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Deze handleiding geeft meer informatie over de selectieprocedure van de selectie voor 
de bacheloropleiding Industrieel Ontwerpen aan de TU Delft met als startdatum 
september 2023. 
 
Met deze handleiding kun je je alvast voorbereiden op de selectieprocedure. Het online 
invoeren van de opdrachten kan pas na 15 januari 2023. Je krijgt hierover na 15 januari 
2023 een mail die wordt gestuurd naar het in Studielink opgegeven mailadres. 
 

LEES EERST DEZE HANDLEIDING HELEMAAL DOOR VOORDAT JE AAN DE 
OPDRACHTEN BEGINT! 

Heb je NA het lezen van deze handleiding nog vragen, stuur dan een mail naar: 
selectie-io@tudelft.nl 
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Procedure in het kort 
Voor de bacheloropleiding Industrieel Ontwerpen (IO) geldt voor het studiejaar 2023-
2024 een numerus fixus met 350 beschikbare plaatsen. Deze beschikbare plaatsen 
worden door de faculteit toegewezen middels een selectieprocedure. Om in 
aanmerking te komen voor een studieplaats moet je een aantal dingen doen: 
 
• Meld je uiterlijk 15 JANUARI 2023 aan voor de bacheloropleiding Industrieel 

Ontwerpen aan de TU Delft bij Studielink. Voor de aanmelding via Studielink heb je 
een DigiD nodig (digid.nl). Vraag deze op tijd aan. 
 

• In de week na 15 januari krijg je, als je je hebt aangemeld, van de faculteit per e-mail 
een uitnodiging met een link en uitleg voor het invoeren van je vwo-cijfers en het 
uploaden van de twee opdrachten in het online-systeem. Meer informatie hierover 
staat op de volgende pagina's.  
 

• Uiterlijk 1 MAART 2023, 12:00 uur ʼs middags moeten zowel de cijfers als de 
resultaten van de opdrachten zijn ingevoerd in het online-systeem. Als je niets invult 
of te laat bent, dan doe je niet meer mee aan de selectieprocedure en kan je niet 
starten met de opleiding in september 2023. Wacht niet tot vlak voor de deadline 
met het invoeren van je cijfers en de resultaten van de opdrachten om problemen 
te voorkomen. 
 

• Tussen 1 maart en begin april van 2023 worden de opdrachten door docenten en 
masterstudenten van de faculteit Industrieel Ontwerpen beoordeeld. Op basis van 
deze beoordeling en je cijfers wordt een rangorde opgesteld. Deze wordt 
doorgegeven aan Studielink. 

 
• Op 15 APRIL 2023 word je door Studielink geïnformeerd over je rangnummer. Valt 

je rangnummer binnen de capaciteit (1-350), dan ontvang je van Studielink een 
plaatsingsbewijs. Je hebt twee weken de tijd om dit plaatsingsbewijs te accepteren 
via Studielink. Na twee weken vervalt het plaatsingsbewijs en, als je het 
plaatsingsbewijs niet geaccepteerd hebt, is het niet meer mogelijk om toegelaten te 
worden tot de opleiding. 

 
• Met een plaatsingsbewijs kun je, zodra je aan alle andere inschrijvingsvoorwaarden 

hebt voldaan (zoals het behalen van je vwo-examen, het wegwerken van je 
tekorten/deficiënties), je inschrijving aan de universiteit afronden. Zie hiervoor de 
informatie op de centrale TU Delft-website (tudelft.nl/onderwijs/toelating-en-
aanmelding). 
 

• Is je rangnummer hoger dan de beschikbare capaciteit (boven de 350), dan kom je 
voorlopig op de wachtlijst. De ervaring van de afgelopen jaren leert dat van de 
eerste 350 kandidaten er een flink aantal afvallen, doordat kandidaten hun 
plaatsingsbewijs niet accepteren, hun diploma niet halen of om andere redenen. 
Zodra er plekken openvallen worden er nieuwe plaatsingsbewijzen uitgedeeld op 
volgorde van de ranglijst. Houd je e-mail dus goed in de gaten. Tot 15 augustus 
2023 worden er plaatsingsbewijzen uitgedeeld. 



