
Workshop: 

Jennifer Schijf – Universiteit van Amsterdam – Motivatie en inzet van 

deelnemers aan matching 

 

Matching bij de UvA is voor aankomend studenten een behoorlijke investering: maar 

liefst een  week worden kandidaten geacht aanwezig te zijn bij de UvA, met een 

studiebelasting van 28 uur (Overigens vraagt dat niet alleen veel van de aankomend 

student als ook van de opleiding). UvA ziet Matching als een middel voor de aankomend 

student om zijn/haar eerste studiekeuze te verifiëren. 

 

Uit onderzoek binnen de UvA blijkt dat er  elementen zijn binnen een matchingsactiviteit 

die bijdragen aan een helder beeld van wat de opleiding nu eigenlijk is, bij aankomend 

studenten: 

1/ positioneer het vakgebied.  Wat zijn de belangrijkste vragen binnen dit vakgebied? 

Met wat voor problemen komt dit vakgebied in aanraking en hoe worden oplossingen en 

antwoorden gezocht? Doel is daarmee studenten daarmee te inspireren. 

2/ positioneer je eigen opleiding.  Dit geeft antwoord op de vraag: waarop zou je deze 

opleiding bij deze universiteit doen? Wat is het Unique Selling Point van deze opleiding? 

Wat maakt jouw opleiding uniek? Wat wil je daarvan de studenten al vroegtijdig laten 

ervaren? Welke onderzoeksvragen binnen de onderzoeksgroep spreken wellicht tot de 

verbeelding?  

3/ stel meteen hoge eisen.  Oftewel: behandel een matchingskandidaat alsof het een 

eerstejaars student is. Als centraal is afgesproken dat er een studiebelasting is van 28 

uur, laat de kandidaten dan ook voelen wat dat betekent. Van kandidaten werd verwacht 

dat ze zich hadden voorbereid, dus we kunnen meteen aan de slag. 

4/ zorg dat alle deelnemers gezien worden. Creëer géén anonieme leeromgeving, maar 

zorg voor sociale binding, meteen met de kandidaten die je voor je hebt. Kennen ze 

elkaars namen na de matching? En wat begeleiding betreft: wordt positief of negatief 

gedrag opgemerkt en benoemd? 

5/ maak het een actieve leerervaring. Laat studenten zien dat studeren meer is dan 

hoorcolleges volgen, maar ook werkgroepen, discussies, lab-werk, presentaties etc. 

6/ draag zorg voor de begeleiding van de reflectie. Als de matchingsdagen voorbij zijn, 

komt er vanuit de opleiding/UvA een advies richting de student. Help kandidaten met het 

reflecteren op dit advies, of het nu negatief of positief advies is.  

 

Deze aandacht voor reflectie wordt  aan het begin van de week al gegeven, als 

kandidaten wordt uitgelegd waarom ze hier zijn bij deze matchingsweek, waarom de UvA 

dit belangrijk vindt en welke vragen aankomend studenten zich zelf moeten leren stellen. 

 

 

  


