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Regeling Studiekeuzecheck TU Delft  

 
 

HET COLLEGE VAN BESTUUR VAN DE TECHNISCHE UNIVERSITEIT DELFT 
 
Overweegt, dat nadere regels dienen te worden vastgesteld over studiekeuzeactiviteiten voor een 
bacheloropleiding; 
 
dat voor enkele bacheloropleidingen deelname aan de studiekeuzecheck verplicht wordt gesteld; 
 
en stelt 
 
Gelet op artikel 7.31b, vierde lid, van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek; 
  
Gezien het advies van de studentenraad (d.d. 19 mei 2020); 
 
de volgende regels vast. 
 
ALGEMEEN 
 
Artikel 1: Definities 
In deze regeling wordt verstaan onder: 
a. opleiding:   bacheloropleiding 
a. studiekeuzecheck:   studiekeuzeactiviteiten in de zin van art. 7.31b WHW. 
b. studiekeuzeadvies:   studiekeuzeadvies in de zin van art. 7.31b, lid 3, WHW 
c. studiekeuzecheckdag: dag met representatieve onderwijsactiviteiten en activiteiten die aanzetten tot 

reflectie op de studiekeuze 
 
 
Artikel 2 Algemeen 
 
1. Voor opleidingen zonder verplichte studiekeuzecheck geldt het volgende: 
a. Een betrokkene die zich voor 1 mei voor een opleiding aanmeldt kan deelnemen aan studiekeuzecheck, die 
bestaat uit een online vragenlijst. Deze vragenlijst dient uiterlijk op 15 mei te worden ingediend bij de 
universiteit. Na het invullen van de vragenlijst wordt onmiddellijk een studiekeuzeadvies gegeven. Per opleiding 
kunnen nog aanvullende studiekeuzeactiviteiten georganiseerd worden. 
b. Een betrokkene die zich na 1 mei voor een opleiding aanmeldt kan deelnemen aan dezelfde studiekeuzecheck 
als hiervoor bedoeld, met dien verstande dat bij indiening na 15 mei deelname aan eventuele aanvullende 
studiekeuzeactiviteiten niet mogelijk is. 
2. De artikelen 3 tot en met 8 gelden alleen voor de opleidingen met een verplichte studiekeuzecheck. Dit zijn 
BSc Electrical Engineering en de BSc Technische Natuurkunde 
3. Voor opleidingen met een numerus fixus wordt geen studiekeuzecheck aangeboden. 
 
 
VERPLICHTE STUDIEKEUZECHECK 
 
Artikel 3 Verplichte studiekeuzecheck 
 
1. De verplichting om aan de studiekeuzecheck deel te nemen geldt voor eenieder die een verzoek tot eerste 
inschrijving doet.  Indien een betrokkene zich aanmeldt voor meerdere opleidingen met verplichte 
studiekeuzecheck, dan geldt de verplichting voor elke opleiding. 
2. De studiekeuzecheckdagen worden op de website van de betreffende opleiding bekend gemaakt. 
 
Artikel 4: Aanmeldingsplicht voor 1 mei bij verplichte studiekeuzecheck 
 
1. Aanmelding voor een eerste inschrijving bij een opleiding met verplichte studiekeuzecheck dient uiterlijk op 1 
mei te gebeuren via een inschrijfverzoek in studielink.  
2. In de volgende gevallen kan, in afwijking van lid 1, aanmelding uiterlijk op 19 augustus gebeuren: 

• De betrokkene heeft zich voor 1 mei aangemeld voor een andere bacheloropleiding in 
Nederland. 
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• De betrokkene meldt zich aan in verband met een negatief bindend studieadvies van een 
andere opleiding dat is afgegeven na 1 mei. 

• De betrokkene heeft een positief bindend studieadvies ontvangen van een andere 
bacheloropleiding van de TU Delft. 

3. Indien niet wordt voldaan aan de aanmeldingsplicht zoals opgenomen in lid 1 en 2, is deelname aan de 
verplichte studiekeuzecheck niet mogelijk, en kan de betrokkene niet worden ingeschreven voor de opleiding.   

 
 
Artikel 5: Inhoud verplichte studiekeuzecheck 
 
1. Aan de in artikel 3 genoemde eis van verplichte deelname aan studiekeuzecheck is voldaan indien de 
betrokkene volledig heeft deelgenomen aan alle studiekeuzecheck-activiteiten en zich heeft gehouden aan de 
verplichtingen en deadlines in het proces. Hieronder wordt verstaan: 

• Zich aanmelden voor een studiekeuzecheckdag op de campus van de TU Delft 
• Deelnemen aan activiteiten die voorbereiden op de studiekeuzecheckdag zoals gespecificeerd in 

de richtlijnen van de opleiding 
• Volledig deelnemen aan een studiekeuzecheckdag op de campus van de TU Delft of aan een 

alternatief zoals bedoeld in lid 2 en 3  
• Zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval voor aanvang van de studiekeuzecheckdag, afmelden 

bij de opleiding, mits sprake is van een geldige reden van verhindering (overmacht), zoals 
bedoeld in lid 4.  

2. Indien betrokkene woonachtig is buiten Nederland of België, dan biedt de opleiding een niet-geografisch 
gebonden alternatief aan. 

