
 

Selectie en plaatsing Klinische Technologie 2020-2021  
 
Veelgestelde vragen  
 
1. TOELATINGSEISEN  
 
Wat zijn de toelatingseisen voor Klinische Technologie? Om toegelaten te worden tot de opleiding 
Klinische Technologie moet je aan de toelatingseisen voldoen die gecommuniceerd worden op de 
website van de TU Delft.  
 
Ik heb een VWO-diploma met een oud profiel, kan ik toch mee doen aan de selectie? Neem hiervoor 
contact op met Studentenadministratie van de TU Delft.  
 
Ik heb een VWO-diploma met het profiel Cultuur & Maatschappij of Economie & Maatschappij, kan ik 
meedoen aan de selectie? Je kunt alleen deelnemen aan de selectie voor Klinische Technologie als je 
naast je VWO-diploma beschikt over de vakken wiskunde B, natuurkunde, scheikunde en biologie op 
VWO-niveau. Zie voor deficiënties wegwerken verderop in dit vragenoverzicht.  
 
Ik heb een HBO-propedeuse behaald, kan ik meedoen aan de selectie? Je kunt alleen deelnemen aan 
de selectie voor Klinische Technologie als je naast een HBO-propedeuse ook je deficiënties weggewerkt 
hebt. Zie daarvoor ook verderop in dit overzicht.  
 
Ik heb een HAVO/MBO-diploma behaald, kan ik meedoen aan de selectie? Je kunt alleen deelnemen 
aan de selectie voor Klinische Technologie via een Colloquium doctum. Kijk voor meer informatie op de 
website.  
 
Ik heb een buitenlandse vooropleiding, hoe weet ik of deze voldoet aan de vooropleidingseisen? Kijk 
op de website voor meer informatie over buitenlandse diploma’s.  
 
Kan ik via een andere bacheloropleiding in het tweede jaar van Klinische Technologie instromen? Nee, 
door de opzet van de opleiding Klinische Technologie is het niet mogelijk in te stromen in het tweede of 
derde jaar vanuit een andere bacheloropleiding. Dit geldt ook voor de bachelor Technische 
Geneeskunde (Universiteit Twente).  
 
2. DEFICIËNTIES  
 
Hoe kan ik mijn deficiënties voor mijn VWO-vakken wegwerken? Er zijn verschillende instituten waar je 
cursussen kunt volgen ter voorbereiding op het wegwerken van deficiënties, zoals de Open universiteit 
of Boswell-Beta. Kijk op de website voor meer informatie.  
 
Is een CCVX staatsexamen voldoende? Ja, een CCVX-staatsexamen is voldoende om eventuele 
deficiënties weg te werken.  
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Voor welke datum moet ik mijn deficiënties hebben weggewerkt? Een kandidaat die een bewijs van 
toelating bezit, dient voor 15 juli aan te tonen dat hij of zij voldoet aan de vooropleidingseisen. Dit geldt 
ook voor deficiënties. Voor meer informatie verwijzen wij naar de Studentenadministratie.  
 
3. AAN- EN AFMELDEN  
 
Wanneer telt aanmelding voor de selectie als deelname? Je verbruikt een deelnamekans als je op 16 
januari 2021 of later een actief verzoek tot inschrijving hebt. Als je je verzoek voor 16 januari 2021 
intrekt en niet deelneemt aan de procedure, verbruik je geen deelnamekans. Als je niet of niet volledig 
deelneemt aan de selectieprocedure, verbruik je wel een deelnamekans als je je verzoek niet tijdig 
ingetrokken hebt. Je verbruikt daarnaast ook een deelnamekans indien er fraude wordt geconstateerd 
tijdens de selectie en je daarom uitgesloten wordt van verdere deelname of als je persoonsgegevens 
niet op tijd geverifieerd zijn (zie Studielink).  
 
Ik heb me aangemeld voor Klinische Technologie, maar wil mijn inschrijving veranderen naar een 
opleiding zonder numerus fixus. Hoe doe ik dat? Dat kun je doen via Studielink. Let op: indien je je na 
15 januari 2021 terugtrekt voor Klinische Technologie telt je inschrijving wel mee als deelnamekans.  
 
Ik wil mij graag aanmelden voor twee verschillende opleidingen die allebei een numerus fixus hebben, 
kan dit? Ja, je kunt je aanmelden voor maximaal twee opleidingen waarvoor een numerus fixus geldt. 
De opleidingen dienen wel als verschillende studies in het CROHO geregistreerd te zijn.  
 
