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Geacht College,
Naar aanleiding van uw adviesaanvraag inzake de pilot met verplichte matchingsactiviteiten
d.d. 30 mei 2016 vragen wij uw aandacht voor het volgende.
De Raad adviseert positief op de pilot met inachtneming van onderstaande opmerhngen.

Het doel van verplichte matching
De Raad is tevreden over de uitleg van het College over het doel van de verplichte
matchingsactiviteiten. U heeft in de overlegvergaderingvan 4juli 2016 aangegeven dat
verplichte matching niet bedoeld is als vervanging van decentrale selectie. Het is uitsluitend
bedoeld om aanstaande studenten zelfreflectie te bieden op de door hen beoogde opleiding.
Het is wenselijk dat er duidelijk naar de studenten gecommuniceerd wordt dat er sprake is
van een vorm van matching en niet van selectie.
De Raad heeft u erop gewezen dat in het voorstel voor de pilot wordt gemeld dat 'kennis
aanleren' een expliciet doel is van de matching. De Raad is het, mede gezien het doel van de
matchingsactiviteiten, hier niet mee eens. Het College heeft bevestigd dat het opdoen van
kennis niet een doel mag zijnvanmatching.
Het gaat erom dat aankomend studenten zich bewust worden van het soort materie
waarmee ze bij de beoogde opleiding te maken krijgen. De formulering dient voor wat

betreft dit punt te worden aangepast.
De status van het advies
De Raad heeft u gewezen op een aantal formuleringen in het voorstel. Voor Psychologie
geldt dat aan deelnemers die niet voldoen aan het juiste profìel een duidelijk negatief (maar
niet-bindend) advies krijgen. De Raad wil nogmaals benadrukken dat de opleiding niet kan
weten of de matching inderdaad kan aantonen dat iemand al dan niet geschikt is voor de
opleiding. Een advies met een dergelijke strekking vindt de Raad onwenselijk. Het strekt tot
voorkeur om uitsluitend een terugkoppeling op de opdracht te geven.
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Privacy
De Raad heeft opgemerkt dat er onduidelijkheid bestond over wie er toegang krijgt tot de
gegevens die voortkomen uit de verplichte matchingsactiviteiten.
Voor de Raad is het een vereiste voor een positief advies dat voor de verplichte matching
hetzelfde dataprotocol geldt als voor Sterker aan de Start.

Verplichte Matching in relatie tot de SKC
Naast de verplichte matching wordt de aankomend student gevraagd het algemene deel van
de niet-verplichte SKC in te vullen. Hierover heeft de Raad met u van gedachten gewisseld.
De vraag naar de meerwaarde hiervan is niet door het College weggenomen.
Omdat de Raad onder bepaalde voorwaarden positief adviseert, ziet hij graag op een zo kort
mogelijke termijn een reactie uwerzijds tegemoet.
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