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Regeling matchingsadvies 

Wageningen University probeert aspirant studenten te helpen bij het maken van een zo goed 

mogelijke en passende studiekeuze. Zij doet dit door het aanbieden van diverse 

studiekeuzeactiviteiten en het uitbrengen van een matchingsadvies aan studenten die zich voor 

een bacheloropleiding willen inschrijven. Zo hoopt Wageningen University aspirant studenten een 

eerste indruk te geven wat het betekent om een universitaire opleiding te volgen aan Wageningen 

University. Daarnaast wil Wageningen University vaststellen of de verwachtingen en motivatie van 

de aspirant student passen bij  (‘matchen’ met) de gekozen opleiding. 

In deze regeling wordt de procedure beschreven van het uitbrengen van een matchingsadvies aan 

aspirant studenten. In sommige gevallen heeft het matchingsadvies een bindend karakter en kan 

het College van Bestuur de inschrijving van de aspirant student weigeren. 

 

Artikel 1 Definities 

a. Aanmelden = het indienen van een verzoek tot inschrijving in het eerste jaar van een 

bacheloropleiding via Studielink; 

b. Aspirant studenten= alle personen waarop deze regeling volgens artikel 2 van toepassing 

is; 

c. Campusactiviteit = bezoek aan een Bachelor open dag, een groepsmeeloopdag of 1op1 

meelopen;  

d. Inschrijvingsbesluit = inschrijvingsbesluit van Wageningen University waarin de procedures 

van inschrijving en de verschillende tarieven collegegeld zijn omschreven. 

 

Artikel 2 Toepasselijkheid en werking van de regeling 

1. Deze regeling is van toepassing op alle aspirant studenten en extranei die zich bij Wageningen 

University in willen schrijven voor het eerste jaar van een bacheloropleiding, met uitzondering 

van:  

a. personen die zich als student of extraneus in willen schrijven voor een eerste jaar van een 

bacheloropleiding en die willen worden vrijgesteld van de vooropleidingseisen op grond van 

artikel 7.28 WHW: d.w.z. studenten met een buitenlands diploma of niet in het bezit van 

een reguliere Nederlandse vooropleiding of met een propedeuse HBO. Deze personen 

kunnen zich zonder deelname aan de studiekeuzeactiviteiten aanmelden voor inschrijving. 

b. personen die zich in willen schrijven voor de opleiding Voeding en Gezondheid waarvoor 

een numerus fixus is vastgesteld. Voor hen geldt de hiervoor vastgestelde 

selectieprocedure. 

2. Alle aspirant studenten zijn verplicht zich conform deze regeling aan te melden en aan de 

bijbehorende verplichtingen te voldoen alvorens zij zich conform de procedures en 

voorwaarden omschreven in het Inschrijvingsbesluit kunnen laten inschrijven.  

 

Artikel 3 Aanmelding tot en met 1 mei: niet bindend matchingsadvies 

1. Aspirant studenten die zich tot uiterlijk 1 mei hebben aangemeld, zijn verplicht: 

a. Deel te nemen aan een campusactiviteit van Wageningen University en zich als bewijs 

daarvan te registreren tenzij zij van deze verplichting zijn ontheven volgens lid 2 of lid 3 

van dit artikel.  

http://www.wageningenur.nl/nl/Onderwijs-Opleidingen/Studiekiezers-bachelor/BSc-opleidingen/BSc-Voeding-en-Gezondheid/Numerus-Fixus-toelating-en-inschrijving.htm
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b. Het online assessment in te vullen. Dit assessment wordt de aspirant student per email 

toegezonden uiterlijk drie weken nadat de student een campusactiviteit heeft bijgewoond 

of anders uiterlijk op 1 juli. Het assessment dient vóór 1 augustus ingevuld en 

teruggestuurd te worden.  

c. Voor aspirant studenten die niet aan de matchingsverplichtingen zoals genoemd in lid 1a 

en 1b van dit artikel voldoen vervalt het recht op een niet-bindend advies. Zij zullen 

standaard een bindend, oranje advies (in de zin van lid 5 van dit artikel) ontvangen, wat na 

contact met de opleiding kan worden omgezet in groen of rood (in de zin van artikel 4 lid 

3).  

 

2. De verplichting van deelname aan een campusactiviteit geldt niet voor  

a. Aspirant studenten die uit Bonaire, Sint Eustatius, Saba, Aruba, Curaçao of Sint Maarten 

afkomstig en daar woonachtig zijn bij aanmelding. 

b. Aspirant studenten die om geldige reden de campus niet hebben bezocht en die op hun 

verzoek vrijstelling van deze verplichting hebben verkregen. Geldige redenen zijn: 

dokters/ziekenhuisbezoek op Open Dagen van Wageningen University; bijzondere 

familieomstandigheden; onderwijsverplichtingen; deelname aan studiekeuzeactiviteiten bij 

andere instellingen (tijdens Open Dagen van Wageningen University); overige 

omstandigheden waardoor de aspirant student redelijkerwijs geen bezoek heeft kunnen 

brengen naar het oordeel van de opleidingsdirecteur. De bewijslast van de redenen en 

verkregen vrijstelling van deelname rust op de aspirant student. Met een verzoek tot 

vrijstelling kan de aspirant student zich wenden tot de opleidingsdirecteur via de 

opleidingssite. 