Ik wil eigenlijk Geneeskunde studeren, maar wil graag Klinische Technologie studeren als ik niet word 
toegelaten. Kan dat? Je kunt je aanmelden voor maximaal twee verschillende opleidingen waarvoor een 
numerus fixus geldt. Afhankelijk van de opleiding(en) waarvoor je wordt geselecteerd en geplaatst kun 
je je dan inschrijven. Als je voor beide opleidingen wordt geplaatst, kun je kiezen. Uiteraard adviseren 
wij om te kiezen voor een of twee studie(s) die jij ook echt graag wil volgen.  
 
Hoe kan ik mijn aanmelding voor Klinische Technologie stopzetten? Dit kun je doen door je verzoek tot 
inschrijving in te trekken in Studielink.  
 
4. SELECTIEPROCEDURE  
 
Hoeveel plaatsen zijn er beschikbaar? Voor het academisch jaar 2021-2022 zijn er 100 plaatsen 
beschikbaar.  
 
Vindt er naast de selectie ook nog een loting plaats? Er zal voor het startcohort 2021-2022 enkel 
geselecteerd worden via een selectieprocedure.  
 
Moet iedereen meedoen aan de selectie? Ja, iedereen moet deelnemen aan de selectieprocedure.  
 
Hoe ziet de selectieprocedure er uit? Kijk op de website Selectie en Plaatsing voor een beschrijving van 
de selectieprocedure. Informatie vind je ook in de regeling Selectie en Plaatsing die je daar kan 
downloaden.  
 
Hoe vindt de selectiedag plaats? De selectiedag vindt online plaats door middel van proctoring (online 
surveillance).  
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Houden jullie rekening met mijn privacy m.b.t. proctoring? Er zijn verschillende vormen van online 
proctoring. Wij kiezen een vorm waarin weloverwogen beslissingen worden gemaakt met betrekking tot 
zowel privacy- als fraudegevoeligheid. Wij vinden beiden zeer belangrijk. 
 
Ik maak me toch nog zorgen om mijn privacy. Wat kan ik hieraan doen? Je kan ervoor kiezen om in een 
neutrale ruimte deel te nemen (overleg bijvoorbeeld met school, bibliotheek of bekenden of je daar 
terecht kan). Als dit niet mogelijk is, kun je door middel van lakens/doeken voorwerpen aan de muur 
afdekken of voorwerpen die je niet in beeld wilt, opbergen of verplaatsen uit de ruimte.  
 
Wanneer krijg ik de uitslag te horen? Op 15 april 2021 ontvang je via Studielink je definitieve 
rangnummer van de selectie. Behoor je op basis van je rangnummer tot de eerste 100 kandidaten, dan 
betekent dat echter niet automatisch dat je geplaatst en toegelaten bent. Je dient daarna nog binnen de 
gestelde termijn je bewijs van toelating via Studielink te accepteren en aan de toelatingseisen te 
voldoen.  
 
Wat zijn de Z-scores? Een Z-score geeft een indicatie van hoe jij ten opzichte van de andere kandidaten 
hebt gescoord op een bepaald onderdeel. Bij het bekendmaken van de Z-scores zal meer informatie 
gegeven worden over hoe je deze kunt interpreteren. In de eerste informatiemail die jij als kandidaat 
ontvangt, lees je meer over hoe de scores bekendgemaakt worden. De selectiecoördinator 
communiceert geen ruwe scores, informatie over de beoordelingscriteria of weging.  
 
Wat voor kans maak ik om geselecteerd te worden? Dat is afhankelijk van zo veel verschillende 
factoren, dat we daar geen uitspraken over kunnen doen. Wel willen we benadrukken dat we in de 
selectieprocedure focussen op wat je kan (je potentie) en niet op wat je al gedaan hebt (bijv. 
werkervaring, pre-university programma’s, etc.) omdat we iedereen een zo gelijk mogelijke start aan de 
selectieprocedure willen bieden.  
 
Hoe kan ik me voorbereiden op de selectieprocedure? Voor het onderdeel Biomedische Kennis kun je 
je voorbereiden met het online materiaal dat een week voor de selectiedag beschikbaar is. Voor de 
overige onderdelen kun je je niet specifiek voorbereiden. Let er wel op dat we van onze kandidaten 
verwachten dat zij basiskennis hebben op 6 VWO-niveau (van een profiel dat toelating geeft tot de 
studie).  
Uiteraard kan je je daarnaast ook praktisch en organisatorisch goed voorbereiden, zodat je uitgerust en 
ontspannen aan de selectiedag kunt deelnemen en geen (aanmeld)deadlines mist tijdens de procedure.  
 
