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Regeling Selectie Criteria en Procedure 

Voor het bachelor programma Bouwkunde 

 

 

De decaan van de faculteit Bouwkunde stelt de volgende regeling vast, in aanvulling op het 
‘Reglement Selectie en Plaatsing’ van de TU Delft, en met instemming van de facultaire studenten 
raad van de faculteit Bouwkunde.  

 

I. Algemeen 
I. Een kandidaat kan ten hoogste driemaal deelnemen aan de selectieprocedure voor de 

bacheloropleiding Bouwkunde. 
II. De capaciteit van de bachelor opleiding betreft 400 plaatsen.  
III. Een rangnummer is alleen geldig voor de selectie en plaatsingsprocedure van het betreffende 

instroomjaar. Het is niet mogelijk om een verkregen rangnummer mee te nemen voor latere 
academische jaren. 

IV. Kandidaten moeten zich inschrijven in Studielink voor de deadline van 15 januari 2021, 23.59 uur .  
V. Kandidaten met een internationaal diploma dienen zich ook voor 15 januari 2021 online aan te melden 

bij de TU Delft, om te bepalen of ze toelaatbaar zijn.  
VI. Deelname aan de selectieprocedure (en het ontvangen van een rangnummer) betekent niet 

automatisch dat de kandidaat voldoet aan alle ingangseisen. Toelatingsprocedures vallen buiten de 
scope van deze regeling.  

VII. Wanneer een kandidaat een plaats aangeboden krijgt via Studielink, heeft deze kandidaat 14 dagen 
de tijd om het aanbod te verzilveren. In het geval het aanbod niet is verzilverd binnen deze tijd, komt 
het aanbod automatisch te vervallen en wordt aangeboden aan de kandidaat met het eerstvolgende 
rangnummer.  

VIII. In het geval een kandidaat het eindexamen niet heeft gehaald, kan de kandidaat contact opnemen 
met contactcentre-esa@tudelft.nl om de selectiepoging ongedaan te maken.  

 

II. Rangnummer 
I. Het rangnummer wordt bepaald op basis van de scores op de verschillende onderdelen in de 

selectieprocedure.  
II. In totaal kan een kandidaat maximaal 400 punten verdienen.  
III. Op basis van de individuele scores wordt er een ranglijst bepaald van 1 tot aan het getal dat 

overeenkomt met het aantal kandidaten. De kandidaat met de meeste punten krijgt het laagste 
rangnummer, de kandidaat met de minste punten het hoogste rangnummer.   

IV. Indien er kandidaten met dezelfde score zijn, dan zal de score op het onderdeel cijfers bepalend zijn 
voor de volgorde op de ranglijst. Is die score ook gelijk dan wordt er geloot. 

V. Kandidaten krijgen na 15 april via selectie-bk@tudelft.nl de score per onderdeel die heeft geleid tot 
het rangnummer. Het verkregen rangnummer wordt gecommuniceerd vanuit Studielink op 15 april.   

VI. Een kandidaat dient alle onderdelen van de selectieprocedure op te leveren om een rangnummer te 
kunnen krijgen. Het niet voldoen aan deze voorwaarde kan leiden tot uitsluiting van het toekennen 
van een rangnummer.  
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III. Selectieprocedure 
I. De selectieprocedure richt zich op het gewenste profiel van een bouwkundige.  

II. Het bachelor programma is Nederlandstalig, interdisciplinair, en opgebouwd uit verschillende 
vakgebieden binnen de bouwkunde: architectuur, stedenbouwkunde, landschapsarchitectuur, 
bouwtechnologie, vastgoedbeheer, bouwmanagement en volkshuisvesting.  

III. Het bachelor programma is wetenschappelijk, te weten methodisch en reflectief. 
IV. Een afgestudeerde bachelor student van de opleiding Bouwkunde is een onderzoekende ontwerper, is 

oplossingsgericht én analytisch-onderzoekend.  
V. De selectieprocedure bestaat uit 3 criteria: schoolresultaten, en twee online opdrachten. 

Schoolresultaten tellen voor 25% mee in het rangnummer, de twee online opdrachten tellen voor75% 
mee.  

VI. Tussen 15 januari en 31 januari worden alle kandidaten per email benaderd met een link en persoonlijke 
inlog voor het opleveren van de schoolresultaten en de 2 online opdrachten.  

VII. Het emailadres dat wordt gebruikt in de selectieprocedure is equivalent aan het emailadres dat de 
kandidaat in Studielink heeft opgegeven.  