3. Indien sprake van erkende overmacht, zoals bedoeld in lid 4, biedt de opleiding een alternatief aan. 

4. Van een geldige reden van verhindering of overmacht is sprake, indien betrokkene door ziekte of andere 
dringende persoonlijke omstandigheden, naar het oordeel van de opleidingsdirecteur, verhinderd is deel te 
nemen aan een studiekeuzecheckdag. 
 
 
Artikel 6: Niet deelnemen aan verplichte studiekeuzecheck 
 
Indien niet volledig aan de activiteiten en verplichtingen van artikel 5, lid 1, is voldaan, is niet voldaan aan de 
verplichte deelname aan studiekeuzecheck en kan de betrokkene niet worden ingeschreven voor de opleiding.  
 
 
Artikel 7: Studiekeuzeadvies bij verplichte studiekeuzecheck 
 
Binnen 3 weken na de deelname aan een verplichte studiekeuzecheckdag of een alternatief maar in ieder geval 
voor 1 september ontvangt de deelnemer een niet bindende beoordeling van zijn/haar geschiktheid voor de 
opleiding gebaseerd op de activiteiten genoemd in artikel 5.. 
 
 
Artikel 8: Niet voorziene gevallen 
 
In gevallen die niet voorzien zijn in dit reglement oordeelt de opleidingsdirecteur of er aan de verplichte 
studiekeuzecheck is voldaan. 
 
 
SLOTBEPALINGEN 
 
Artikel 9 Inwerkingtreding  
Deze regeling treedt in werking met ingang van de eerste dag na de datum van uitgifte van de TU- 
nieuwsbrief, waarin kennisgeving wordt gedaan van de regeling. 
 
 
Artikel 10 (citeertitel) 
Deze regeling wordt aangehaald als Regeling Studiekeuzecheck TU Delft. 
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TOELICHTING 
 
In aanvulling op de bestaande studiekeuzeactiviteiten is in de Wet op het hoger onderwijs en 
wetenschappelijk onderzoek (WHW) bepaald dat universiteiten verplicht zijn het sluitstuk op het 
studiekeuzeproces, een studiekeuzecheck uitmondend in een studiekeuzeadvies, aan aanstaande 
studenten aan te bieden. De TU Delft raadde de aanstaande student aan gebruik te maken van zijn recht 
maar stelde tot nu toe deze studiekeuzeactiviteiten (onder de naam studiekeuzecheck) noch de 
aanmelding voor 1 mei verplicht. In de Regeling Inschrijving en Collegegeld zijn enkele algemene 
bepalingen opgenomen, waarin kort de aard en inhoud van de studiekeuzeactiviteiten waarop een 
betrokkene recht heeft zijn opgenomen. Ook is een zogenaamde kapstokbepaling opgenomen voor 
een verplichte studiekeuzecheck bij bepaalde opleidingen. 
Deze aspecten zijn nu uitgewerkt in de onderhavige regeling. In deze regeling is opgenomen dat bij 
twee opleidingen de studiekeuzecheck verplicht is met de regels die daarbij horen. 
 
In artikel 2 staat het algemene kader voor deze regeling met een splitsing tussen opleidingen zonder 
verplichte studiekeuzecheck en opleidingen met verplichte studiekeuzecheck. Lid 3 herhaalt het 
zesde lid van artikel 7.31b WHW: het bepaalde over studiekeuzeactiviteiten is niet van toepassing bij 
een bacheloropleiding waarvoor al een selectieprocedure ofwel numerus fixus is ingesteld. 
Voor opleidingen zonder verplichte studiekeuzecheck geldt slechts dat gebruik kan worden gemaakt 
van een online vragenlijst, waaruit direct het studiekeuzeadvies wordt gegenereerd. Eventueel kan 
een opleiding aanvullende studiekeuzeactiviteiten aanbieden. 
 
Voor de twee genoemde opleidingen met verplichte studiekeuzecheck gelden de artikelen 3 tot en 
met 8. 
De verplichte aanmeldtermijnen zijn opgenomen in artikel 4. Houdt een aankomend student zich niet 
aan deze aanmeldtermijnen, dan kan hij niet worden ingeschreven voor de betreffende opleiding. 
Eerder dan 1 mei aanmelden is mogelijk, er worden ook studiekeuzecheckdagen eerder in het jaar 
georganiseerd. Deelname aan deze dagen voor 1 mei gelden uiteraard ook als geldige deelname aan 
de verplichte studiekeuzecheck. 
 
In artikel 5 is bepaald dat aan de volledige studiekeuzecheck moet worden meegedaan, of aan een 
alternatief bij woonachtigheid buiten Nederland of België en bij erkende overmacht. Indien niet 
(volledig) wordt meegedaan aan de studiekeuzecheck is ook hier de sanctie, dat de aankomend 
student niet kan worden ingeschreven voor de betreffende opleiding. 
Van een geldige verhindering om deel te nemen is slechts sprake bij overmacht, zoals ziekte, wat 
uiteindelijk aan het oordeel is van de opleiding. 
 
De regeling geldt voor wat betreft de verplichte studiekeuzecheck voor het studiejaar 2020/2021. De 
studiekeuzeactiviteiten vinden uiteraard al voor 1 september 2020 plaats, daarom is deze regeling 
onmiddellijk van kracht en zijn volledig gevolgde studiekeuzecheckdagen al geldig. 
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