaçao en Sint Maarten zodanige voorzieningen dat zij kunnen 
deelnemen aan de studiekeuzeactiviteiten zonder dat hun fysieke aanwezigheid op de 
instelling vereist is. 

5. Dit artikel is niet van toepassing op: 
a. de inschrijving voor een bacheloropleiding waarvoor een selectieprocedure is ingesteld, en 
b. degene die op grond van artikel 7.28 vanwege het bezit van een buiten Nederland behaald 

diploma is vrijgesteld van de diploma-eisen, bedoeld in de artikelen 7.24, eerste en tweede 
lid. 
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A. Aanmelding uiterlijk 1 mei 
Een eerste inschrijving van een inschrijver voor een bacheloropleiding is uitsluitend mogelijk 
indien betrokkene zich uiterlijk op 1 mei 20156 in Studielink heeft aangemeld voor de 
opleiding (d.w.z. op of voor 1 mei 20156 een inschrijfverzoek heeft ingediend in Studielink), 
met dien verstande dat: 

− deze verplichting om uiterlijk op 1 mei 20156 aan te melden slechts geldt voor één 
bacheloropleiding indien de betrokkene zich voor meer dan één bacheloropleiding 
aanmeldt. Betrokkene is  verplicht deel te nemen aan de matching van  alle 
opleidingen waarvoor hij zich aanmeldt; 

− deze verplichting om uiterlijk op 1 mei aan te melden niet geldt voor: 
o degene die op een zodanig tijdstip een bindend studieadvies heeft gekregen voor 

een hbo- of wo-bacheloropleiding dat hij zich niet kon aanmelden op of voor 1 
mei, en 

o degene die uiterlijk 75 augustus ten minste 45 studiepunten van een 
bacheloropleiding van de Universiteit Utrecht heeft behaald. 

Betrokkene is wel verplicht deel te nemen aan de matching van de opleiding en zich 
daarvoor tijdig aan te melden. Om de opleiding in staat te stellen matching te 
organiseren, dient betrokkene uiterlijk 5 augustus een verzoek tot inschrijving in te 
dienen in Studielink en zich uiterlijk voor 75 augustus 20156 aan te melden voor de 
laatste ronde van matchingsactiviteiten door middel van een verzoek tot inschrijving 
in te dienen in Studielinken het daarvoor bestemde digitale formulier waarmee hij 
kan aangeven dat hij in een uitzonderingscategorie valt. 

− voor een opleiding met loting of selectie (numerus fixus) het verplicht is om uiterlijk 
op 15 mei 20156 een inschrijfverzoek in te dienen via Studielink. 

De betrokkene die zich niet tijdig heeft aangemeld voor de opleiding door middel van een 
inschrijfverzoek in Studielink, wordt niet toegelaten tot de opleiding en ontvangt een 
afwijzing van diens verzoek tot inschrijving van het hoofd van de centrale 
studentenadministratie (hierna: “Hoofd CSA”). 
 
B. Verplichte deelname matching 
Deelname aan de matching (studiekeuzeactiviteit) is verplicht. Uitgezonderd van de 
verplichting tot matching is degene die toelaatbaar is op grond van een buiten Nederland 
behaald diploma. Voorts geldt de verplichting tot matching niet voor de inschrijving voor een 
opleiding met loting of selectie (numerus fixus). De verplichting tot matching geldt niet voor: 

- degene die toelaatbaar is op grond van een buiten Nederland behaald diploma; 
- de inschrijving voor een opleiding met loting of selectie (numerus fixus); 
- degene die volledig heeft deelgenomen aan alle onderdelen van de 

matchingsactiviteiten van de betreffende opleiding in het voorafgaande jaar. 
Een eerste inschrijving van een inschrijver met een Nederlandse vooropleiding voor een 
bacheloropleiding waarvoor geen numerus fixus of selectie aan de poort geldt, is uitsluitend 
mogelijk indien de opleiding in OSIRIS heeft vastgelegd dat betrokkene heeft voldaan aan de 
matchingsverplichting. Hiervan is sprake als betrokkene volledig heeft deelgenomen aan alle 
onderdelen van de matchingsactiviteiten van de opleiding en zich daarbij houdt aan de 
deadlines en verplichtingen in het proces. Hieronder wordt verstaan: 

1. volledig invullen van het matchingsformulier en dit elektronisch terugsturen: 
o bij voorkeur binnen twee weken en in ieder geval vóór uiterlijk 15 mei 20156 

indien het inschrijfverzoek voor de opleiding uiterlijk op 1 mei 20156 via 
Studielink is ingediend; 

o bij voorkeur binnen twee weken en in ieder geval vóór uiterlijk 120 augustus 
20156 indien het inschrijfverzoek voor de opleiding na 1 mei 20156 en vóór 75 
augustus 20156 via Studielink is ingediend; 

2. voorbereiden op de representatieve studieactiviteiten; 
3. volledig deelnemen aan de representatieve studieactiviteiten, die over twee dagdelen 

zijn gespreid; 
4. zo spoedig mogelijk en in ieder geval vóór aanvang van de studieactiviteiten, 

afmelden indien betrokkene vanwege overmacht niet in staat is deel te nemen aan 
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de studieactiviteiten; daarbij beslist de onderwijsdirecteur van de bacheloropleiding 
op een daartoe strekkend verzoek van de betrokkene of sprake is van een geldige 
reden van verhindering; 

5. maken van een toets of opdracht;  
6. deelnemen aan de nabespreking/ feedback.  

