
Jaar 1

Periode 1

Analyse 

Constructiemechanica 1

Inleiding Civiele Techniek

Bouwplaats 1-1

Periode 2

Analyse

Dynamica & Modelvorming

Integraal Ontwerpen

Bouwplaats 1-2

Periode 3

Lineaire Algebra

Constructiemechanica 2

Bouwmaterialen & Milieu

Bouwplaats 1-3

Periode 4

Lineaire Algebra

Ontwerpen v. Constructies 
& Funderingen 1

Transport & Planning 

Bouwplaats 1-4

CTB1001-16

CTB1110-17

CTB1120-17

CTB1000-D1

CTB1001-16

CTB1210

CTB1220-17

CTB1000-D2

CTB1002-D1

CTB1310

CTB1320-17

CTB1000-D3

CTB1002-D2

CTB1410

CTB1420-17

CTB1000-D4

Jaar 2Vloeistofmechanica

Stedelijk Water & Milieu-
techniek

Bouwplaats 2-1

Kansrekening & Statistiek

Constructiemechanica 3

Beton & Staalconstructies

Bouwplaats 2-2

Dynamica van Systemen

Grondmechanica 

Bouwplaats 2-3

Numerieke Wiskunde

Hydrologie

Bouwplaats 2-4

CTB2100

CTB2110

CTB2121

CTB2000-D1

CTB2200

CTB2210

CTB2220-14

CTB2000-D2

CTB2300

CTB2310

CTB2320-17

CTB2000-D3

CTB2400

CTB2410

CTB2420-17

CTB2000-D4

Ontwerpen v. Constructies 
& Funderingen 2

Waterbouwkunde

Legenda

Wiskunde (regulier getoetst) 3EC

Fundamenteel (regulier getoetst)     5EC

Applicatie (tussentijds getoetst) 5EC

Bouwplaats 2EC

Vakrelaties met de Bouwplaats
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Brightspace Community
De Brightspace community: 
“Bachelor Programme Civil 
Engineering and Geosciences” 
is het officiële platform voor 
nieuws over de bachelor 
Civiele Techniek.

Belangrijke Links  
Academische jaarindeling  http://academiccalendar.tudelft.nl 
Bindend Studieadvies http://bsa.tudelft.nl 
Brightspace https://brightspace.tudelft.nl/d2l/home 
Collegerama http://collegeramacolleges.tudelft.nl 
Minors http://minors.tudelft.nl 
Osiris http://osidoc.tudelft.nl 
Roosters http://mytimetable.tudelft.nl 
Studiegids http://studiegids.tudelft.nl 
Studenten Helpdesk http://studenthelpdesk.citg.tudelft.nl 
Studentenportal http://studenten.tudelft.nl/citg 
StuDoc-virtueel kenniscentrum http://studoc.tudelft.nl 
 

Studieadviseurs 
Inloopspreekuur:  
dagelijks van 12.30 tot 13:30 uur 
Online afspraken maken:  
https://www.tudelft.nl/citg/over-
faculteit/contact-en-
bereikbaarheid/studieadviseurs 
E-mail:  
studyadvisors-ceg@tudelft.nl 
Karel Karsen  kamer 2.77.1 
Pascal de Smidt  kamer 2.77 
Anneloes Klapwijk  kamer 2.79 
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Legenda

BE Building Engineering 
EE Environmental Engineering 
GE Geo-Engineering 
GRS Geoscience & Remote Sensing 
TP Transport & Planning 
WM Water Management 
HE Hydraulic Engineering
SE Structural Engineering 

 

3 specialisatievakken, te kiezen uit onderstaande keuzelijst (12 EC) 
 

Overzicht van (sterk) aanbevolen keuzevakken, gerelateerd aan de MSc-track  
Code Course BE EE GE GRS TP WM HE SE 
CTB3330 Structural Mechanics 4 BE-SD  i    i All 
CTB3335 Concrete Structures 2 BE-SD  i    i All 
CTB3340-15 Building Structures 1 All       i 
CTB3350 Open Channel Flow       All  
CTB3355 Hydraulic Structures       All i 
CTB3360 Water Systems Analysis  i    All  i 
CTB3365-16 Introduction to Water Treatment  All    All   
CTB3370-18 Geometrical Design of Roads and Railways     All    
CTB3385 Use of Underground Space   All      
CTB3390 Mechanics and Transport by Flow in Poreus Media   All    i  
CTB3415 Water Management Research  i    i i  
CTB3420 Integral Design of Infrastructure i       i 
CTB3425-17 Monitoring and Stability of Dikes and Embankments   All    i i 
CTB3311 Climate Impacts and Engineering i i i All i All i i 
 
