
 
 
 
 
 
 
Coördinatoren en afdelingsleiders 
havo- en vwo-bovenbouw 

 
Spui 21  

1012 WX Amsterdam  
Postbus 19268  

1000 GG Amsterdam 
 

T 020 525 2664  
F 020 525 4799  

www.uva.nl 
 
 
 
 
 
 
 
Datum Telefoon  
10 december 2014 020 525 2567  
Contactpersoon  
Regien Bloch  
E-mail  
r.m.bloch@uva.nl  
Onderwerp  
Matching en Studiekeuzecheck 
 
 
 
Geachte coördinatoren en afdelingsleiders havo- en vwo-bovenbouw, 
 
Zoals u weet, is er vorig jaar veel veranderd rond de inschrijving van studenten voor het hoger 
onderwijs: aankomend studenten moeten voor 1 mei een verzoek tot inschrijving voor een opleiding 
indienen via de website van Studielink, en voorts hebben scholier en instelling het recht om elkaar uit 
te nodigen voor een studiekeuzecheck.  
 
De Amsterdamse hoger onderwijs instellingen (HvA, Inholland, UvA en VU) vinden het belangrijk om 
de leerlingen zo goed mogelijk te begeleiden bij hun studiekeuze en uitval door een verkeerde 
studiekeuze zo veel mogelijk terug te dringen. Wij zijn daarom vorig jaar gestart met het organiseren 
van een studiekeuzecheck/matching. Deelname daaraan is verplicht, ook in 2015. Alle vier genoemde 
instellingen bieden na de studiekeuzecheck/matching de mogelijkheid tot heroriëntatie.  
 
De data en wijze waarop in 2015 vorm wordt gegeven aan de studiekeuzecheck/matching volgt 
hieronder per instelling, waarbij zij opgemerkt dat voor opleidingen met een numerus fixus andere 
criteria, procedures en inschrijfdeadline gelden:  
 
Hogeschool van Amsterdam  
Na het verzoek tot inschrijving via Studielink neemt de aankomend student deel aan de 
studiekeuzecheck. Deze bestaat in ieder geval uit het invullen van een online vragenlijst, een theorieles 
en een praktijkopdracht die worden afgesloten met een toets of een beoordeling. Op basis van het 
resultaat van de verschillende onderdelen ontvangt de aankomend student een studiekeuzeadvies. Een 
aantal opleidingen biedt de studiekeuzecheck al in maart en april aan, maar de meeste 
studiekeuzechecks vinden plaats in de maand juni tot en met de eerste week van juli 2015. 
 
Voor meer informatie: studievoorlichting@hva.nl, 020-5995422, www.hva.nl/studiekeuzecheck  



 
Hogeschool Inholland 
Na het verzoek tot inschrijving via Studielink wordt de aankomend student uitgenodigd om deel te nemen 
aan de studiekeuzecheck. De aankomend student volgt tijdens het programma (dat bestaat uit een 
dagdeel) een college, maakt een praktijkopdracht en/of verdiept zich in de opleiding van zijn keuze en het 
beroep. Voorafgaand aan het programma op de hogeschool vragen de meeste opleidingen een online 
vragenlijst in te vullen. De student kan uitgenodigd worden voor een persoonlijk gesprek dat doorgaans 
plaatsvindt op de dag van het programma. Aan het eind van de studiekeuzecheck krijgt de student een 
studiekeuzeadvies. De studiekeuzecheck vindt plaats in maart (3, 4, 10,11), april (21, 22, 28, 29) en juni 
(16 -18 en 23-25) 2015.  
 
Projectleider studiekeuzecheck: Rutger Kappe, Rutger.Kappe@Inholland.nl, 06-15279343 Meer 
informatie: www.inholland.nl/studiekeuzecheck 
 
 
Universiteit van Amsterdam  
Na het verzoek tot inschrijving via Studielink neemt de aankomend student deel aan UvA Matching. UvA 
Matching is verplicht en bestaat uit een dag onderwijs, enkele dagen zelfstudie en een dagdeel voor het 
afleggen van een toets. Na de toets volgt een studiekeuzeadvies op basis van de uitslag. UvA Matching 
vindt plaats op twee momenten, een vroege ronde (beperkt aantal opleidingen) van 26 januari t/m 6 
februari en een zomerronde van 1 t/m 11 juni. Na beide rondes biedt de UvA studiekeuzebegeleiding aan 
scholieren die hun keuze willen heroverwegen. 
 
Voor meer informatie: Regien Bloch: r.m.bloch@uva.nl, 020-525 2567, www.uva.nl/uvamatching  
 
 
Vrije Universiteit Amsterdam  
Na het verzoek tot inschrijving via Studielink vult de aankomend student een digitale 
matchingsvragenlijst in. De vragenlijst is geen toets, en biedt de studenten een reflectie op de studiekeuze. 
Daarna volgen aankomend studenten een matchingsactiviteit. De matchingsactiviteit vindt plaats in de 
periode van 29 mei t/m 10 juni 2015. Mogelijk worden hiernaast ook matchingsactiviteiten op een ander 
moment georganiseerd. Dit verschilt per opleiding. Uiterlijk februari 2015 zijn  alle data en het 
programma van de dag per opleiding op de VU Matchingswebsite bekend. Weten welke eisen voor welke 
opleiding gelden? Vul de Matchingswijzer in op de VU Matchingswebsite! 
 
Contactpersoon: Gwen de Bruin: g.o.de.bruin@vu.nl, 020-598 9037 www.vu.nl/vumatching  
 
Mocht u nog vragen hebben naar aanleiding van het bovenstaande, neemt u dan vooral contact op met 
de hierboven genoemde contactpersonen. 
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Prof. dr. Dymph van den Boom, Drs. Huug de Deugd,  
Rector magnificus, Universiteit van Amsterdam College van Bestuur, Hogeschool Inholland 
 
Prof. dr. Frank van der Duyn Schouten, Prof. mr. Huib de Jong,  
Rector magnificus, Vrije Universiteit Amsterdam Rector, Hogeschool van Amsterdam 