VIII. Beoordeling van de onderdelen geschiedt voor alle kandidaten op gelijke wijze. Kandidaten kunnen zelf 
bepalen hoeveel tijd, en wanneer, ze aan de verschillende onderdelen werken voor de 
selectieprocedure. Dit biedt alle kandidaten, inclusief kandidaten met functiebeperkingen en/of 
bijzondere omstandigheden, een gelijke kans in de selectieprocedure. In het geval van andere, 
zwaarwegende of zware functiebeperkende (bijzondere) omstandigheden dient de kandidaat tussen 15 
januari en 1 februari schriftelijk contact op te nemen met selectie-bk@tudelft.nl. Na overleg met één of 
meerdere van de studieadviseurs van de faculteit Bouwkunde ontvangt de kandidaat uiterlijk 15 februari 
een reactie of in het specifieke geval een voorziening getroffen wordt.  

 

IV. Schoolresultaten 
I. In de selectieprocedure worden de gemiddelde cijfers van het Schriftelijk Examen VWO-6 per 15 januari 

2021 van de vakken Nederlands, Engels, Wiskunde B en Natuurkunde meegenomen.  
II. 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 cijfers van de certificaten voor Wiskunde B en Natuurkunde onderdeel 
uit van de selectieprocedure. De kandidaat moet de cijfers online invoeren en een kopie van de havo-
eindexamencijferlijst en een kopie van de certificaten uploaden.  

III. Aspirant studenten met een bijzondere status, al dan niet gekenmerkt als studenten met een 
vluchtelingenstatus, kunnen melding doen van hun situatie bij selectie-bk@tudelft.nl 
In het geval geverifieerd kan worden dat zij inderdaad geen cijferlijsten kunnen opleveren, krijgt de 
aspirant student een score 6 op dit onderdeel. Let wel, dit geldt expliciet niet voor studenten met 
deficiënties.  

IV. Cijfers dienen opgeleverd te worden met de nauwkeurigheid van één decimaal. 
V. De cijfers worden vermenigvuldigd met een factor 2,5 waardoor maximaal 100 punten zijn te behalen 

op dit onderdeel.  
VI. De cijferlijst dient gewaarmerkt te zijn met een stempel van de school en gebundeld te worden in 1 pdf-

bestand 
VII. Voor kandidaten die een andere weg volgen om hun vwo-diploma te halen, bijvoorbeeld twee-in-één 

jaar, wordt door de selectiecommissie bepaald welke cijfers meetellen in de selectieprocedure. Deze 
kandidaten dienen voor 1 februari per mail contact op te nemen met de selectiecommissie. De 
selectiecommissie zal aangeven welke cijfers de kandidaat online moet invoeren en wat de kandidaat 
als bewijs moet uploaden. 

VIII. Kandidaten die een deficiëntie hebben voor één of meerdere vakken die onderdeel uitmaken van de 
selectie kunnen deelnemen aan de selectieprocedure. Het ontbrekende cijfer zal echter niet meetellen 
in de selectieprocedure, waardoor deze kandidaten op dit onderdeel niet de maximale score kunnen 
behalen.  

IX. Resultaten die behaald zijn bij Boswell-Bèta Instuut worden meegenomen in de selectie. Kandidaten 
dienen hiervoor de certificaten te uploaden 

X. De deadline voor het opleveren van de schoolresultaten is 1 maart 23:59 u.  
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V. Opdracht 1: Analyse van een Architectonisch Project  
I. Tussen 15 januari en 1 februari 2020 komen 10 architectonische projecten beschikbaar. De 

kandidaat dient hieruit één project te selecteren en te analyseren.  
II. De kandidaat dient ideeën in (een) tekening(en) te vatten (maximaal 1 A4 in pdf-format van 

maximaal 1 MB) en zo een eigen visuele abstractie van het project te maken.  
III. De abstractie geeft weer wat de kandidaat is opgevallen aan ruimtelijke hoofdstructuur, 

belangrijkste ruimtelijke onderdelen, samenhang tussen ruimtelijke elementen, relaties en 
cruciale details van het project. 

IV. De deadline voor het opleveren van de opdracht “Analyse van een Architectonisch Project” is 1 
maart 23:59 u. 
 

VI. Opdracht 2: Analyse van een Stedenbouwkundig/Landschappelijk Project  
I. Tussen 15 januari en 1 februari worden 10 Stedenbouwkundig/Landschappelijk Projecten beschikbaar 

gesteld. De kandidaat dient hieruit één project te selecteren en te analyseren.  
II. De kandidaat dient ideeën in (een) tekening(en) te vatten (maximaal 1 A4 in pdf-format van maximaal 

1 MB) en zo een eigen visuele abstractie van het project te maken.  
III. De kandidaat dient een mini essay (een A4) te schrijven welke maatschappelijke ontwikkelingen en/of 

vraagstukken, die van toepassing zijn in het project, ze motiveren om Bouwkunde te gaan studeren.  
IV. De deadline voor het opleveren van de opdracht “Analyse van een Stedenbouwkundig/Landschappelijk 

Project” is 1 maart 23:59 u. 
 

 

   

Vastgesteld door de decaan van de faculteit Bouwkunde, 

Prof.ir. Dick van Gameren 

Oktober 2020 