Deze onder a. en b. genoemde aspirant studenten zijn wel verplicht het online assessment in te 

vullen. 

3. De verplichting van deelname aan een campusactiviteit en van aanmelding tot uiterlijk 1 mei 

geldt niet voor: 

a. Aspirant studenten die zich bij een andere instelling c.q. voor een andere opleiding wel 

tijdig hebben aangemeld. De bewijslast hiervan rust op de aspirant student. 

b. Aspirant studenten die kunnen aantonen dat de nieuwe aanmelding het gevolg is van een 

beëindiging van de inschrijving voor een andere bacheloropleiding op grond van artikel 

7.8b lid 5 WHW (bindend negatief studieadvies) op een zodanig tijdstip dat hij zich niet kon 

aanmelden voor 1 mei.  

Deze aspirant studenten zijn wel verplicht het online assessment in te vullen. 

 

4. Het College van Bestuur brengt aan iedere aspirant student in de zin van dit artikel een 

matchingsadvies uit dat geen bindend karakter heeft. Onverschillig de aard van het advies 

(zoals omschreven in lid 5 van dit artikel) kan de aspirant student zich volgens de procedure 

van het Inschrijvingsbesluit laten inschrijven voor de opleiding waarvoor hij zich had 

aangemeld. 

 

5. Het matchingsadvies wordt binnen drie weken nadat is voldaan aan de verplichtingen 

(deelname aan en tijdig indienen van het assessment, deelname aan een campusactiviteit) per 

email toegezonden, en kan zijn: a. positief (groen) of b. twijfel of de aspirant student een 

goede studiekeuze maakt (oranje). In geval b. geeft de opleiding de aspirant student hiervan 

gemotiveerd bericht waarbij de student de mogelijkheid wordt geboden contact op te nemen 

met de opleiding om mondeling een nadere toelichting te krijgen. 

 

Artikel 4 Aanmelding na 1 mei: bindend matchingsadvies 
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1. Aspirant studenten die zich na 1 mei aanmelden en die geen beroep kunnen doen op de 

uitzonderingsgronden genoemd in artikel 3 lid 3 van deze regeling zijn verplicht het online 

assessment in te vullen. Dit assessment wordt de aspirant student uiterlijk 1 juli per email 

toegezonden. Het assessment dient vóór 1 augustus ingevuld en teruggestuurd te worden. 

Aspirant studenten die het assessment na 1 augustus invullen krijgen standaard een oranje 

advies (in de zin van lid 3 van dit artikel).  

 

2. Het College van Bestuur brengt aan iedere aspirant student in de zin van dit artikel een 

matchingsadvies uit dat een bindend karakter heeft. Afhankelijk van de aard van het advies 

(zoals omschreven in lid 3 van dit artikel) kan de aspirant student zich volgens de procedure 

van het Inschrijvingsbesluit laten inschrijven voor de door hem gekozen opleiding. 

 

3. Het matchingsadvies wordt binnen drie weken na indienen van het assessment per email 

toegezonden, en kan zijn: a. positief (groen), b. twijfel of de aspirant student een goede 

studiekeuze maakt (oranje). In het geval b. geeft de opleiding de aspirant student hiervan 

gemotiveerd bericht waarbij de aspirant student de mogelijkheid wordt geboden contact op te 

nemen met de opleiding om mondeling een nadere toelichting te krijgen.  Na dit contact wordt 

het oranje advies omgezet in ofwel een positief (groen) ofwel een negatief (rood) advies. 

Alleen op basis van een positief (groen) advies kan de aspirant student zich laten inschrijven. 

 

4. Indien de aspirant student een negatief (rood) matchingsadvies krijgt weigert het College van 

Bestuur  de inschrijving van deze aspirant student. De aspirant student ontvangt een 

schriftelijk gemotiveerd bericht hierover van de opleidingsdirecteur, namens het College van 

Bestuur . 

 

Artikel 5 Bezwaar tegen weigering inschrijving 

Tegen de weigering tot inschrijving kan de aspirant student binnen zes weken na datum van het 

besluit bezwaar indienen. Het bezwaar is gericht aan het College van Bestuur, moet zijn 

gemotiveerd en een kopie van het besluit moet als bijlage mee worden gestuurd. Verzending kan 

per post of per email aan: faciliteit@wur.nl/ Faciliteit; Postbus 9101; 6700 HB Wageningen. De 

bezwaarprocedure is omschreven in het studentenstatuut (Onderdeel Rechtsbescherming 

studenten).  

 

Artikel 6 Uitzonderingen 

In gevallen waarin niet is voorzien in deze regeling neemt de opleidingsdirecteur van de 

desbetreffende opleiding namens het College van Bestuur een beslissing. 

 

Artikel 7 Inwerkingtreding 

Deze regeling geldt direct na te zijn vastgesteld door het College van Bestuur, na verkregen 

positief advies van de Studentenraad. De regeling is opgesteld in februari 2016. 

 

 

Bijlage: Beslisboom Matching WU 

mailto:faciliteit@wur.nl/
http://www.wageningenur.nl/nl/Onderwijs-Opleidingen/Huidige-Studenten/Studentenstatuut.htm
http://www.wageningenur.nl/nl/Onderwijs-Opleidingen/Huidige-Studenten/Studentenstatuut.htm