Wie zoeken jullie? We zoeken studenten die een bekwame en professionele klinische technoloog 
kunnen worden. Via de selectieprocedure kijken we of je in huis hebt wat hiervoor nodig is en proberen 
we de best mogelijke match te vinden. Je moet een onderzoekende, nieuwsgierige student zijn met een 
sterke interesse in geneeskunde én techniek. Je wilt graag weten hoe de biologische processen in het 
menselijk lichaam werken, en hoe je met behulp van techniek beschadigde of ontregelde processen kunt 
herstellen. Ook heb je goede sociale en communicatieve vaardigheden, want je past je kennis en 
vaardigheden direct toe op een individuele patiënt. Deze vaardigheden zijn ook belangrijk om je 
toekomstige expertise duidelijk over te brengen en goed met professionals in de andere medische en 
technische disciplines samen te werken.  
 
Hoe kan ik mijn kansen vergroten om door de selectie te komen? Je kunt je kansen om door de selectie 
te komen alleen vergroten door je goed voor te bereiden met het online materiaal en goed 
georganiseerd te zijn. Heb je nog geen 6 VWO-niveau basiskennis, bijvoorbeeld omdat je deficiënties 



moet wegwerken, probeer hier dan voor de selectiedag verandering in te brengen. Hou je e-mail in de 
gaten en schrijf deadlines in je agenda. Uitgangspunt tijdens de selectieprocedure is om te kijken naar 
wat je kan (je potentie) en niet naar wat je al gedaan hebt. Wij hopen iedereen een zo gelijk mogelijke 
kans te bieden om zichzelf te bewijzen, door niemand met een voorsprong aan de procedure te laten 
beginnen. Om deze reden kunnen bijvoorbeeld werkervaring of een aanbevelingsbrief je kansen niet 
vergroten. Het enige waar wij van uitgaan is dat je (bijna) aan de toelatingseisen voldoet en over de 
bijbehorende voorkennis beschikt, omdat je dat in de studie ook nodig hebt.  
 
Ik ben eerder niet geselecteerd voor een andere studie met selectie of centrale loting. Kan ik me 
inschrijven voor de selectie van Klinische Technologie? Ja, het maakt niet uit of je meegedaan hebt aan 
de selectieprocedure voor andere opleidingen.  
 
Ik heb dyslexie of een andere (functie)beperking. Kan ik speciale voorzieningen krijgen? Je kunt voor 
de selectiedag een verzoek doen voor extra voorzieningen i.v.m. dyslexie of een andere 
(functie)beperking of als er een bijzondere persoonlijke omstandigheid speelt die logischerwijs invloed 
heeft op je belastbaarheid tijdens de selectiedag. Stuur voor de deadline een ondertekende verklaring 
van een deskundige aan ons toe als je voor de extra voorzieningen in aanmerking wil komen.  
Scan de ondertekende verklaring (graag in .pdf of .jpg formaat), controleer het bestand op leesbaarheid 
en mail de verklaring naar selectie-kt@tudelft.nl. Dit verzoek dient uiterlijk 15 februari 2021 ingediend 
te zijn.  
Let op: een dyslexieverklaring moet aan de criteria van de Stichting Dyslexie Nederland voldoen en 
afgegeven zijn door een erkend bureau en ondertekend door een geregistreerd Orthopedagoog 
NVO/BBR of GZ-psycholoog. De verklaring mag niet langer dan vijf jaar geleden afgegeven zijn of moet 
een oneindige geldigheidsduur hebben.  
 
De standaard faciliteit is dat de kandidaat extra tijd krijgt (10 minuten per 60 minuten). 
Als je meer/andere faciliteiten nodig denkt te hebben, dan moet je daarvoor ook z.s.m. maar uiterlijk 15 
februari 2021 een verzoek indienen via selectie-kt@tudelft.nl.  
Voor toekenning van voorzieningen hanteren we regels die ook gelden voor studenten van de TU Delft. 
Toekenning van voorzieningen tijdens de selectie is geen garantie op dezelfde voorzieningen tijdens de 
studie (indien je geplaatst wordt), die dienen dan opnieuw aangevraagd te worden.  
 