Onderdelen selectieprocedure 
De selectieprocedure bestaat uit twee onderdelen: 
1) vwo-cijfers voor de vakken Nederlands, Engels, Wiskunde B en Natuurkunde 
2) online opdrachten ‘presenteer jezelf als IOʼerʼ & ‘analyse van een ontwerpʼ 
 
VWO-CIJFERS 

In de selectieprocedure nemen we de vwo-cijfers mee van de vakken Nederlands, 
Engels, Wiskunde B en Natuurkunde. We vragen je om deze cijfers met een 
nauwkeurigheid van één decimaal aan te leveren. De cijfers worden met een factor 2,5 
vermenigvuldigd, waardoor je maximaal 100 punten kunt krijgen voor dit onderdeel van 
de selectieprocedure. De vwo-cijfers tellen voor 1/3e mee in de totaalscore van de 
selectie. 
 
• Kandidaten die in schooljaar 2021-2022 in vwo-5 zaten en die gedurende de 

selectieprocedure in hun EXAMENJAAR zitten (vwo-6), wordt gevraagd hun 
‘gemiddelde SE-cijfers met peildatum 13 januari 2023ʼ voor deze vakken in te 
voeren. Daarnaast moet je een door je school gewaarmerkte cijferlijst aanleveren 
(zie bijlage). 
 

• Kandidaten die al EINDEXAMEN hebben gedaan, vragen we de schoolexamencijfers 
(SE-cijfers) in te voeren. Als bewijs moet je een kopie van de eindexamencijferlijst 
aanleveren. 
 

• Voor kandidaten met een HBO-PROPEDEUSE gelden de cijfers voor de vwo- 
certificaten voor Wiskunde-B en Natuurkunde samen met de havo 
schoolexamencijfers (SE-cijfers) voor Nederlands en Engels. Je moet kopieën van de 
certificaten en de havo-eindexamencijferlijst aanleveren. 
 

• Kandidaten die tijdens de selectieprocedure nog 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 van 100 punten kunnen behalen. Voor de definitieve inschrijving moet je wel 
voldoen aan de toelatingseisen en dus je deficiënties hebben weggewerkt. 

 
• 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 en wat ze als bewijs moeten aanleveren. 
Stuur hiervoor VÓÓR 1 FEBRUARI 2023 een e-mail naar: selectie-io@tudelft.nl  

 
• Voor kandidaten met een NIET-NEDERLANDS DIPLOMA gelijkwaardig aan het vwo, 

bepaalt de selectiecommissie welke vakken meetellen. De buitenlandse cijfers zullen 
met behulp van de Nuffic-cijferconversietabellen worden omgerekend naar 
vergelijkbare Nederlandse cijfers. Stuur hiervoor VÓÓR 1 FEBRUARI 2023 een e-mail 
naar: selectie-io@tudelft.nl . Daarnaast moeten kandidaten met een internationaal 



diploma zich ook UITERLIJK 15 JANUARI 2023 online aanmelden bij de TU Delft, om 
te bepalen of ze toelaatbaar zijn, zie: tudelft.nl/en/education/admission-and-
application/bsc-internationaldiploma/ voor alle informatie over de toelatingseisen, 
aanmelddeadlines en de aanmeldprocedure. 

 
Ontbreken er cijfers die gevraagd worden, dan zal dit dus niet worden meegenomen in 
de scoreberekening. Heb je dus nog niet je tekorten/deficiënties weggewerkt, dan tellen 
we deze cijfers niet mee in de selectieprocedure en kan je dus niet de maximale score 
van 100 punten behalen voor dit onderdeel. 
 
ONLINE OPDRACHTEN 

Door middel van een tweetal opdrachten kijken we of je in huis hebt wat nodig is om 
de studie succesvol te volgen. Naast interesse in de perspectieven (technologie, mensen 
en organisatie) en natuurlijk ontwerpen, ben je nieuwsgierig, waarbij zowel creativiteit 
als analytische vaardigheden belangrijk zijn. Tenslotte zijn sociale en communicatieve 
vaardigheden belangrijk om in een ontwerpteam samen te kunnen werken.  
 
De opdrachten zijn: 
 
OPDRACHT 1: PRESENTEER JEZELF ALS IOʼER 

Laat op één A3 (of twee A4'tjes) zien wie je bent, waarom jij Industrieel Ontwerpen wilt 
gaan studeren en waarom jij voor ons de passende kandidaat bent. 
 
