
Workshop: 

Irene Mol – Universiteit Utrecht – Inbedding van matching in de voorlichting 

 

De UU is een jaar eerder dan de andere universiteiten en hogescholen gestart met 

matching. Reden daarvoor was dat UU in hun missie/visie sterk de nadruk aan het leggen 

waren op de binding van studenten met het eerste jaar. De toentertijd ontwikkelde 

bachelor-website was sterk gericht op het laten zien van verschillen en overlap tussen 

opleidingen aan de UU, waarbij ook  aandacht werd besteed aan de eventuele beroepen 

waar afgestudeerden in terecht zouden kunnen komen. De mogelijkheid voor Matching 

kwam dan ook op een goed moment.  

 

De oriëntatie op de studie bestaat volgens de UU  voor aankomend studenten uit een 5 

stappenplan: 

Stap 1. Actief oriënteren  door de aankomend student via open dagen, websites, flyers, 

e.d. 

Stap 2. Beslissen en inschrijven voor 1 mei 

Stap 3. Je studiekeuze toetsen (-> hier zit de matching) 

Stap 4. Zelf de beslissing maken of het inderdaad iets voor je is (maar: praat vooral met 

anderen over je keuze) 

Stap 5. In je opleiding ondersteund worden door een tutor. 

 

Matching bestaat uit twee eisen: 

1. Het invullen van het digitaal matchingsformulier 

2. Verplichte deelname aan de matchingsactiviteit 

Als niet aan 1 en 2 wordt voldaan, kan de kandidaat zich niet inschrijven voor de 

opleiding in september. 

Matchingsmomenten worden door de UU gepland in april en juni (met een uitzondering 

voor internationale studenten en uitzonderingsgevallen, waar nog in augustus iets voor 

wordt georganiseerd).  

 

Het digitaal matchingsformulier vraagt naar motivatie, interesses, verwachtingen en 

capaciteiten. Uitkomsten van dit formulier worden ook meegenomen in de daadwerkelijke 

matchingsactiviteiten als ook in een later tutoraat. 

De UU vindt het belangrijk dat de matchingsactiviteiten een representatieve studie 

ervaring zijn.  Heeft een opleiding practica? Dan zit er een practicum in de 

matchingsactiviteit. Veel zelfstudie? Dan ook zelfstandig stof doornemen. Etc. 

 

Marketingtechnisch is de uitdaging geweest: hoe "laadt" je de term Matching? 

UU heeft onder andere goed gekeken naar definities en inhoud van bepaalde activiteiten. 

Zo is bijvoorbeeld tegenwoordig een meeloopdag inhoudelijk anders dan drie jaar terug: 

nu is het echt mee-lopen; voorheen meer een studiedag. Een meeloopdag hoort dan ook 

niet bij de matching (stap 3) maar bij oriëntatie (stap 1). 

Utrecht heeft ook ingezet op informatiefilmpjes waarin de stappen van oriëntatie en 

matching duidelijk worden benoemd.  

 

Opmerkelijk bij de UU is dat de kaders voor de matching duidelijk vanuit het CvB zijn 

neergezet. Elke opleiding kan er eigen invulling aan geven (de UU is niet bang voor 

verschillen tussen opleidingen), maar heeft met de kaders toch een goed houvast op de 

vraag: wat willen we met matching bereiken? Dat de UU zelfs een Admissions Dean heeft 

benoemd, heeft er toe bijgedragen dat Matching niet werd gezien als iets wat elke 

opleiding zelf maar uit moest zoeken, maar als iets waar de universiteit als geheel voor 

kan staan. Onderwijscoördinatoren hebben  ook met regelmaat contact over het hoe en 

waarom van de matchingsactiviteiten. 

Opmerkelijk is wellicht ook dat matching bij de UU misschien ooit bedoeld was om 

teleurstellingen bij aankomend studenten en daarmee onnodige uitval te voorkomen, 

maar het nu beweegt naar een match op kandidaten die juist méér zouden kunnen dan 

het reguliere programma en die in aanmerking zouden komen voor een honours traject. 


