
Reglement Selectiecriteria en -procedure Numerus Fixus 

voor de bacheloropleiding Bouwkunde 

1. Algemeen 

De uitvoering van dit reglement is opgedragen aan de Commissie Selectie Bouwkunde, hierna: 

Commissie. 

2. Selectiecriteria 

De selectie richt zich op het gewenste profiel van de bouwkundige. Een korte schets van het profiel 

bestaat uit de volgende punten: 

1. De BK-bachelor is een interdisciplinair opgeleide ontwerper, die de verschillende aspecten van het 

bouwkundig ontwerpen en de verschillende perspectieven op de gebouwde omgeving kent en kan 

integreren. 

2. De BK-bachelor is wetenschappelijk opgeleid: methodisch en reflectief. 

3. De BK-bachelor is een onderzoekend ontwerper, die creatief-oplossingsgericht én analytisch-

onderzoekend is. 

Aan de hand van dit profiel zijn 2 criteria opgesteld: 

1. Vereiste kennisniveau en analytisch vermogen. 

2. Affiniteit met de opleiding Bouwkunde. 

Om te selecteren volgens deze twee selectiecriteria worden er twee verschillende instrumenten 

gehanteerd. 

3. Selectieprocedure 

Een kandidaat mag ten hoogste driemaal aan de selectieprocedure voor de opleiding meedoen. 

3.1 Selectiemethodiek op hoofdlijnen 

1. Drie online opdrachten. 

2. Cognitieve kennis bepaling aan de hand van vier cijfers VWO-5 (Wiskunde-B, Natuurkunde, 

Nederlands en Engels). 

Iedere kandidaat neemt deel aan de drie online opdrachten en levert de VWO-5 cijfers aan. Op basis 

van de scores op de drie opdrachten en op basis van de cijfers wordt een ranglijst van kandidaten 

gevormd, lopend van 1 tot aan het aantal van deelnemende kandidaten. 



3.2 Selectiemethodiek in details 

3.2.1 Onderdeel 1 -Online opdrachten 

1. De drie online opdrachten maken onderdeel uit van de selectie en worden door de kandidaat, 

nadat hij hiertoe instructies heeft ontvangen van de Commissie, thuis gemaakt en voor de 

aangegeven datum en op de aangegeven wijze online bij de Commissie ingediend. 

2. De beoordeling van de opdrachten geschiedt voor alle kandidaten op gelijke wijze; er wordt geen 

rekening gehouden met bijzondere omstandigheden van kandida(a)t(en) voorafgaand aan of tijdens 

het maken van de opdracht. 

3.2.2. Onderdeel 2 - cijfers 5-VWO 

1. De VWO-5 cijfers voor de vakken Wiskunde-B, Natuurkunde, Nederlands en Engels maken 

onderdeel uit van de selectie. 

2. De cijfers worden meegenomen met 1 decimaal nauwkeurigheid. 

3. De kandidaat moet de cijfers online invoeren en een door de middelbare school gewaarmerkte 

kopie van de cijfers uploaden. 

4. Kandidaten die zich aanmelden met een HBO-propedeuse dienen in het bezit te zijn van 

certificaten voor Wiskunde B en Natuurkunde op VWO-eindexamenniveau. De HAVO-

eindexamencijfers voor Nederlands en Engels maken samen met de VWO-eindexamencijfers voor 

Wiskunde B en Natuurkunde onderdeel uit van de selectie. 

5. Voor kandidaten die middels een ander diploma toelaatbaar zijn voor de opleiding wordt ten 

behoeve van de decentrale selectie door de Commissie bepaald welke vakken equivalent zijn. Deze 

vakken worden op vergelijkbare wijze meegewogen. Voor cijferconversie wordt gebruik gemaakt van 

de cijferconversietabellen opgesteld door de Nuffic. Kandidaten kunnen tot uitedijk 15 januari 

schriftelijk bij de Commissie informeren welke cijfers de commissie in de selectie zal betrekken. 

4. Vaststelling uitslag selectierondes en rangnummer 

4.1 Bepaling van de eindscore 

1. De eindscore wordt vastgesteld op basis van de eindscores behaald door de kandidaat op de vier 

onderdelen. Hierbij krijgt iedere opdracht maximaal 100 punten en worden de vier VWO-5 cijfers (in 

één decimaal) opgeteld en vermenigvuldigd met een factor 2,5. In totaal kan de kandidaat maximaal 

400 punten krijgen. 

2. Indien blijkt dat twee of meer kandidaten op grond van resultaten van de verschillende 

onderdelen in aanmerking komen voor hetzelfde rangnummer, dan bepaalt de VWO-5 cijferscore de 

onderlinge ranking. 



4.2 Berichtgeving over de uitslag 

In april 2018 ontvangt de l<andidaat die zicli niet eerder heeft afgemeld bericht: 

1. Over het rangnummer via Studielink. 

2. Een kandidaat kan op de volgende wijze nadere informatie krijgen over het resultaat van de 

selectie: in een mail aan selectie-bk(atudelft.nl kan een toelichting gevraagd worden op de score per 

onderdeel die geleid heeft tot het rangnummer. 



Toelichting bij het model 

Algemeen 

Dit reglement is een aanvulling op het Reglement Selectie en plaatsing van de TU Delft, dat is 

goedgekeurd voor het College van Bestuur. 

Art. 1.1, 4.2 en 5 zijn model voor elke opleiding. Art. 2, 3 en 4.1 zijn hier ingevuld voor Bouwkunde, 

3. Selectieprocedure 

Aan dit onderdeel kan eventueel een tijdschema worden toegevoegd. 

Art. 4.2 

De berichtgeving over de uitslag sluit aan bij art. 8 van de CvB-regeling. De kandidaat verneemt van 

het CvB via Studielink zijn rangnummer en verkrijgt, indien van toepassing, zijn plaatsingsbewijs. 

5. Procedure overig 

Art. 5.1 

De decaan / opleiding kan een (met lid 2 vergelijkbare) regeling opnemen voor kandidaten die de 

gehanteerde taal in de selectieprocedure niet machtig zijn. 

Art 5.2 

Het is aan te raden een efficiënte procedure in te richten, waarin een kandidaat enige toelichting kan 

krijgen in zijn score en de wijze waarop deze tot stand is gekomen. Dit hoeft niet in te houden een 

recht op inzage in de gemaakte toetsen of onderdelen daarvan, noch op een nabespreking. Maar een 

bepaalde nadere uitleg kan tot een beter begrip bij de kandidaat leiden en zo tot minder bezwaren 

aanleiding geven. 


