
Programma  
UvA Matching Bèta-gamma    

1 en 9 juni 2022 

Inleiding 
Om je een zo goed mogelijk beeld van de opleiding te geven, is er een programma samengesteld 
dat een afspiegeling vormt van wat je kunt verwachten als student Bèta-gamma. Ter voorbereiding 
kijk je thuis een aantal kennisclips en verdiep je je zelfstandig in de stof. Ook vul je een 
intakeformulier in. Op de dag zelf krijg je een hoorcollege op locatie en ga je in een werkgroep aan 
de slag met het onderwerp identiteit. Ook ga je lunchen met zittende studenten en heb je een 
gesprek met een van onze alumni.  Na de matching maak je een toets over wat je geleerd hebt. 
 
Wanneer? 
De matching van Bèta-gamma vindt plaats op 1 of 9 juni. Als je achternaam begint met de letter A 
t/m K, dan ben je ingedeeld om op woensdag 1 juni naar het Science Park te komen en als je 
achternaam begint met L t/m Z, dan ben je ingedeeld op donderdag 9 juni. Als je zelf eerder al een 
voorkeur hebt doorgegeven, dan hebben we daarmee rekening gehouden bij de indeling. Als de dag 
waarop je bent ingedeeld voor jou echt niet uitkomt, stuur dan zo snel mogelijk een e-mail naar 
matching-bg-science@uva.nl om te bespreken wat voor jou de opties zijn. De indeling en het  
programma zijn te bekijken op Canvas, de digitale leeromgeving (zie onder).  
 
Op de tweede pagina van dit document vind je het gedetailleerde programma van de Matching. Je 
wordt op dinsdag 1 of woensdag 9 juni tussen 9.40 en 9.55 uur verwacht in de centrale hal van 
Science Park 904, zodat je op tijd bent voor het eerste hoorcollege. Er staat een opleidingsbalie in de 
centrale hal. Meld je bij die balie, zorg dat je aanwezigheid geregistreerd wordt en neem je 
persoonlijke indeling voor de dag in ontvangst! 
 
Intakegesprek 
Bij Bèta-gamma vinden we het belangrijk om alle aankomend studenten persoonlijk te spreken. 
Daarom heeft iedereen tijdens de matching een intakegesprek van 30 minuten met een (bijna) 
afgestudeerde of medewerker van de opleiding, waarin het o.a. gaat over je interesses en motivatie 
voor de opleiding. Ook wordt het intakeformulier dat je hebt ingeleverd besproken. De 
gespreksindeling wordt gemaakt op basis van het ontvangen intakeformulier en wordt op Canvas 
geplaatst. Zorg ervoor dat je uiterlijk een week vóór de matchingsdatum het formulier invult en 
indient via https://www.datanose.nl/#intakebg (na inloggen met je UvAnetID). 
 

UvA Canvas 
Met behulp van de informatie op de Canvaspagina (Canvas is de digitale leeromgeving van de UvA) 
van de matching van Bèta-gamma bereid je je voor op het volgen van het college en de werkgroep. 
Zorg ervoor dat je alle informatie voorafgaand aan de matching goed hebt doorgelezen en bekeken. 
Ook de indeling van werkgroepen en gesprekken komt op Canvas te staan. Met je UvAnetID en 
bijbehorend wachtwoord kun je inloggen op https://canvas.uva.nl. Daar vind je onder ‘Dashboard’ 
het vak ‘Matching Bèta-gamma’. 

 
Studiekeuzeadvies 
Eind juni ontvang je per e-mail een (niet bindend) studiekeuzeadvies. Dit advies heeft als doel je 
ervaringen bij de matching mee te laten wegen bij twijfel over je definitieve keuze. 
 

  Vragen 
Mocht je nog vragen hebben over deelname aan UvA Matching Bèta-gamma dan kun je e-mailen 
naar: matching-bg-science@uva.nl 

 

Tot ziens bij UvA Matching! 
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In de tabel hieronder vind je een overzicht van de activiteiten waar je aan deelneemt binnen de 
matching Bèta-gamma, met daarachter de geschatte tijdsbesteding. 

 

Activiteit Geschatte tijdsduur 

Vooraf 

• Vul het intakeformulier inclusief schrijfopdracht in. Lever dit 
uiterlijk  een week vóór de geplande matchingsdatum in 

45 min. 

Vanaf woensdag 25 mei 

• Lees de introductietekst op Canvas 
• Vul de enquête over persoonlijke identiteit in 

15 min. 
 

• Lees de aangereikte literatuur voor de hoorcolleges 1 uur 

• Bekijk de kennisclips op Canvas 1 uur 

• Bereid je voor op de werkgroep via Canvas en lees de bijbehorende 
tekst 

1 uur 

Woensdag 1 of donderdag 9 juni 

   Locatie: Centrale hal Science Park 904, 1098 XH Amsterdam 
    9.40  –  9.55       inloop en registratie 
   10.00 – 11.30     introductie en hoorcollege 
   11.30 – 15.30     lunch**, intakegesprek, zelfstudie en werkgroep 
 
   Het precieze programma hangt af van in welke werkgroep je bent ingedeeld en hoe laat je je                    
gesprek hebt. Je krijgt op de dag zelf een persoonlijk programma. 
   
   Meenemen: notitieblok en pen en/of laptop 

 
Achteraf 

• Maak de toets op Canvas  vóór 11 juni 30 min. 

 
** De lunch wordt aangeboden door de opleiding. De lunch is geheel vegetarisch; mocht je andere dieetwensen 
hebben, horen wij dat graag via matching-bg-science@uva.nl. Zorg ervoor dat je voor de rest van de dag zelf wat te 
drinken en evt. te eten bij je hebt. Er is ook een kantine op het Science Park waar je terecht kunt. Betalen is 
uitsluitend mogelijk via PIN. 

 
NB: Heb je een functiebeperking (bijvoorbeeld een auditieve of visuele beperking) die misschien een voorziening 
tijdens de matching vereist? Stuur dan een mail naar matching-bg-science@uva.nl. Neem ook alvast een kijkje op 
de website van de studentendecanen 
(http://student.uva.nl/az/content/studentendecanen/studentendecanen.html) voor informatie over studeren met 
een functiebeperking aan de Universiteit van Amsterdam. 
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