Gebruik TEKST EN BEELD om te laten zien: 
• dat je begrijpt waar de studie over gaat 
• wat je al kan of hebt gedaan op het gebied van Industrieel Ontwerpen 
• wat je bij de studie wilt leren 

 
Denk hierbij aan de verschillende aspecten van ons vakgebied, Industrieel Ontwerpen, 
maar ook aan ontwikkelingen in de samenleving en hoe je die als ontwerper zou willen 
beïnvloeden. Op welke manier(en) denk je dat je als ontwerper impact kan gaan 
maken? 
 
Geef een overzicht van eigen activiteiten, eigen ontwerpen, tekeningen, iets anders dat 
jezelf gemaakt hebt of van relevante werkzaamheden. Geef aan waarom dat relevant is 
en hoe het relateert aan de aspecten van ontwerpen. Benoem niet alleen dingen die je 
kan, maar lever ook bewijs daarvoor aan. 
 
WAAROM IS DIT BELANGRIJK? 
We gaan ervan uit dat je graag Industrieel Ontwerpen wilt studeren en dat je je goed 
hebt verdiept in het programma dat je in de 3-jarige bachelor te wachten staat. Je hebt 
open dagen bezocht, gesproken met studenten of misschien een dag meegelopen met 
een student Industrieel Ontwerpen. Je weet dus wat wij belangrijk vinden bij het 
ontwerpen van producten en services. Daarnaast heb je op school, of daarbuiten, 
misschien al dingen gedaan die een relatie hebben met deze studie. Extra vakken, 
cursussen, buitenschoolse activiteiten of een relevant tussenjaar kun je ook betrekken in 



de uitwerking van de opdracht. Uit je inzending zou moeten blijken dat je een goede 
ontwerper kunt worden en dat je weet wat je hier wilt leren.  
Bedenk goed wat de betekenis is geweest van al die activiteiten; alleen het noemen van 
het feit dat je bijvoorbeeld een open dag hebt bezocht, vertelt ons weinig over jouw 
capaciteiten. 
 
OPDRACHT 2: ANALYSE VAN EEN ONTWERP 

In de bijlage van deze handleiding staan 8 ontwerpen. Kies ÉÉN van de ontwerpen en 
kijk met een kritische blik naar het ontwerp en analyseer het aan de hand van de 
volgende vragen: 
 
a) Wat zijn de belangrijkste elementen van dit ontwerp?  

Op welk ‘probleemʼ speelt dit ontwerp in of is dit ontwerp een oplossing voor? Wat 
is de impact van het ontwerp op het milieu, de maatschappij en de economie?  
 Als je kijkt naar de drie pijlers zoals we die bij onze opleiding definiëren 
(technologie, mensen en organisatie); Wat kan je zeggen over de toegepaste 
technologie/techniek in het ontwerp (zowel fysiek als (eventueel) digitaal)? Hoe is 
er rekening gehouden met de eisen en wensen van de gebruiker/mens? En wat kan 
je zeggen over het organisatieaspect van het ontwerp?  
Kijk met een kritische blik en geef dus naast de positieve aspecten ook de 
(eventuele) negatieve aspecten van het ontwerp weer in je analyse. 

 
Geef op één A3 (of twee A4ʼtjes) je bevindingen weer in TEKST EN BEELD. 
 
b)  Geef voor het gekozen ontwerp twee voorstellen voor wat je zou willen of kunnen 

verbeteren aan het ontwerp. Denk aan originele, innovatieve verbeteringen die 
aansluiten bij de analyse van het ontwerp (onderdeel a). 

 
Leg uit waarom het volgens jou een verbetering is en hoe je tot de verbetering 
bent gekomen. Wat is de impact van je voorgestelde verbetering op het milieu, de 
maatschappij en de economie?  
Als je denkt dat er weinig te verbeteren valt aan het ontwerp, mag je, in plaats van 
één van de twee verbetervoorstellen, ook een voorstel doen voor een aanpassing 
van het ontwerp voor een andere doelgroep of gebruikssituatie. In dat geval doe je 
dus één verbetervoorstel en één aangepast ontwerp voor een andere doelgroep. 
Geef ook hiervan aan wat de impact is van je aanpassing.  

 
Geef deze ontwerpvoorstellen/aanpassing en de uitleg weer op één A3 in BEELD en 
TEKST met bijvoorbeeld schetsen, storyboard, prototypes, modellen, fotoʼs, en 
dergelijke. 
Voor opdracht 2 kan je dus in totaal twee A3ʼs gebruiken. 
 
