
 

REGELING STUDIEKEUZEADVIES UVA  
besluitnr. 2017-064474 
 
Ingevolge art. 7.31a t/m 7.31d Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek (WHW) 
 
 
Artikel 1 
Begrippen 
a. Aspirant-student: degene die zich via Studielink heeft aangemeld voor een bacheloropleiding aan 

de Universiteit van Amsterdam (UvA) en op dat moment niet voor de betreffende opleiding bij de 
UvA staat ingeschreven en niet in aanmerking komt voor inschrijving voor een vervolgfase van 
de betreffende opleiding.  

b. UvA Matching: de studiekeuzeactiviteit die de UvA aan aspirant-studenten voor een bachelor-
opleiding voorafgaand aan een studiejaar aanbiedt, met als doel het verstrekken van een studie-
keuzeadvies. Deze studiekeuzeactiviteit bevat een onderwijsdeel en een toets op basis waarvan 
het studiekeuzeadvies wordt verstrekt. Zowel het onderwijsdeel als de toets zijn een verplicht 
onderdeel van de studiekeuzeactiviteit.  

c. Studiekeuzeadvies: een advies van de opleidingsdirecteur ten aanzien van de studiekeuze van een 
aspirant-student op basis van een toets die in het kader van de UvA Matching wordt afgenomen. 
Een studiekeuzeadvies, is niet bindend, geeft recht op toelating tot de opleiding en is een valide 
studiekeuzeadvies in de zin van het Inschrijvingsbesluit UvA.  

d. Recht op toelating tot de opleiding: de aspirant-student heeft recht op toelating tot de opleiding 
als aan hem een valide studiekeuzeadvies is verstrekt. Het recht op toelating is van belang voor de 
inschrijving als student aan de UvA. 

e. Inschrijving: een aspirant-student die voldoet aan de wettelijke vooropleidingseisen en de 
toelatingsvoorwaarden die zijn vermeld in het Inschrijvingsbesluit UvA kan worden ingeschreven 
als student aan de UvA. Het hoofd van de Centrale Studentenadministratie is belast met de 
uitvoering van het inschrijvingsbesluit en bepaalt of een aspirant-student wordt ingeschreven als 
student voor de opleiding waarvoor de aspirant-student zich heeft aangemeld. 

f. Inschrijvingsbesluit UvA: Het besluit, zoals bedoeld in artikel 7.33 WHW, waarin de regels van 
procedurele aard, op basis waarvan de inschrijving als student aan de UvA voor een betreffend 
studiejaar geschied, zijn vastgesteld. 

g. Selectieve opleiding: een bacheloropleiding waarvoor een selectieprocedure in de zin van 6.7, 
7.53 of 7.56 WHW van toepassing is.  

 
Artikel 2 
Aanmelden uiterlijk op 1 mei 
1. De aspirant-student die zich op uiterlijk 1 mei, via Studielink, aanmeldt voor een bachelor-

opleiding aan de UvA is verplicht deel te nemen aan de UvA Matching, tenzij deze persoon als 
student bij de UvA ingeschreven is (geweest).   

2. De aspirant-student ontvangt na deelname aan de UvA Matching, per e-mail, een studiekeuze-
advies. 

3. Het hiervoor genoemde studiekeuzeadvies geeft recht op toelating tot de betreffende opleiding of 
tot een andere niet-selectieve bacheloropleiding aan de UvA. 

 
Artikel 3 
Studiekeuzeadvies 
1. De aspirant-student ontvangt een studiekeuzeadvies, indien hij heeft deelgenomen aan de 

volledige UvA Matching, waaronder de toets die hiervan deel uitmaakt.  
2. Het studiekeuzeadvies is gebaseerd op het behaalde resultaat van de toets die deel uitmaakt van 

de UvA Matching voor de betreffende opleiding. 
3. Een studiekeuzeadvies geeft tevens recht op toelating tot de betreffende opleiding voor het 

studiejaar direct volgend op het studiejaar ten aanzien waarvan de UvA Matching heeft 
plaatsgevonden. 
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Artikel 4 
Verhindering deelname aan UvA Matching  
1. De aspirant-student die niet volledig heeft deelgenomen aan de hiervoor genoemde UvA 

Matching heeft geen recht op toelating tot de opleiding, tenzij sprake is van een geldige reden van 
verhindering. 