Vakken met een voorkennisrelatie tot de MSc-track worden aangeduid met ‘All’ (vetgedrukt). Sterk aanbevolen vakken worden aangeduid 
met ‘All’. Andere interessante cursussen voor de MSc-track zijn aangegeven met ‘i’.  
Studenten die vakken met voorkennisrelatie NIET in de BSc volgen, dienen deze vakken op te nemen in het MSc-programma (zie bijlage van 
de TER MSc CE-AES-CME) 
 



Opzet programma BSc CT
De studielast van de bacheloropleiding is 180 studiepunten (EC). 60 EC in het eerste studiejaar, 90 EC in het tweede 
en derde cursusjaar, die samen met het eerste cursusjaar de major vormen en 30 EC in het derde cursusjaar, de minor. 
Het academisch jaar is verdeeld in 4 kwartielen van 10 weken en een hertentamenperiode in de zomer.
Voor elk vak wordt twee maal per jaar de gelegenheid gegeven tentamen te doen. De eerste keer aan het eind van 
het kwartiel waarin het vak wordt aangeboden, de tweede maal aan het eind van het eerstvolgende kwartiel of, 
voor de vakken die in het vierde kwartiel worden aangeboden, in de hertentamen periode in de zomer. Alle toe-
gepaste vakken, aangegeven in lichtblauw op de voorzijde worden tijdens het kwartiel met deeltoetsen getoetst. 
Het hertentamen vindt plaats aan het eind van hetzelfde kwartiel met een integrale toets. Als de deeltoetsen niet tot 
een voldoende eindresultaat voor het vak hebben geleid, vervallen aan het eind van het kwartiel alle resultaten voor 
de deeltoetsen van het vak. 

Bindend Studieadvies (BSA) 
In het eerste jaar krijg je te maken met het bindend studieadvies (BSA), een norm waar je aan het einde van je eerste 
studiejaar aan moet voldoen om door te mogen met de opleiding. Aan het einde van het eerste studiejaar moet je 
45 EC hebben behaald. In het eerste jaar zijn 3 vakken onderdeel van een grotere module (CTB1000, CTB1001-16, 
CTB1002). De punten tellen niet mee voor de BSA zolang de volledige module niet is afgerond. 
Wanneer je deze norm van 45 EC niet haalt wordt je inschrijving automatisch beëindigd en kun je je daarna vier jaar 
lang niet inschrijven voor dezelfde opleiding

Onderwijs- en Examen regeling (OER) en bijlagen
Het OER en de bijlagen zijn belangrijke regelingen waarin alle rechten en plichten van zowel studenten als de 
faculteit rond het onderwijs, examens en tentamens zijn vastgelegd. Je vindt ze hier: https://www.tudelft.nl/
studenten/faculteiten/citg-studentenportal/onderwijs/onderwijsinformatie/educational-rules-and-regulations/

Webmail 
Als student krijg je een eigen TU Delft email account. Je kunt je mailbox bereiken via webmail.tudelft.nl. Hier kun je 
inloggen  met je NetID om de mailbox te openen.  Wil je de mail automatisch doorsturen naar je persoonlijke mail? 
Log  in op e-service.tudelft.nl en voer een doorstuur emailadres in.

Brightspace 
Brightspace is de online studieomgeving van de TU Delft. Je vindt er informatie over vakken en huiswerk, rooster, 
dictaten bestellen, software downloaden, opdrachten uploaden en inschrijven voor tentamens. Inloggen op Bright-
space met je NetID. 

Courses 
Onder het tabblad “Catalog” in BrightSpace schrijf je je in (enrollen) voor de vakken die je volgt. Na enrollment 
verschijnen de vakken aan de rechterkant van je homepage onder My Courses. 

Roosters 
De roosters zijn te bekijken op mytimetable.tudelft.nl. Via BrightSpace is het eveneens mogelijk om jouw persoonlijke 
rooster te bekijken. Op de homepage kun je in het linker menu “My Timetable” vinden. Vervolgens kun je via de knop 
“Add timetable” vakken toevoegen aan jouw rooster.

Osiris en aanmelden tentamens 
Via Osiris moet je je inschrijven voor tentamens. Het is noodzakelijk dat je je uiterlijk twee weken voor een tentamen 
hebt ingeschreven. Na je inschrijving krijg je via de mail een bevestiging van je inschrijving. Daarnaast worden je 
voortgang en studieresultaten bijgehouden in Osiris. Je kunt Osiris bereiken via de startbalk in Brightspace.

Digitale studiegids 
In de digitale studiegids vind je belangrijke informatie over alle vakken. Voor sommige vakken moeten opdrachten 
gemaakt of is aanwezigheid verplicht. Bekijk de vakinformatie dus goed! De informatie in de studiegids is bindend.

Aanmelden voor onderwijs
In de loop van het academisch jaar volgt een pilot ‘aanmelden onderwijs’. Houd de berichtgeving hierover goed in de 
gaten!


