
1 

Matching  
kies wat bij je past 

 
Ervaringen met matching in 2013 
 
 
Prof.dr. Bert van der Zwaan 
rector magnificus 
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Reacties op matching 

 oktober 2012     maart 2013 
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Waarom matching? 

• Studenten ondersteunen bij juiste studiekeuze 
 

• Studiesucces verhogen 
 

• Op zoek naar studenten die beste uit zichzelf willen 
halen 

 

• Binding met de opleiding en medestudenten 
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Wat weten we over het voorspellen 
van studiesucces? 

Bij inschrijving: 

•eindexamencijfers 

•moment van aanmelden 

•geslacht 

 

In eerste jaar: 

•behaalde studiepunten in blok 1 
 
Op basis van deze voorspellers: 

•aanmelddeadline vervroegen 

•studeerervaring naar voren halen 
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Fase 1  
Oriënteren 

Fase 2 
Inschrijven 

Fase 3  
Matching 

    
Wat is matching? 

Fase 4 
Bevestigen 

Fase 5 
Tutoraat 

 

• een geïntegreerd traject van oriëntatie tot BSA 

 

• 5 fasen: 
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Fase 1  
Oriënteren 

Fase 2 
Inschrijven 

Fase 3  
Matching 

    
Fase 3: matching 

Fase 4 
Bevestigen 

Fase 5 
Tutoraat 

 

• digitale vragenlijst 

 

• representatief studeren op de universiteit 

 

• feedback van een docent op ervaringen en 
studieprestaties 

 

• nadruk ligt op reflectie en ‘zelfselectie’ 
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Ervaringen: interviews 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://vimeo.com/90517604
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Evaluatie studenten en docenten 

 

• uit evaluatieformulier studenten: 

• matching krijgt een 7.7 (tussen 7.1 en  8.3) 

• docenten krijgen een 4.4 

• matching nuttig? 4.0 

 

• docenten en studenten positief over binding 
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Evaluatie studenten en docenten 

 

ontwikkelpunten: 

• zwaarder programma 

• betere toetsing met feedback 

• onderscheid meeloopdagen/introductie 

• studenten verwachten (individueel) advies 
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Matchingsproces 
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Matchingsproces 
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Matchingsproces 

• 5.908 bruto inschrijvingen 

 

• 4.517 aanmelders aan matching meegedaan 

 

• 4.164 aanmelders voor opleiding met matching: 
15% na matching inschrijving ingetrokken 
(mogelijk effect van matching) 

 

• opkomst: voorjaar 13 % – juni 63% -  aug 24% 



Studievoortgang: uitval tot 01-02 
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Studievoortgang: punten blok 1 
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Toelichting 

Mogelijke oorzaken voor verschillen tussen faculteiten: 

• vroege matching 

• intensievere, zwaardere matching 

• meerdaagse matching 

• overstappers tussen opleidingen 

 

In gesprekken met faculteiten: 

- nadere analyse van de data 

- inventarisatie van verbetermaatregelen 
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Van ‘zelfselectie’ naar een 
individueler advies? 

 

• beperkt aantal voorspellers bekend 

 

• onderzoek naar factoren studiesucces:  
voorspellers verfijnen 
 

• individueel advies heeft risico’s 
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Voorspellers verfijnd 

Minder kans om vervroegd uit te vallen: 

• eindexamencijfer wiskunde  

• nieuw:  

– eindexamencijfer Engels 

– oriëntatieactiviteiten: meeloopdag, spreken met 
student of studieadviseur 

– vroege matching bij Geowetenschappen en 
Geesteswetenschappen 

 

Meer kans om uit te vallen: 

• inschrijvingen voor meer dan één opleiding 
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Voorspellers verfijnd 

Kans op meer studiepunten: 

• eindexamencijfer wiskunde 

• geslacht (vrouw) 

• nieuw:  

– eindexamencijfers Nederlands en Engels 

– website bekeken 

 

Kans op minder studiepunten: 

• leeftijd hoger dan gemiddeld 

• deelgenomen aan late matching 
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Wat weten we van onze uitvallers? 

Maart 2014, telefonische interviews 

 

Vraag naar invloed matching op keuze: 

• 47%: matching geen invloed, keuze al gemaakt 
 

• 71%: ik ben door matching niet gaan twijfelen 

• 22%: ik ben door matching een beetje/erg gaan 
twijfelen 

 

Vraag: was matching representatief voor studie? 

• merendeel antwoordt: ja 
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Wat weten we van onze uitvallers? 

Vraag: wat ga je nu doen? 

• 37%: weet ik nog niet 

• 27%: ik ga naar het hbo  
(vooral Sociale Wetenschappen) 

• 29%: ik ga een andere wo-opleiding doen 

• 7%: ik ga dezelfde wo-opleiding doen 
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Matching in 2014 

 

• strakkere deadlines om gedrag te sturen 

• proces naar voren: meer vroege matching 

• meer feedback en verzwaring programma 

• zelfreflectie nog meer stimuleren 
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Vooraanmeldingen 2014 
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Meer weten? 

 

• www.uu.nl/evaluatiematching 

 

http://www.uu.nl/evaluatiematching
http://www.uu.nl/evaluatiematching

