Regeling matchingsadvies 2022/2023
Wageningen University helpt aspirant BSc studenten, Nederlands én internationaal, bij het maken
van een zo goed mogelijk passende studiekeuze. Zij doet dit door het aanbieden van diverse
voorlichtingsactiviteiten, zoals campusactiviteiten en online voorlichting. Daarnaast wil Wageningen
University door middel van matchingsactiviteiten en een matchingsadvies bevorderen dat de
verwachtingen en motivatie van de aspirant student passen bij (‘matchen’ met) de gekozen
opleiding.
Zo geeft Wageningen University aspirant studenten een eerste indruk van wat het betekent om een
universitaire opleiding te volgen aan Wageningen University.
In deze regeling wordt de procedure beschreven van het uitbrengen van een matchingsadvies aan
aspirant studenten.

Artikel 1 Definities
1. Aanmelden = het indienen van een verzoek tot inschrijving in het eerste jaar van een
bacheloropleiding via Studielink;
2. Aspirant studenten= alle personen waarop deze regeling volgens artikel 2.1 van toepassing
is;
3. Inschrijfbesluit = Inschrijfbesluit Regulier van Wageningen University waarin de procedures
van inschrijving en de verschillende tarieven collegegeld zijn omschreven.
4. Matchingsactiviteit = online assessment als studiekeuzeactiviteit zoals aangeboden door
Wageningen University.
5. Campusactiviteit = studiekeuze activiteiten, zoals het bijwonen van een Open Dag of het
meedoen aan een meeloopdag.
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 willen inschrijven voor het eerste jaar van een bacheloropleiding.

2. Aan alle aspirant studenten wordt aangeraden deel te nemen aan een van de
campusactiviteiten van Wageningen University, om kennis te maken met de universiteit,
de campus en de opleidingen. Deelname aan een campusactiviteit is niet verplicht.

3. Aan alle aspirant studenten wordt aangeraden zich aan te melden vóór 1 mei.
4. Voor alle studenten zoals genoemd in artikel 2.1 van deze regeling, is deelname aan
matching verplicht. De Raad van Bestuur zal aan iedere aspirant student een niet-bindend
matchingsadvies uitgeven, zoals nader beschreven in deze regeling.

5. De aspirant student kan zich, mits aangemeld vóór 1 augustus, ongeacht het
matchingsadvies volgens de procedures en voorwaarden van het Inschrijfbesluit laten
inschrijven aan de door hem gekozen opleiding.

Artikel 3. Aanmelding tot 1 augustus: matching verplicht
1. Aspirant studenten moeten zich aanmelden vóór 1 augustus. Ze moeten het online
assessment invullen en terugsturen op uiterlijk 15 augustus, en zullen hierop gebaseerd
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een niet-bindend matchingsadvies ontvangen. Het online assessment zal per email aan de
aspirant student gestuurd worden.
In het geval dat een aspirant student niet deelneemt aan het online assessment, of het niet
uiterlijk 15 augustus terugstuurt, zal het recht op inschrijving vervallen.
Uitzonderingsgronden zijn genoemd in lid 4 van dit artikel.
Het College van Bestuur brengt aan iedere aspirant student in de zin van dit artikel een
niet-bindend matchingsadvies uit, binnen twee weken nadat is voldaan aan de
matchingsverplichting zoals genoemd in lid 1 van dit artikel.
Dit advies wordt 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. Onverschillig welk advies de student heeft gekregen, heeft de student recht op
inschrijving.
Uitzonderingsgronden zijn;
a. Geldige redenen waardoor de student niet in staat was om uiterlijk 15 augustus het
online assessment in te sturen, door: langdurige ziekte, handicap, bijzondere
familieomstandigheden, overige omstandigheden waardoor de aspirant student
redelijkerwijs niet kon deelnemen naar het oordeel van de opleidingsdirecteur.
b. Tevens wordt uitzondering gemaakt voor 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 niet aan de deadline van 15
augustus kon worden voldaan.
Voor aspirant studenten die niet aan de matchingsverplichting kunnen voldoen op basis van
uitzonderingsgronden genoemd in lid 4 van dit artikel, maar zich wel voor 1 augustus
hebben aangemeld, vervalt de matchingsverplichting. De aspirant student kan hiertoe een
verzoek indienen bij de opleidingsdirecteur, via de opleidingswebsite.

Artikel 4. Aanmelding na 1 augustus: verzoek tot inschrijving wordt niet in behandeling genomen
1. Van aspirant studenten die zich op 1 augustus of later aanmelden en die geen beroep
kunnen doen op de uitzonderingsgronden genoemd in lid 2 van dit artikel, wordt het
verzoek tot inschrijving niet in behandeling genomen.
2. Uitzonderingsgronden zijn;
a. Geldige redenen waardoor de student zich niet aan uiterlijk 1 augustus heeft
kunnen aanmelden door: langdurige ziekte, handicap, bijzondere
familieomstandigheden, overige omstandigheden waardoor de aspirant student
redelijkerwijs niet kon deelnemen naar het oordeel van de opleidingsdirecteur.
b. Tevens wordt uitzondering gemaakt voor 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 op
uiterlijk 1 augustus.
3. Voor studenten die beroep kunnen doen op de uitzonderingsgronden zoals genoemd in lid 2
van dit artikel geldt dat, wanneer zij zich uiterlijk 31 augustus aanmelden, dat zij recht
hebben op inschrijving.
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Artikel 5. Bezwaar tegen niet in behandeling nemen van het verzoek tot 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: legalprotection.students@wur.nl of Loket Rechtsbescherming
Studenten; 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.

Bijlage: Beslisboom Matching WU
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Beslisboom Matching WU 2022/2023

Online assessment ingeleverd
vóór 15 augustus; inschrijving
mogelijk aan deze opleiding

Aanmelding WU
vóór 1 augustus?

Aanmelding WU
na 1 augustus

Verplicht online assessment.
Deadline 15 augustus.
Campus activiteit aanbevolen

Online assessment
ingeleverd NA 15 augustus;
inschrijving NIET mogelijk aan
deze opleiding

inschrijving
InschrijvingNIET
NIETmogelijk
mogelijk
aan
deze
opleiding
aan deze opleiding

NB: uitzonderingen met geldige redenen en BSA: zie regeling Matching