WAAROM IS DIT BELANGRIJK? 
In de wereld om je heen zijn talloze voorbeelden van ontworpen product-services. 
Eigenlijk is alles om je heen ontworpen. Bij het ontwerpen van product-services is het 
goed om te kijken naar bestaande ontwerpen; als een bron van inspiratie, maar ook om 
te kijken wat de impact is van de ontwerpen op het milieu, de maatschappij en de 



economie. Een goede analyse van bestaande product-services, helpt je in je eigen 
ontwerpproces.  
In de ontwerpen van product-services zijn de verschillende aspecten van Industrieel 
Ontwerpen (technologie, mensen en organisatie) op verschillende manieren 
meegenomen. In hoeverre herken je ze? En hoe kan je de verkregen inzichten 
gebruiken in je eigen ontwerp? Hoe kan je een bestaand ontwerp verbeteren of 
aanpassen voor een andere doelgroep of andere gebruikssituatie?  
 
TIP: houd bij de opdrachten wat je gehoord of gelezen hebt over de opleiding op 
bijvoorbeeld de website, open dagen, en de brochure in je achterhoofd. 

 

  



Beoordelingscriteria Online opdrachten 
De ingezonden opdrachten worden door verschillende ontwerpdocenten en 
masterstudenten anoniem beoordeeld, onafhankelijk van elkaar. Elke beoordelaar zal 
slechts één opdracht per kandidaat beoordelen, en elke opdracht wordt door twee 
verschillende beoordelaars beoordeeld, zodat elke kandidaat voor zijn opdrachten door 
in totaal vier verschillende mensen onafhankelijk van elkaar zal worden beoordeeld. 
 
De totaalscore zal bestaan uit een optelling van de scores van de twee onderdelen, met 
een maximum van 100 punten (1/3e) voor de vwo-cijfers en een maximum van 200 
punten (2/3e) voor de opdrachten. 
 

Onderdeel Puntenverdeling Maximum aantal punten 

vwo-cijfers 2,5 x cijfertotaal 100 
Online opdracht 1 2 beoordelaars x 50 100 
Online opdracht 2 2 beoordelaars x 50 100 
TOTAAL  300 

 
De beoordelingscriteria bij het beoordelen van de opdrachten zijn: 
 
OPDRACHT 1: PRESENTEER JEZELF ALS IOʼER 
• Kwaliteit van het begrip en duiding van het vakgebied Industrieel Ontwerpen (15 

punten) 
• Niveau van de vaardigheden van de kandidaat (15 punten) 
• Kwaliteit argumentatie en formulering (10 punten) 
• Kwaliteit en diversiteit van de beelden en de relatie van het beeldmateriaal met de 

tekst (10 punten) 
 

OPDRACHT 2: ONTWERPVOORBEELDEN 
• Kwaliteit (breedte en diepgang) van de analyse van het ontwerpvoorbeeld (20 

punten) 
• Kwaliteit en relevantie van de twee verbeter/aanpassingsvoorstellen (in tekst en 

beeld) (2 x 10 punten) 
• Kwaliteit argumentatie en formulering (5 punten) 
• Kwaliteit van de presentatie (beeld en tekst) (5 punten) 
 

  



Bepalen van de rangorde 
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. Als er kandidaten met dezelfde score zijn, dan zal de score op de vwo-
cijfers bepalend zijn voor de volgorde op de ranglijst. 
 
De ranglijst wordt doorgegeven aan Studielink, die de kandidaten op 15 april 2023 zal 
informeren over hun rangnummer. Houd vanaf 15 april regelmatig je e-mail, inclusief je 
spam mail, in de gaten of je bericht hebt gekregen van Studielink of log in op hun 
website. Doe dit ook in je vakantie! 
 
WAT ALS JE BIJ DE EERSTE 350 KANDIDATEN HOORT? 
Als je rangnummer binnen de capaciteit valt (rangnummers 1 tot en met 350), dan 
ontvang je van Studielink een plaatsingsbewijs voor de studie Industrieel Ontwerpen. Je 
hebt dan precies twee weken om dit plaatsingsbewijs te accepteren; hierna vervalt je 
plaatsingsbewijs. Als je je plaatsingsbewijs niet accepteert binnen die twee weken, dan 
kun je geen Industrieel Ontwerpen studeren in het studiejaar 2023-2024. 
 
