
Workshop: 

Rina Vaatstra – Faculty of Law, Universiteit Maastricht – Gebruik van de 

resultaten van matching voor excellentietrajecten en bij studiebegeleiding 

 

Matching wordt bij de faculteit Rechten al vijf jaar gedaan en is gestart vanuit de 

doelstelling om studenten tevoren beter te laten weten wat de studie inhoudt. Belangrijk 

punt is dat er ook veel internationale studenten naar deze opleiding komen, die voorheen 

niet goed in beeld waren.  

Afgelopen jaar is matching ook gebruikt om vooraf te selecteren voor deelname aan het 

law college, waarbij studenten bovenop het reguliere programma 12 ects extra doen.  

 

De matching bestaat uit een vragenlijst, die het sluitstuk vormt na previewdagen in 

5VWO en meeloopdagen in 6VWO. Elke vragenlijst wordt gescoord, semi-automatisch. 

Studenten halen bijvoorbeeld pluspunten als ze een hoog cijfer hebben op het VWO, 

maar ook als ze meer dan 10 uur besteden aan werk, sport en vereniging.  

Het invullen van de vragenlijst, die in het Nederlands en Engels beschikbaar is, kost 

ongeveer driekwartier tot een uur. Studenten moeten de vragenlijst verplicht voor 1 

augustus terugsturen.  

 

Bij een oranje of rood advies krijgen studenten een mail dat zij een grote kans lopen dat 

ze niet succesvol zullen zijn in de studie, en dat ze hierover kunnen bellen met de 

opleiding.  

De hoogste scores vallen in de categorie groen-plus, en uit deze groep worden de 

studenten voor het law college geselecteerd. Studenten worden hierover tevoren ook 

geïnformeerd.  

Er is een korte discussie over of er dan geen sociaal wenselijke antwoorden worden 

gegeven, maar meerdere aanwezigen geven aan dat hun ervaring is dat studenten de 

vragenlijsten over het algemeen eerlijk invullen.  

 

Qua aanmeldingen zijn er bij de Engelse opleiding 800 aanmeldingen bij internationaal. 

Hiervan vullen 500 de vragenlijst in, en blijven er 300 over die echt komen. Bij de 

Nederlandse opleiding vullen 3-400 studenten de vragenlijst in, en komen er 200.  

De matching bevat geen activiteit op locatie, er is wel mogelijkheid tot bellen of skypen. 

Voor de UM is belangrijk dat de matching aansluit bij de voorlichtingsactiviteiten en 

meeloopdagen. Hoewel de matching dus alleen online is, geldt dat niet voor het gehele 

pakket aan voorlichtings- en studiekeuze-activiteiten.  

 

UM investeert hierin omdat honours-onderwijs ook een proeftuin is voor het reguliere 

onderwijs. Er wordt geëxperienteerd met interfacultair onderwijs, een portfoliosysteem 

en mentoraat.  

Vanuit de UU wordt aangevuld dat een doelstelling daarnaast is dat studenten zich 

anders gaan vervelen in hun eerste jaar en dingen buiten hun studie gaan doen.  

 

UM heeft ook contact met het VO: categorale gymnasia en TTO's bieden ook 

honoursprogramma's aan. Zelfde geldt voor UU.   

 

Mentoren en studieadviseurs kunnen bij de resultaten van de vragenlijsten om deze te 

gebruiken bij de studiebegeleiding. Er is differentiatie in studiebegeleiding, afhankelijk 

van je resultaten. Als je lage cijfers haalt wordt je direct doorverwezen naar de 

studieadviseur, in andere gevallen krijg je een mentor.  

 

 

 

 


