SBE Regeling Matching

Deze regeling betreft een facultaire uitwerking van het universitaire beleid VU-Matching en geeft
nadere richtlijnen voor de procedure met betrekking tot aanmelding vóór en na 1 mei.
A. Definitie
1. Aspirant-student: belangstellende die zich voor de eerste keer wenst in te schrijven voor het
eerste studiejaar van een bacheloropleiding bij de School of Business and Economics (SBE).
2. VU-Matching: geheel van studiekeuzeactiviteiten dat de Vrije Universiteit Amsterdam (VU)
aanbiedt.
B. Studiekeuzeadvies
1. VU-Matching bestaat uit a. een digitale matchingsvragenlijst, en b. een opleidingsspecifieke
matchingsactiviteit.
2. Een aspirant-student meldt zich vanaf 1 oktober voorafgaand aan het collegejaar tot 1
september van het daaropvolgende jaar aan via Studielink.
3. Na zijn aanmelding in Studielink ontvangt de aspirant-student de inloggegevens voor VUnet.
De digitale vragenlijst staat in VUnet.
4. Het invullen van de vragenlijst leidt tot een automatisch gegenereerd advies en wordt direct
na het invullen aan de aspirant-student verstrekt door middel van een elektronisch bericht
(e-mail).
5. Deze regeling is niet van toepassing op de aspirant-student:
i)
ii)

die zich heeft aangemeld voor een numerus fixus opleiding
die zich na 1 mei aanmeldt, als hij aantoont dat hij voor een andere opleiding een
negatief bindend studieadvies (NBSA) heeft gekregen na 1 mei van hetzelfde
kalenderjaar.

C. Aanmelding vóór 1 mei
1. De aspirant-student die zich vóór 1 mei heeft aangemeld voor een opleiding in het hoger
onderwijs (dus uiterlijk 30 april) heeft recht op toelating tot de bacheloropleidingen
Econometrics and Operations Research, Economics and Business Economics, International
Business Administration en Bedrijfskunde mits hij voldoet aan de toelatingseisen, hij de
digitale matchingsvragenlijst heeft ingevuld én heeft deelgenomen aan de verplichte
opleidingsspecifieke matchingsactiviteit. Het advies dat volgt uit de matchingsactiviteit is
niet-bindend.
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2. Indien de aspirant-student zich voor het eerst heeft aangemeld vóór 1 mei en zonder geldige
reden niet deelneemt aan de aangeboden activiteit, dan vervalt het toelatingsrecht.
3. Van deelname aan een matchingsactiviteit kan alleen worden afgezien indien de aspirantstudent bij voorkeur voorafgaand aan de matchingsactiviteit aan de toelatingscommissie
aantoont dat hij zich heeft aangemeld en:
i) hij door persoonlijke omstandigheden verhinderd is deel te nemen aan de activiteit of
ii) hij op de momenten waarop de activiteit wordt aangeboden onderwijsverplichtingen
heeft of
iii) hij op de momenten waarop de activiteit wordt aangeboden deel moet nemen aan een
verplichte matchingsactiviteit van een andere instelling of opleiding.
D. Aanmelding na 1 mei
1. Indien de aspirant-student, anders dan bedoeld in artikel 2 lid 5 sub 2 van de Regeling
Aanmelding en Inschrijving, zich voor het eerst voor een opleiding in het hoger onderwijs
aanmeldt na 1 mei bepaalt de School of de aspirant-student toelatingsrecht verkrijgt voor
de betreffende opleiding.
2. De aspirant-student die zich voor de eerste keer na 1 mei aanmeldt, neemt deel aan de
aangeboden matchingsactiviteit van de opleiding. Op grond hiervan wordt bepaald of de
student tot de opleiding wordt toegelaten. Het uit de matchingsactiviteit voortvloeiende
advies is bindend.
3. De School maakt uiterlijk twee werkweken na de deelname aan de activiteit bekend aan de
aspirant-student of hij wordt toegelaten tot de opleiding, door middel van een elektronisch
bericht (e-mail).
4. Indien de aspirant-student zich voor het eerst heeft aangemeld na 1 mei en zonder geldige
reden niet deelneemt aan de aangeboden activiteit wordt hij niet tot de opleiding
toegelaten.
5. Van deelname aan de matchingsactiviteit kan alleen worden afgezien indien de aspirantstudent - bij voorkeur voorafgaand aan de matchingsactiviteit - aan de toelatingscommissie
aantoont dat hij zich heeft aangemeld en:
i) hij door persoonlijke omstandigheden verhinderd is deel te nemen aan de activiteit of
ii) hij op de momenten waarop de activiteit wordt aangeboden onderwijsverplichtingen
heeft of
iii) hij op de momenten waarop de activiteit wordt aangeboden deel moet nemen aan een
verplichte matchingsactiviteit van een andere instelling of opleiding.
E. Bijzondere gevallen
1. Voor een aspirant-student die zijn aanmelding annuleert en zich weer aanmeldt binnen het
academisch jaar blijft een eventueel al ingevulde vragenlijst en/of de uitslag van de
facultaire matchingsactiviteit staan. De aspirant-student hoeft dit voor die opleiding niet nog
een keer te doen.
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2. De aspirant-student die vóór 1 februari gestopt is in het eerste jaar van de bachelor en zich
opnieuw aanmeldt voor het daaropvolgende studiejaar hoeft het matchingsproces niet
nogmaals te doorlopen.
F. De opleidingsspecifieke matchingsactiviteit
1. De opleiding biedt in ieder geval eenmaal per studiejaar een activiteit aan.
2. De matchingsactiviteit geeft de aspirant-student inzicht in de eisen die de opleiding stelt.
3. De School richt een webpagina in waarop de datum van de matchingsactiviteit staat
vermeld, alsmede een nadere toelichting op de activiteit.
G. Bezwaar
De aspirant-student kan tegen een weigering hem in te schrijven binnen zes weken na
bekendmaking van dit besluit bezwaar aantekenen bij het College van Bestuur. 1 Het bezwaarschrift
bevat een motivering en is zo mogelijk voorzien van bewijsstukken.
H. Hardheidsclausule
Waar de toepassing van deze regeling tot een onbillijkheid van de overwegende aard leidt, kan de
School ten gunste van de aspirant-student van deze regeling afwijken. De aspirant-student dient
daartoe uiterlijk drie weken voorafgaand aan de activiteit een onderbouwd verzoek in bij de School
(via: matching.sbe@vu.nl). De School besluit – namens het College van Bestuur – binnen uiterlijk
drie weken of het verzoek gehonoreerd wordt.
I. Inwerkingtreding
Deze regeling treedt in werking op 19 februari 2019 en geldt voor studiejaar 2018-2019.
Aldus vastgesteld door het bestuur van de School of Business and Economics op 19 februari 2019.

1 p/a BJZ, De Boelelaan 1105, 1081 HV Amsterdam. Zo nodig wordt de indiener gehoord door de geschillenadviescommissie, waarna het
CvB een besluit neemt.
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