Vervolgens moet je nog voldoen aan de toelatingseisen en je inschrijving afronden. Je 
bent pas officieel ingeschreven wanneer je voldaan hebt aan de toelatingseisen en de 
digitale machtiging voor betaling van het collegegeld is verwerkt. Zie voor verdere 
informatie de TU Delft-website (tudelft.nl/onderwijs/toelating-en-aanmelding). 
 
WAT ALS JE NIET BIJ DE EERSTE 350 KANDIDATEN HOORT? 
Als je rangnummer hoger is dan 350 dan blijf je op de lijst van kandidaten voor de 
opleiding Industrieel Ontwerpen. Als er kandidaten zijn die hun plaatsingsbewijs niet 
accepteren of niet voldoen aan de inschrijvingsvoorwaarden (bijvoorbeeld doordat ze 
hun diploma niet halen) dan worden nieuwe kandidaten toegelaten, vanaf nummer 351. 
De ervaring van de afgelopen jaren leert dat van de eerste 350 kandidaten er een flink 
aantal afvallen. Het is dus zeer waarschijnlijk dat kandidaten met een rangnummer 
hoger dan 350 alsnog kunnen worden toegelaten. Ook begin juli zullen er nog 
kandidaten afvallen, omdat ze hun vwo-diploma niet behaald hebben. Tot 15 augustus 
2023 worden er plaatsingsbewijzen uitgedeeld. Blijf je e-mail dus goed in de gaten 
houden! 
 
WAT ALS HET DIT JAAR NIET LUKT? 
Als het dit jaar niet lukt om geselecteerd te worden voor studie Industrieel Ontwerpen 
of als je je eindexamen niet haalt, kun je volgend jaar opnieuw meedoen aan de 
selectieprocedure. In totaal heb je drie selectiepogingen. Controleer hiervoor bij 
Studielink je ‘historische deelnamesʼ. Als je zakt voor je examen, kun je de universiteit 
vragen om je deelname aan de selectie van dit jaar ongedaan te maken, zodat je geen 
selectiepoging verbruikt. Stuur hiervoor een mail naar: contactcentre-esa@tudelft.nl  



Als je wel een plaats krijgt en accepteert, maar toch besluit om een tussenjaar te 
nemen, kan je je plaats niet behouden voor het volgende jaar. Je moet dan volgend jaar 
opnieuw meedoen aan de selectieprocedure. 
 
Uiterlijk 1 oktober 2023 maakt de opleiding Industrieel Ontwerpen bekend of ze voor 
het studiejaar 2024-2025 wederom gaan selecteren en wat de selectieprocedure wordt. 
Kijk hiervoor op de website van Industrieel Ontwerpen (io.tudelft.nl). 
 

Meer informatie 
io.tudelft.nl 

tudelft.nl/onderwijs/toelating-en-aanmelding 

studielink.nl 

studiekeuze123.nl 

 

 

  



Bijlage CIJFERS 
Gemiddelde SE-cijfers per 13 januari 2023 

 

NAAM Leerling: 

 

 

Vak Cijfer (1 decimaal) 

Nederlands  

Engels  

Wiskunde B  

Natuurkunde  

 

DATUM: 

 

 

NAAM SCHOOL: 

 

 

 

HANDTEKENING SCHOOL: 

 

 

 

STEMPEL VAN DE SCHOOL: 

 

 

 



BIJLAGE ONTWERPVOORBEELDEN 
Kies één van de ontwerpen (websites geraadpleegd op 08-12-2022) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lesseau Soap Dispenser 

https://lesseausoap.com/ 

 

 
 

 

Pieter Pot   

https://www.pieter-pot.nl/ 
 
 

 

Lifestraw Water Filter 

https://eu.lifestraw.com/ 

Last Object Last Round 

https://lastobject.com/ 
 

 
 



 

Felyx shared electric scooters 

https://felyx.com/ 
 
 

 
 

 

CloudCuddle 

https://cloudcuddle.com/ 

 

 
 
 
 

IKEA schilderijlijst met wifi 

https://www.ikea.com/nl/nl/p/symfonis
k-schilderijlijst-met-wifi-speaker-zwart-
smart-50485764/ 

 

 

FairPhone 4 

https://www.fairphone.com/nl/ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