2. De Casuscommissie UvA Matching kan, op schriftelijk verzoek van de aspirant-student, 
vaststellen dat sprake is van een geldige reden van gehele of gedeeltelijke verhindering als de 
aspirant-student heeft aangetoond dat de verhindering het gevolg is van deelname aan een onder-
wijsverplichting van de opleiding die door de aspirant-student op dat moment werd gevolgd, 
deelname aan een andere studiekeuzeactiviteit, of deelname aan een activiteit verbonden aan de 
selectieprocedure voor een selectieve opleiding, of bijzondere persoonlijke omstandigheden. 
Tevens wordt als geldige reden van verhindering beschouwd de situatie dat de overbrugging van 
de afstand tussen woon- en verblijfplaats en de plaats waar de UvA Matching plaatsvindt voor de 
aspirant-student tot overwegende bezwaren leidt en hiervoor niet zodanige voorzieningen zijn 
getroffen dat de aspirant-student kan deelnemen aan de UvA Matching. De Casuscommissie kan 
daarbij aspecten van financiële of medische aard betrekken.  
 

Artikel 5 
Heroriëntatietraject 
De aspirant-student die heeft deelgenomen aan de UvA Matching heeft recht op deelname aan het 
heroriëntatietraject van de UvA. Dit traject is erop gericht om de aspirant-student die na matching 
twijfelt over de studiekeuze, of die een negatief studiekeuzeadvies heeft ontvangen, de kans te 
bieden te ontdekken welke studie bij hem past. 
 
Artikel 6 
Aanmelding (wijzigen) na 1 mei 
1. De aspirant-student die zich na 1 mei, via Studielink, aanmeldt voor een bacheloropleiding aan de 

UvA heeft recht op toelating tot deze opleiding indien hij aantoont dat hij zich uiterlijk op 1 mei, 
via Studielink, heeft aangemeld voor een andere bacheloropleiding aan de UvA en heeft deel-
genomen aan de UvA Matching.    

2. De aspirant-student die zich na 1 mei, via Studielink, aanmeldt voor een bacheloropleiding aan de 
UvA heeft recht op toelating tot deze opleiding, indien hij aantoont dat hij zich uiterlijk op 1 mei, 
via Studielink, heeft aangemeld voor een bacheloropleiding aan een andere Nederlandse instelling 
voor hoger onderwijs, of zich uiterlijk op 1 mei, via Studielink, heeft aangemeld voor een 
selectieve opleiding (waartoe hij niet is toegelaten of niet langer toelating wenst).   

 
Artikel 7 
Aanmelding na 1 mei 
1. De aspirant-student die zich na 1 mei, via Studielink, aanmeldt voor een bacheloropleiding aan de 

UvA en waarop artikel 6 van deze regeling niet van toepassing is heeft geen recht op toelating tot 
deze opleiding, tenzij deze persoon als student bij de UvA ingeschreven is (geweest), dan wel 
sprake is van één van de uitzonderingen zoals vermeld in dit artikel.  

2. De Casuscommissie UvA Matching kan, indien uit een schriftelijk verzoek van de aspirant-
student blijkt dat sprake is van zodanige bijzondere omstandigheden, waardoor het voor aspirant-
student niet mogelijk was om zich uiterlijk op 1 mei aan te melden en de in het eerste lid 
genoemde situatie leidt tot een onbillijkheid van overwegende aard, verklaren dat de aspirant-
student alsnog recht heeft op toelating tot de opleiding.   

3. De aspirant-student die zich na 1 mei, via Studielink, aanmeldt en die kan aantonen dat aan hem 
voor een andere opleiding een bindend negatief studieadvies is gegeven in de zin van artikel 7.8 
WHW op een zodanig tijdstip dat de aspirant-student zich niet uiterlijk op 1 mei kon aanmelden, 
heeft recht op toelating tot de opleiding.  
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Artikel 8  
Toepasselijkheid 
1. Deze regeling is van toepassing op alle bacheloropleidingen van de UvA, met uitzondering van de 

selectieve opleidingen. 
 
 
Vaststelling en inwerkingtreding 
Deze regeling is vastgesteld door het College van Bestuur bij besluit van 20 december 2016, 
2016cb0414 en inwerking getreden per 1 januari 2017 en laatstelijk gewijzigd bij besluit van 
21 november 2017 met besluitnummer 2017-064474. 


