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1: Algemeen
1.1 Het colloquium doctum is een toelatingsonderzoek naar de algemene ontwikkeling en de
geschiktheid voor het volgen van wetenschappelijk onderwijs. Het is bedoeld voor personen die
niet in het bezit zijn van een diploma voorbereidend wetenschappelijk onderwijs (vwo) of een
getuigschrift van een propedeutisch examen aan een instelling voor hoger onderwijs (HBO) en
toetst of kandidaten voldoende algemene ontwikkeling en/of voldoende kennis en inzicht hebben
verworven om met een redelijke kans op succes aan een universitaire studie deel te nemen. Het is
zowel tegenover de kandidaat als tegenover de universiteit een indicatie dat de voorgenomen
inspanning niet nutteloos zal zijn.
1.2 Een colloquium doctum is bedoeld voor personen van 21 jaar en ouder.
1.3 Het toelatingsonderzoek dient vóór aanvang van de studie te worden aangevraagd en afgelegd.
1.4 De regeling colloquium doctum is van toepassing op het toelatingsonderzoek voor de
bacheloropleiding Theologie verzorgd door de Theologische Universiteit Kampen (TUK).
1.5 De Regeling colloquium doctum is een nadere uitwerking van artikel 4 in de Onderwijs- en
examenregeling van de opleidingen.
2: Aanvraagprocedure
2.1 Kandidaten die in aanmerking willen komen voor een colloquium doctum moeten dit schriftelijk
aanvragen.
2.2 Het verzoek tot afleggen van het colloquium doctum kunnen kandidaten sturen aan de
secretaris van de toelatingscommissie. De volgende documenten moeten bijgevoegd worden:
-

een ingevuld en ondertekend aanvraagformulier ‘Toelatingsonderzoek Colloquium Doctum’;
een origineel uitreksel uit het bevolkingsregister;
een kopie van een geldig legitimatiebewijs;
gewaarmerkte1 kopieën van de behaalde diploma’s en van de daarbij behorende cijferlijsten of
van de behaalde deelcertificaten;
een actueel curriculum Vitae of levensbeschrijving , waarin ten minste vermeld wordt: de
voorafgaande studies/opleidingen; de resultaten die daarbij behaald zijn; de functies waarin
men werkzaam is of is geweest.

2.3 Het colloquium doctum kan het gehele jaar worden aangevraagd. Kandidaten moeten er echter
rekening mee houden dat de hele procedure, aanvraag, voorbereiding en afleggen van toetsen,
veel tijd in beslag neemt. Het is dan ook verstandig om voor de hele procedure een jaar uit te
trekken.
2.4 De secretaris van de toelatingscommissie controleert of het verzoek voldoet aan de wettelijke
bepalingen. Binnen zes weken na de aanvraag ontvangt de kandidaat bericht van de
toelatingscommissie waarin wordt meegedeeld uit welke onderdelen het colloquium doctum zal
moeten bestaan.
2.5 In bepaalde gevallen, bijvoorbeeld bij een bijzonder laag opleidingsniveau, kan de commissie
de kandidaat ontraden het colloquium doctum af te leggen.

1

Gewaarmerkt betekent dat op de kopieën een verklaring staat dat de kopieën in overeenstemming zijn met de
werkelijkheid: "kopie conform origineel". Deze verklaring kan zijn opgesteld door de huidige directeur van uw
opleiding, door een notaris, door de gemeente of door de TUK. Als u de stukken door de TUK wilt laten
waarmerken kunt u hiervoor een afspraak maken met de studentadministratie, telefoon 038 – 447 17 10. U
dient uw originele diploma’s en cijferlijsten en kopieën daarvan mee te nemen naar de TUK.
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3: Inrichting van het toelatingsexamen
3.1 De TUK is verantwoordelijk voor het toelatingsonderzoek, maar heeft het afnemen van toetsen
uitbesteed aan de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO), alwaar er staatsexamens kunnen worden
afgelegd.
3.2 Kandidaten dienen de volgende staatsexamens met goed gevolg af te leggen op vwo-niveau:
Duits, Engels en Geschiedenis.
3.3 Kandidaten kunnen zich via de site van DUO (www.duo.nl) aanmelden voor de staatsexamens.
4: Voorbereiding en exameneisen
4.1 Kandidaten dienen zelf te zorgen voor een goede voorbereiding op de examenonderdelen. Wie
een vrij grote achterstand in kennis van de vakken heeft wordt dringend aangeraden lessen te
nemen bij een leraar of een erkend opleidingsinstituut of eventueel schriftelijk (bijv. LOI).

5: Vrijstellingen
Indien de aanvrager in het bezit is van een van onderstaande testimonia, worden geen aanvullende
eisen voor het desbetreffende onderdeel van het colloquium doctum gesteld:
Voor de moderne talen:
- een voldoende eindresultaat (minimaal 6,00) voor de desbetreffende taal of talen bij een eind- of
staatsexamen VWO, HBS of MMS.
Voor geschiedenis:
- een voldoende resultaat (minimaal 6,00) voor geschiedenis bij een eind- of staatsexamen VWO,
HBS, MMS of HAVO.
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6: Uitslag en herkansingsmogelijkheid
6.1 De kandidaat wordt door DUO schriftelijk op de hoogte gebracht van de uitslag.
6.2 Om toegelaten te worden tot de bacheloropleiding moet voor alle in het colloquium doctum
opgenomen toetsonderdelen een voldoende (gelijk aan of hoger dan 6,00) behaald worden.
6.3 Wanneer een onvoldoende resultaat is behaald, krijgt de kandidaat eenmaal de gelegenheid
het desbetreffende onderdeel opnieuw te laten toetsen. Bij zeer onvoldoende resultaat kan de
kandidaat een termijn van maximaal 12 maanden worden gesteld, waarbinnen de kandidaat het
onderdeel niet opnieuw mag laten toetsen.
7: Beschikking
7.1. De kandidaat stuurt een kopie van de uitslag naar de secretaris van de toelatingscommissie.
7.2 De toelatingscommissie beoordeelt of de kandidaat heeft voldaan aan alle gestelde eisen. Als
dat het geval is dan ontvangt de kandidaat een positieve beschikking. Op grond daarvan is de
kandidaat toelaatbaar tot de opleiding en kan een inschrijving als student plaatsvinden.
7.3 Indien de kandidaat niet of niet binnen de termijn is geslaagd voor de toetsen, dan ontvangt de
kandidaat een negatieve beschikking. Kandidaten met een negatieve beschikking kunnen niet gaan
studeren. Zij kunnen een jaar na de datum van deze beschikking opnieuw een colloquium doctum
aanvragen.
8: Beroep
Beroep tegen een negatieve beschikking of de gevolgde procedure kan volgens de daarvoor
geldende regels worden aangetekend bij de toelatingscommissie.

Aldus opgesteld op 31-10-2013 door de toelatingscommissie.
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