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Op 23 oktober jongstleden heeft de Centrale Studentenraad (CSR) aan het College een negatief 

advies afgegeven betreffende de Regeling Studiekeuzeadvies. Naar aanleiding van dit advies 

ontving de CSR op 21 november een reactie met daarin een aangepaste Regeling. 

De CSR is verheugd dat vrijwel alle punten uit het advies van de CSR in de vernieuwde Regeling 

zijn overgenomen. Voor de CSR was het in eerste instantie enkel nog onduidelijk water met het 

advies betreffende het herorientatietraject als directe toelating tot de opleiding is gebeurd. Op 

de Overlegvergadering van 26 november heeft het College hier meer helderheid over gegeven. 

Door UvA-matching aan te bieden verleent de UvA de aspirant-student een dienst, omdat de 

student beter begeleid wordt bij het maken van de juiste studiekeuze. De CSR stelt het zeer op 

prijs dat de UvA de mogelijkheid aanbiedt om nogmaals dee! te nemen aan UvA-matching als de 

student naar aanleiding van UvA-matching toch wilt wisselen van studie. De CSR ziet deze 

mogelijkheid echter als service naar de student en vindt daarom dat opnieuw deelnemen aan 

een matchingronde niet verplicht hoeft te worden gesteld. Studenten hebben ook hun eigen 

verantwoordelijkheid in het maken van een goede studiekeuze en daarnaast worden studenten 

in het herorientatietraject ook begeleid om de juiste studiekeuze te maken. 

Op dit moment biedt deelname aan UvA-matching alleen toelating tot de betreffende opleiding 

volgens de Regeling. Volgens de CSR is dit niet in iedere situatie wenselijk. Een mogelijke 

situatie is dat een student meedoet aan UvA-matching en een positief studiekeuzeadvies 

ontvangt, maar toch een andere opleiding wil gaan volgen. Als deze opleiding inhoudelijk 

dichtbij de opleiding staat waarvoor UvA-matching is gevolgd, vindt de CSR dat deze student 

niet verplicht opnieuw hoeft dee! te nemen aan de matchingronde om toegelaten te worden. 

Een antler probleem kan ontstaan als een student zeer gemotiveerd is en twee studies 

tegelijkertijd wil doen, maar tijdens een van de matchingrondes is verhinderd. Deze student zou 

volgens de Regeling niet aan beide studies mogen beginnen. De CSR vindt in dit geval ook dat de 

student niet verplicht twee matchingweken hoeft te volgen. De CSR begrijpt dat juist studenten 

die een andere studie kiezen na de matchingronde baat hebben bij het opnieuw volgen van een 
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matchingronde. Echter, het herorientatietraject zou de student moeten begeleiden bij het 

maken van een nieuwe keuze. Het volgen van een tweede matchingweek kan sterk worden 

aanbevolen aan deze studenten, maar moet niet verplicht worden gesteld. 

Naar aanleiding van de doorgevoerde wijzigingen en de verheldering van het College, adviseert 

de CSR positief op de aangepaste Regeling. De CSR zou echter graag zien dater nog een 

aanpassing in de Regeling Studiekeuzeadvies komt die meer duidelijkheid verschaft aan 

stud en ten die na het matchingtraject toch een andere studie kiezen of stud en ten die twee 

studies tegelijkertijd willen doen. De CSR is daarbij van mening dat studenten die een andere 

studiekeuze maken naar aanleiding van UvA-matching, niet verplicht moeten worden om 

nogmaals deel te nemen aan een matchingronde. Om te voorkomen dater onduidelijkheden 

ontstaan over de eventuele wijziging van de Regeling, ziet de CSR uw schriftelijke reactie graag 

tegemoet. 

Hoogachtend, 

Sam Quax 

Voorzitter 
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