Hoe gaan jullie om met persoonsgegevens? Wij geven jouw persoonsgegevens niet door aan derden. 
Als andere partijen jouw gegevens nodig hebben m.b.t. deze selectieprocedure, dan zullen we hier jouw 
toestemming voor vragen of wij zullen je vragen om deze gegevens zelf door te geven/in te vullen. Heb 
je hier meer vragen over, dan kan je contact opnemen met selectie-kt@tudelft.nl.  
 
5. CIJFERS  
Welke rol spelen mijn eindexamencijfers in de selectieprocedure? Je eindexamencijfers zijn te laat 
bekend om een rol te spelen in de selectieprocedure.  
Welke rol spelen mijn 5VWO cijfers in de selectieprocedure? Er wordt niet primair geselecteerd op 
5VWO cijfers. Alleen in een latere fase kunnen jouw cijfers een zeer beperkte rol gaan spelen. Zie voor 
meer informatie de regeling Selectie en Plaatsing.  
 
Ik heb gemiddeld een 8 op mijn eindlijst, kan ik direct geplaatst worden? Nee, er worden in deze 
selectieprocedure geen kandidaten direct geplaatst.  
 



6. IK HEB EEN RANGNUMMER BIJ DE EERSTE HONDERD  
 
Als ik een rangnummer onder de honderd heb, ben ik dan zeker van een plaats? Nee, een rangnummer 
onder de honderd betekent niet dat je verzekerd bent van een plaats. Van DUO krijg je uiteindelijk 
officieel te horen of je rangnummer toegang geeft tot de opleiding Klinische Technologie en vervolgens 
moet je je plaats nog op tijd accepteren.  
 
Blijft mijn rangnummer van dit jaar behouden, zodat ik eerst een tussenjaar kan nemen? Nee, als je 
besluit om niet aan de studie te starten, moet je het jaar erop alsnog meedoen aan de 
selectieprocedure. Je testresultaten kan je ook niet meenemen.  
 
7. IK BEN NIET GEPLAATST/NIET GESELECTEERD  
 
Als ik een rangnummer boven de honderd heb, wat moet ik dan doen? Als je niet direct geplaatst bent, 
kan het nog zijn dat je op een later moment een plaats aangeboden krijgt omdat een kandidaat met een 
lager rangnummer die plaats niet heeft geaccepteerd. We raden je daarom aan om je niet uit te 
schrijven in Studielink en je e-mail goed in de gaten te blijven houden, tenzij je zelf hebt besloten om 
liever een andere studie te willen doen. Hoe groot de kans op latere plaatsing is, kunnen wij niet 
voorspellen omdat dit van te veel factoren afhankelijk is.  
 
Ik ben niet geselecteerd voor Klinische Technologie dit jaar. Kan ik volgend jaar weer mee doen aan de 
selectie? Ja, tenzij je voor dit jaar ook al meegedaan hebt aan de selectie of loting. Je kunt maximaal 
twee keer deelnemen aan de selectie van Klinische Technologie. Eerdere deelname(s) aan loting tellen 
hier ook in mee.  
 
Welke opleiding moet ik nu kiezen om mijn kansen voor volgend jaar te vergroten? Er is geen 
opleiding waarmee je je kansen kunt vergroten voor de selectie van Klinische Technologie. Er zijn 
uiteraard wel opleidingen die bijdragen aan een voorbereiding op de studie, maar die vergroten niet 
direct jouw kansen in de selectie.  
 
8. IK HEB NOG ANDERE VRAGEN  
Kijk in de lijst hieronder in welke categorie jouw vraag valt en benader de contactpersoon die daarvoor 
staat.  
Al je overige (praktische) vragen over de selectieprocedure van Klinische Technologie kun je stellen via 
selectie-kt@tudelft.nl. Let op: i.v.m. gelijke behandeling kan het zijn dat de coördinator Selectie en 
Plaatsing je vraag niet zal beantwoorden.  
Alle andere vragen over de opleiding Klinische Technologie, zoals over de opleiding zelf en de 
toelatingseisen, kun je stellen via voorlichting-3ME@tudelft.nl.  
Voor vragen over praktische zaken zoals inschrijving en collegegeld, verwijzen we je naar de 
Studentenadministratie: https://www.tudelft.nl/studenten/administratie/.  
Voor vragen over Studielink verwijzen we je naar www.studielink.nl. 