Beslissingen en berichten met betrekking tot de matching worden elektronisch aan de 
betrokkene verzonden naar het emailadres dat betrokkene in Studielink heeft vastgelegd. 
De betrokkene die niet (volledig) heeft deelgenomen aan de matchingsactiviteit of zich niet 
gehouden heeft aan de deadlines en verplichtingen in het proces, wordt niet toegelaten tot 
de opleiding en ontvangt een afwijzing van diens verzoek tot inschrijving van hoofd CSA.,  

 
C. Tijdstippen matching 
Bij de opleidingen met meer dan 50 eerstejaars studenten op peildatum 1 oktober 20145  
vinden de matchingsactiviteiten twee maal plaats, namelijk van 11 tot en met 22 april 2016 
en van 30 mei 2016 tot en met 10 juni 2016. In afwijking hiervan vinden de 
matchingsactiviteiten plaats op: 

- 21 juni, 24 juni en 29 juni 2016 voor de opleiding Rechtsgeleerdheid; 
- 21 juni 2016 voor de opleiding, Natuurwetenschap en Innovantiemanagement; 
- 24 juni 2016 voor de opleiding Global Sustainability Science; 
- 28 juni 2016 voor de opleiding Aardwetenschappen; 
- 30 juni 2016 voor de opleiding Sociale Geografie en planologie. 

in maart/april 2015 en in juni 2015. Opleidingen met 50 of minder eerstejaars studenten op 
peildatum 1 oktober 20145 organiseren in ieder geval in juni 2015van 30 mei 2016 tot en 
met 10 juni 2016 matchingsactiviteiten.  
De exacte data voor de matchingsactiviteiten worden vóór 1 november 2014 vastgesteld 
door de opleiding en gecommuniceerd aan potentiële studenten. 
Voorts vindt bij alle opleidingen, met uitzondering van Liberal Arts and Sciences, van 1722 
tot en met 216 augustus 20156 een laatste ronde matchingsactiviteiten plaats. De deadline 
voor aanmelden voor deze laatste ronde van matchingsactiviteiten is op 75 augustus 20156. 
Aanmelding dient plaats te vinden door middel van het daarvoor bestemde digitale formulier. 
Voor Liberal Arts and Sciences vindt de laatste ronde matchingsactiviteiten plaats op 126 
augustus 2015 en is de deadline voor aanmelden op 75 augustus 2015. Voor Taal- en 
cultuurstudies vindt de laatste ronde matchingsactiviteiten plaats op 18 augustus 2015 en is 
de deadline voor aanmelden op 5 augustus 2015. Hierna is deelnemen aan matching, en dus 
inschrijven niet meer mogelijk.  
 
De laatste ronde van matchingsactiviteiten is uitsluitend toegankelijk voor: 
- studenten die voor het studiejaar 20156-20167 zijn uitgeloot of niet geselecteerd bij een 

bacheloropleiding die op grond van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk 
onderzoek eenmet numerus fixus en/of selectie hanteert;  

- studenten die na deelname aan matching voor een andere opleiding omzwaaien naar een 
tweede opleiding en voor wie gegeven het tijdstip waarop de uitkomst van de matching 
elders bekend werd c.q. de matching elders plaatsvond, niet mogelijk was deel te nemen 
aan de matching voor die tweede opleiding in juni 20156;  

- studenten die zich na 1 mei hebben aangemeld voor een andere bacheloropleiding (dan 
die waarvoor zij zich op of voor 1 mei hebben aangemeld) voor wie het niet mogelijk was 
deel te nemen aan de matching in juni 20156;  

- studenten die op een zodanig tijdstip een bindend studieadvies hebben gekregen voor 
een hbo- of wo-bacheloropleiding dat het niet mogelijk was deel te nemen aan de 
matching in maart/april of juni 20156; 

- studenten die naar het oordeel van de onderwijsdirecteur ten gevolge van overmacht 
niet hebben kunnen deelnemen aan de matchingsactiviteit in maart/april of mei/juni 
20156; 

- studenten als bedoeld in 1E van wie het bezwaar tegen de afwijzing van het verzoek tot 
inschrijving gegrond is verklaard;  
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- studenten woonachtig op de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba 

onderscheidenlijk Aruba, Curaçao en Sint Maarten. Wanneer deze studenten aantonen 
dat zij niet in staat zijn aan de augustus-matching deel te nemen, treft de opleiding 
zodanige voorzieningen dat zij kunnen deelnemen aan een vorm van 
studiekeuzeactiviteit zonder dat hun fysieke aanwezigheid op de instelling vereist is. 
 

D. Termijn waarbinnen en de wijze waarop studiekeuzeadvies wordt uitgebracht 
Direct na afloop van de matching ontvangt de student feedback die bedoeld is als hulpmiddel 
om een definitieve studiekeuze te maken. In aansluiting hierop ontvangt de student tevens 
een beknopte terugkoppeling per mail. 
 
E. Niet voldoen aan aanmelding op 1 mei en verplichte deelname matching.  
Hoofd CSA wijst het inschrijfverzoek af van: 

- degenen die zich niet tijdig hebben aangemeld voor de opleiding door middel van een 
inschrijfverzoek in Studielink, en  

- degenen die niet (volledig) hebben deelgenomen aan de matchingsactiviteit c.q. zich 
niet hebben gehouden aan de deadlines en verplichtingen in het proces.  

en stuurt deze beslissing elektronisch naar het emailadres dat betrokkene in Studielink heeft 
vastgelegd met vermelding van de mogelijkheid om tegen de beslissing bezwaar te maken bij 
het college van bestuur. 
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