
Programma  

UvA Matching Future Planet Studies  

2 en 10 juni 2022  

Inleiding  

Leuk dat je je hebt aangemeld bij de opleiding Future Planet Studies en dat we je bij de matching gaan 

ontmoeten! Om een zo goed mogelijk beeld van de opleiding te krijgen is er een programma 

samengesteld dat een afspiegeling vormt van wat je kunt verwachten als student Future Planet Studies. 

De dag zal bestaan uit het volgen van een hoorcollege, gevolgd door een werkgroep waarin de stof 

gezamenlijk wordt besproken en uitgediept. Na de werkgroep heb je een intakegesprek met iemand van 
de opleiding. Aan het einde van de matching maak je een toets over wat je geleerd hebt.  

  

Waar en wanneer?  

De matching van Future Planet Studies vindt plaats op 2 en 10 juni op Science Park 904 te 

Amsterdam. Je hoeft niet allebei de dagen aanwezig te zijn, via de mail heb je al te horen gekregen 

op welke dag je bent ingedeeld. Komt dit je echt niet uit, geef dit dan zo snel mogelijk nog door via 
matching-fps@uva.nl   

Meld je op de dag van de matching tussen 10.00 en 10.15 uur (om 10.30 uur start het programma) 

bij binnenkomst in de centrale hal bij de balie van Future Planet Studies, hier zal je meer informatie 
krijgen over het verloop van de dag en waar en wanneer je bent ingedeeld voor een intakegesprek. 

  

Programma matching Future Planet Studies  

Het programma bevat verschillende activiteiten om je een zo volledig mogelijk beeld van de studie 

te geven. De dag begint met de inloop tussen 10.00 en 10.15 uur en de start van de matchingdag om 

10.30 uur. Vervolgens is er een hoorcollege met ’s middags een bijbehorende werkgroep. In de 

werkgroep ga je met een docent van Future Planet Studies en met je medestudenten in discussie 

over de stof uit het hoorcollege. Tussendoor lunchen we gezamenlijk (vegetarisch), je hoeft hiervoor 
niet zelf lunch mee te nemen. Geef eventuele dieetwensen zo snel mogelijk door via matching-

fps@uva.nl  

Verder voer je tijdens de matchingdag een persoonlijk intakegesprek met een (oud-)student Future 
Planet Studies en is het mogelijk om kennis te maken met de studievereniging Spectrum. Wanneer 

je je ’s morgens bij binnenkomst aanmeldt, ontvang je jouw schema voor die dag en wanneer je 

het intakegesprek hebt. 
In de centrale hal zal de tafel van Future Planet Studies de hele dag blijven staan, dus als je ergens 

niet uit komt of je kunt de weg niet vinden, schroom dan niet om bij ons langs te lopen. 

  

Intakeformulier incl. schrijfopdracht indienen uiterlijk 26 mei 23:59 uur!  

Voorafgaand aan de matching willen we je vragen een intakeformulier in te vullen en dit voor donderdag 

26 mei 23:59 uur in te dienen. Onderdeel van het intakeformulier is een korte schrijfopdracht. Het is voor 
ons belangrijk om dit formulier op tijd te ontvangen omdat het als basis dient voor het gesprek dat je 

tijdens de matching hebt. De indeling van de intakegesprekken wordt gemaakt op basis van de 
ingediende formulieren. Dien je geen intakeformulier in, dan kun je helaas niet deelnemen aan de 

matching! 

Je kunt het formulier indienen en invullen via https://www.datanose.nl/#intakefps  Je dient in te loggen 
met je UvAnetID, dit zijn de gegevens die je hebt gekregen bij inschrijving aan de UvA. 
  

UvA Canvas  

Met behulp van de informatie op de Canvaspagina, de digitale leeromgeving van de UvA, van de 
matching Future Planet Studies bereid je je voor op de dag van de matching Zorg ervoor dat je alle 

informatie voorafgaand aan de matching goed hebt doorgelezen. Met je UvAnetID en bijbehorend 
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wachtwoord kun je inloggen op https://canvas.uva.nl. Daar vind je onder ‘Dashboard’ het vak 

‘Matching Future Planet Studies’.  
  

Intakegesprek  

Bij Future Planet Studies vinden we het belangrijk dat we alle aankomend studenten persoonlijk  
spreken. Daarom hebben alle aankomend studenten een intakegesprek van 30 minuten met een 

(oud-)student Future Planet Studies 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 kort van te voren ook op de 

Canvaspagina (zie hierboven) geplaatst.   
  

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 Future Planet Studies dan kun je e- 
mailen naar: matching-fps@uva.nl  

  

Tot ziens bij de UvA Matching!  

Namens het opleidingsteam van Future Planet Studies 
 

  

Programma UvA Matching Future Planet Studies  

In de tabel hieronder vind je een overzicht van de activiteiten waar je aan deelneemt binnen de 
matching Future Planet Studies. Dit programma is onder voorbehoud, de volgorde hiervan kan 

verschillen per persoon.  
  

Activiteit  

Vul van tevoren het intakeformulier in. Lever dit uiterlijk donderdag 26 mei in.  

Op de dag zelf  

10:00-10:15 Inloop  

10:30-11:00 Welkom en start van de matching  

11.00-12.00 Hoorcollege 

12:00-13:00 Lunch (en eventueel intakegesprekken, dit wordt kort van te voren op Canvas 

gepubliceerd)  

13:00-15:00 Werkgroep  

15:00-16:30 Intakegesprekken (de indeling wordt kort van te voren op Canvas gepubliceerd) 

  

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-fps@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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