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Hierbij reageert de Centrale Studentenraad (CSR) op uw adviesaanvraag over de Regeling 

Studiekeuzeadvies UvA, ontvangen op 10 september jongstleden. De CSR is positief over de 

manier waarop de UvA de wettelijke verplichting tot het aanbieden van een 

studiekeuzeactiviteit en het verschaffen van studiekeuzeadvies serieus oppakt. De CSR is van 

mening dat UvA Matching bijdraagt aan het maken van een bewuste studiekeuze door aspirant

studenten. UvA Matching kan niet alleen studieuitval beperken, maar kan er ook voor zorgen 

dater gemotiveerde studenten in de collegezaal zitten. In deze regeling mist de CSR echter nog 

een aantal zaken, die hieronder zullen warden toegelicht. 

Het herorientatietraject 

In de Regeling is niet opgenomen wat het herorientatietraject inhoudt en welke consequenties 

deelname aan het traject heeft. De CSR vindt het belangrijk dat herorientatie in de Regeling 

opgenomen wordt, zodat de rechten van aspirant-studenten duidelijk zijn. In de Regeling is 

tevens niet vermeld welke studenten dee! kunnen nemen aan het herorientatietraject. De CSR 

ziet graag dat niet a Ileen aspirant-studenten met een negatief studiekeuzeadvies, maar alle 

aspirant-studenten die UvA Matching hebben gedaan dee! kunnen nemen aan het 

herorientatietraject. Op deze manier kunnen alle aspirant-studenten die door UvA Matching 

hebben ontdekt dat de opleiding waarvoor zij zich hadden ingeschreven niet bij hen past, een 

weloverwogen keuze maken voor een andere studie. 

Herorientatie moet recht geven op toelating 

In artikel 2 lid 3 en artikel 4 lid 3 staat dat het studiekeuzeadvies zoals gedefinieerd in de 

Regeling recht geeft op toelating tot de betreffende opleiding. Een aspirant-student die na het 

volgen van UvA Matching besluit om te switchen, bijvoorbeeld naar aanleiding van het 

herorient.!tietraject, zou dan opnieuw UvA Matching in de augustusronde moeten volgen. De 

CSR is van mening dat deelname aan het herorientatietraject recht moet geven op toelating tot 

de opleiding die de aspirant-student na dit traject beoogd. Het herorientatietraject moet 

volgens de CSR gericht zijn op het begeleiden van de aspirant-student naar de studie waarvoor 

hij we! geschikt is. Deelname aan het herorientatietraject zou dan voldoende moeten zijn om. 
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toegelaten te worden tot de opleiding die de aspirant-student naar aanleiding van het 

herorientatietraject gekozen heeft. 

Geldigheidsduur studiekeuzeadvies 

In artikel 4 lid 3 staat: "Een negatief ad vies [bij aanmelding na 1 mei] geeft geen recht op 

toelating tot de betreffende opleiding.". In de Regeling staat niet genoemd hoe Jang het 

negatieve advies bindend is. Tijdens de overlegvergadering van 15 oktober jongstleden is 

besproken dat het negatieve studiekeuzeadvies slechts een maal bindend is op het moment dat 

de aspirant-student zich na 1 mei heeft aangemeld. De CSR ziet in de Regeling graag opgenomen 

dat een advies slechts bindend is voor het collegejaar waarin de aspirant-student de 

matchingsweek volgt. 

Criteria voor bet studiekeuzeadvies 

Artikel 1 sub c zegt dat een studiekeuzeadvies een advies is van de opleidingsdirecteur ten 

aanzien van de studiekeuze van een aspirant-student op basis van de UvA Matching. De CSR 

heeft uit de overlegvergadering van 15 oktober jongstleden begrepen dat het studiekeuzeadvies 

wordt gebaseerd op het resultaat van de toets die de aspirant-student aan het eind van de 

matchingweek aflegt. De CSR adviseert dat in de regeling wordt opgenomen dat het 

studiekeuzeadvies gebaseerd wordt op deze toets. Op deze manier is het voor aspirant

studenten duidelijk wat van hen wordt verwacht. 

