
 

 

 

 
Programma 

UvA Matching Wiskunde 
‘Rijen en Limieten van rijen’  

7 t/m 9 juni 2023 
 

Met het matchingprogramma van Wiskunde maak je kennis met verschillende aspecten van de studie.   

Het programma behelst het bijwonen van een hoorcollege over ‘Rijen en Limieten van rijen’, een onderwerp uit het 

eerstejaarsvak Analyse 1: Analyse op de Lijn, vervolgens ga je, in kleine groepjes en onder de begeleiding van een tutor, 

zelf aan de slag met de stof in het tutoraat, en dan ga je werken aan opgaven in het werkcollege onder de begeleiding 

van een docent. Je sluit de Matching af met een korte toets over de stof die tijdens de verschillende onderdelen aan bod 

is geweest. Het doorlopen van alle onderdelen van de matching duurt naar schatting zo’n 14 uur. 

 

Vanaf maandag 29 mei staat al het studiemateriaal klaar op Canvas. Alle onderdelen van de matching worden fysiek 

aangeboden. Op woensdag 7 juni 2023 wordt iedereen verwacht om 08:30 in de centrale hal op Science Park 904. Op 

vrijdag 9 juni wordt iedereen om 09.30 uur verwacht op dezelfde locatie. Zorg beide dagen dat je op tijd bent! De lunch 

wordt op beide dagen aangeboden door de opleiding. Zorg ervoor dat je verder zelf wat te drinken en eventueel te eten 

bij je hebt. Er is ook een kantine op het Science Park waar je terecht kunt, betalen is uitsluitend mogelijk via PIN. Je kunt 

je jas en tas veilig opbergen in een van de kluisjes in de centrale hal op Science Park 904.  

 

Het programma 

Onderwijsdag: woensdag 7 juni 2023 

08:30 – 09:00 uur Registratie met QR-code, centrale hal op Science Park 904 

09:00 – 11:00 uur Hoorcollege ‘Rijen en Limieten van rijen’  

11.00 – 13.45 uur Tutoraat (lunch tussen 12:00 – 13:00, verzorgd door de opleiding (vegetarisch)) 

14.00 – 15.45 uur Werkcollege 

 

Zelfstudiedag: donderdag 8 juni 2023 

Deze dag besteed je aan zelfstudie. Het studiemateriaal vind je op Canvas, we rekenen op ongeveer 2 uur aan 

zelfstudie. 

 

Toetsdag: vrijdag 9 juni 2023 

09:30 – 10:00 uur  Registratie met QR-code, centrale hal op Science Park 904 

10.00 – 11.45 uur Werkcollege 

12.00 – 12.30 uur Toets 

12.30 – 13.30 uur Lunch (verzorgd door de opleiding (vegetarisch)) 

13.30 – 14.30 uur Reflectie en toetsuitslag 

 

Studiekeuzeadvies 

Uiterlijk eind juni 2023 ontvang je per e-mail de uitslag van de toets met een persoonlijk studiekeuzeadvies. 

 

Online alternatief 

Studenten voor wie het niet mogelijk is om de matching fysiek bij te wonen kunnen een online alternatief volgen. Deze 

kan volledig zelfstandig en op afstand gevolgd worden in de week van 5 juni. Alle nodige informatie zal gepubliceerd 

worden op de Canvas-pagina van de matching. Mocht je genoodzaakt zijn gebruik te maken van dit online alternatief 

moet je hiervoor toestemming vragen per e-mail via matching-fnwi@uva.nl. 

 

DUBBELE BACHELOR 

Als je je hebt ingeschreven voor de dubbele bachelor Wiskunde & Informatica of Wiskunde & Natuur- en  

Sterrenkunde dan hoef je maar bij een van de twee opleidingen aan de matching deel te nemen. Over de  

verdere toelatingseisen voor de dubbele bachelor ontvang je apart bericht. 

 

Tot ziens bij de Matching! 


