Naast het oriënteren op de website, het bezoeken van voorlichtingsdagen en verdiepende
activiteiten, helpt VU Matching je met het maken van een goede studiekeuze. Voldoet de opleiding
aan je verwachtingen? En heb je de juiste interesses en capaciteiten? Door grondig te checken of je
de juiste keuze hebt gemaakt, vergroot je de kans om je opleiding succesvol te doorlopen. VU
Matching bestaat uit twee stappen: het invullen van een digitale vragenlijst en het bijwonen van een
matchingsactiviteit.
Let op: Voor de opleiding Psychologie is het bijwonen van de matchingsactiviteit verplicht. De
verplichte matchingsdag voor Psychologie vindt plaats op dinsdag 4 juni 2019, houd hiervoor de
hele dag vrij. Wij gaan ervan uit dat je aanwezig bent. Als je niet aanwezig bent, kun je je niet
inschrijven voor de opleiding. Na afloop van de matchingsactiviteit krijg je een advies op maat. Als je
je hebt aangemeld voor 1 mei 2018, is dit advies niet bindend. Heb je je na 1 mei aangemeld, dan is
het advies wel bindend.
Je wordt pas voor de matchingactiviteit uitgenodigd als je je in Studielink hebt aangemeld voor de
opleiding én al een keer hebt ingelogd op VUnet, het informatieportaal van de VU. Vul daar ook de
digitale matchingvragenlijst in, vóórdat je naar de matchingactiviteit komt! Dan heb je de eerste stap
van VU Matching afgerond en ben je goed voorbereid voor de matchingactiviteit. De uitnodigingen
worden vanaf half april verstuurd. Middels een knop in de uitnodiging kun je je aanmelden voor de
matchingsdag.
De matchingsactiviteit geeft een realistisch beeld van de opleiding. Van tevoren bestudeer je de
opgegeven literatuur en maak je een paar opdrachten. Op de matchingsdag zelf volg je twee
hoorcolleges en een werkgroep en maak je een toets. De matchingsdag is een goede gelegenheid
om docenten en je toekomstige medestudenten te ontmoeten. Ook is er veel ruimte om vragen te
stellen. Zo kun je weloverwogen beslissen of Psychologie de juiste opleiding is voor jou.
Het kan voorkomen dat er sprake is van bijzondere persoonlijke omstandigheden waardoor je een
geldige reden hebt om niet aanwezig te kunnen zijn op de matchingsdag. Reageer dan op de
uitnodiging dat je niet kunt komen en neem contact met ons op via matching.fgb@vu.nl