Proces rondom een negatief advies 

De CSR vindt het belangrijk dat het CvB stil staat bij het feit dat de toets die aspirant-studenten 

moeten afleggen een momentopname is. Door persoonlijke omstandigheden, ziekte of zenuwen 

is het vanzelfsprekend mogelijk dat een aspirant-student de toets onvoldoende aflegt, terwijl de 

aspirant-student we! geschikt is voor de betreffende studie. De CSR verzoekt daarom dater op 

twee zaken wordt gel et bij het uitbrengen van een negatief studiekeuzeadvies. Ten eerste vindt 

de CSR het belangrijk dater in de communicatie naar studenten met een negatief studieadvies 

(die zich voor 1 mei hebben aangemeld) benadrukt wordt dat een negatief studiekeuzeadvies 

niet per se betekent dat deze opleiding niet bij de aspirant-student past en dat de aspirant

student een eigen afweging moet maken over het we! of niet willen beginnen met de 

betreffende opleiding. Ten tweede adviseert de CSR dat een aspirant-student tijdens het 

herorientatietraject wordt geholpen bij het maken van deze afweging. In dit traject zou eerst 

gekeken moeten worden of de opleiding waar de aspirant-student een negatief studieadvies 

voor heeft gekregen, daadwerkelijk niet bij hem past. Indien dit het geval is, moet er word en 

gekeken welke studie eventueel we! bij hen zou passen. 

Loting en decentrale selectie 

Tot slot wil de CSR graag dater in de Regeling een uitzondering komt voor aspirant-studenten 

die zijn uitgeloot ofuitgeselecteerd voor een selectieve studie. Wanneer aspirant-studenten zijn 

uitgeloot ofuitgeselecteerd, vindt de CSR het belangrijk dat deze aspirant-studenten dee! 

kunnen nemen aan de augustusronde van UvA Matching. Op deze manier kunnen zij datzelfde 

jaar nog aan een opleiding beginnen die bij hen past. De CSR ziet hierbij drie belangrijke 

aandachtspunten. Ten eerste is de deadline voor het aanmelden van de augustusronde van UvA 

Matching 15 juli. Niet alle studies maken echter voor 15 juli bekend of een aspirant-student 

ingeloot of geselecteerd is. De CSR vindt het belangrijk dat deze aspirant-studenten mee kunnen 
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doen aan de augustusronde. Ten tweede is de deadline voor het aanmelden van een selectieve 

studie 15 mei. De CSR adviseert dat het studiekeuzeadvies van aspirant-studenten die zijn 

uitgeloot of uitgeselecteerd en meedoen aan de augustusronde van UvA Matching, niet bindend 

is op het moment dat deze aspirant-studenten zich voor 15 mei hebben aangemeld. Ten slotte 

ziet de CSR een probleem voor aspirant-studenten die zich voor 1 mei hebben aangemeld voor 

de studie van hun tweede keus. De junironde van UvA Matching vindt tegelijkertijd plaats met 

het traject van decentrale selectie voor de studie van de eerste keus van een aspirant-student. 

De CSR ziet graag dat deelname aan decentrale selectie als geldige reden wordt opgenomen in 

de Regeling Studiekeuzeadvies voor het niet kunnen deelnemen aan de junironde van UvA 

Matching. 

Hoewel de CSR positief tegenover UvA Matching staat, adviseert de CSR op dit moment negatief 

over de Regeling Studiekeuzeadvies. Bovenstaande aanmerkingen in overweging nemende, ziet 

de CSR op dit moment teveel ontbrekende punten om positief te kunnen zijn over de Regeling 

Studiekeuzeadvies. De Regeling biedt een goede basis voor het geven van een 

studiekeuzeadvies, echter ziet de CSR graag dat u bovenstaande opmerkingen meeneemt in de 

definitieve versie van de Regeling. 

De CSR ziet graag uw schriftelijke reactie tegemoet. 

Hoogachtend, 

Sam Quax 

Voorzitter CSR 13114 
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