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Artikel 1: Algemeen 
 
1.1 Het Colloquium Doctum is een toelatingsonderzoek naar de algemene 

ontwikkeling en de geschiktheid voor het volgen van wetenschappelijk 
onderwijs. Het is bedoeld om na te gaan of men anders dan via een daartoe 
strekkende schoolopleiding voldoende algemene ontwikkeling en/of 
voldoende kennis en inzicht heeft verworven om met een redelijke kans op 
succes aan de universitaire studie deel te nemen. Het is zowel tegenover de 
kandidaat als tegenover de faculteit een indicatie dat de voorgenomen 
inspanning niet nutteloos zal zijn. 

 
1.2 Het Colloquium Doctum kan zowel mondelinge als schriftelijke componenten 

bevatten. 
 
1.3 Het toelatingsonderzoek dient in beginsel vóór de aanvang van de studie te 

worden afgelegd. 
 

1.4 Het toelatingsonderzoek biedt alleen toelating tot de opleiding waarvoor het 
wordt afgenomen en verleent geen toelating tot andere opleidingen van 
Tilburg University. 

 
1.5 Het toelatingsonderzoek wordt uitgevoerd door de facultaire Colloquium 

Doctum Commissie, bestaande uit de leden van de examencommissie, 
indien gewenst in overleg met de studieadviseur. De examencommissie kan 
leden van de wetenschappelijke staf aanwijzen als examinatoren. 

 
1.6 De Regeling Colloquium Doctum is van toepassing op het 

toelatingsonderzoek voor de bacheloropleiding Theologie (Nederlandstalig), 
hierna te noemen: de (bachelor)opleiding. De opleiding wordt verzorgd door 
de School of Catholic Theology van de Tilburg University, hierna te noemen: 
de faculteit. 

 
1.7 De Regeling Colloquium Doctum is een nadere uitwerking van het 

desbetreffende artikel in paragraaf 6 in de Onderwijs- en Examenregeling 
van de opleiding. De Regels en Richtlijnen van de opleiding zijn 
overeenkomstig van toepassing. 

 
 

Artikel 2: Doelgroep 
 
2.1 Het Colloquium Doctum is bedoeld voor personen van 21 jaar en ouder die 

een universitaire bacheloropleiding willen beginnen zonder te voldoen aan 
de geldende vooropleidingseisen. 

 
2.2 Kandidaten die in aanmerking willen komen voor een Colloquium Doctum 

dienen op het beoogde instroommoment de leeftijd van 21 jaar of ouder te 
hebben. 

 
 

Artikel 3: Aanvraagprocedure 
 
3.1 Kandidaten die in aanmerking willen komen voor een Colloquium Doctum 

moeten hiertoe een schriftelijk verzoek indienen. 
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3.2 Het verzoek tot afleggen van het Colloquium Doctum dient gericht te worden 
aan de secretaris van de Colloquium Doctum Commissie. Men dient hier de 
volgende documenten bij te voegen: 

 een ingevuld en ondertekend Aanvraagformulier Toelatingsonderzoek 
Colloquium Doctum; 

 een origineel uittreksel uit het bevolkingsregister; 

 een fotokopie van een geldig identiteitsbewijs; 

 gewaarmerkte fotokopieën van de behaalde diploma's en van de daarbij 
behorende eindcijferlijsten of van de behaalde deelcertificaten; 

 een actueel curriculum vitae of levensbeschrijving, waarin ten minste 
vermeld worden: de voorafgaande studies/opleidingen; de resultaten die 
daarbij behaald zijn; de functies waarin men werkzaam is of is geweest; 

 een korte motivering waarom men zich tot de opleiding aan de Universiteit 
van Tilburg aangetrokken voelt. 

 
3.3 De bacheloropleidingen starten regulier in september. Kandidaten die in 

aanmerking willen komen voor toelating tot een van de bacheloropleidingen 
met het oog op instromen in september, dienen hun verzoek tot afleggen 
van het Colloquium Doctum uiterlijk 1 maart daaraan voorafgaand in te 
dienen. 

 
3.4 De secretaris van de Colloquium Doctum Commissie onderzoekt of het 

verzoek in overeenstemming is met de wettelijke bepalingen. Binnen zes 
weken na de aanvraag wordt de kandidaat uitgenodigd voor een oriënterend 
gesprek met de studieadviseur, en zo nodig voor een gesprek met de 
voorzitter. Op basis van het gesprek besluit de commissie of, en in welke 
vakken, het Colloquium Doctum wordt afgelegd. De mogelijkheid voor het 
toekennen van vrijstellingen wordt hierin betrokken (zie hoofdstuk 4). 

 
3.5 De kandidaat ontvangt binnen zes weken na het gesprek (c.q. de 

gesprekken) hetzij bericht dat er geen aanvullende eisen gesteld zullen 
worden om toegelaten te worden tot de bacheloropleiding, hetzij een brief 
waarin wordt meegedeeld uit welke onderdelen het Colloquium Doctum zal 
bestaan. Voorts wordt vermeld wie de examinatoren zijn en hoe de toetsen 
ingepland zullen worden. 

 
3.6 In het geval er geen aanvullende eisen gesteld worden, ontvangt de 

kandidaat van het College van Bestuur van de Universiteit van Tilburg een 
officieel besluit tot toelating tot de bacheloropleiding. Dit document is nodig 
voor de toelatingsprocedure zoals die wordt gehanteerd door het Centraal 
Bureau Aanmelding en Plaatsing (CBAP) te Groningen. 

 
3.7 In bepaalde gevallen, bijvoorbeeld bij een bijzonder laag opleidingsniveau, 

kan de commissie de kandidaat ontraden het Colloquium Doctum af te 
leggen. 

 
3.8 Elke kandidaat is gerechtigd voorafgaand aan een toets die behoort tot het 

Colloquium Doctum een gesprek te hebben met de verantwoordelijke 
examinator. 

 
 

Artikel 4: Vrijstellingen 
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Indien de aanvrager in het bezit is van een deelcertificaat VWO, of anderszins kan 
aantonen over de vereiste voorkennis te beschikken, worden geen aanvullende eisen 
voor het desbetreffende toetsonderdeel van het Colloquium Doctum gesteld. 
 
 

Artikel 5: Toetsprocedure 
 
De af te nemen toetsonderdelen worden in overleg gepland, doch uiterlijk voor 1 juni. 
Hiervoor dient een kandidaat zich uiterlijk 1 mei aan te melden. 

 
 
Artikel 6: Slagingscriteria 
 
Om toegelaten te worden tot de bacheloropleiding, moet voor alle in het Colloquium 
Doctum opgenomen toetsonderdelen een voldoende (gelijk aan of hoger dan 6) 
behaald worden (cf. Regels en Richtlijnen). 
 
 

Artikel 7: Uitslag en herkansingsmogelijkheid 
 
7.1 De toetsen die behoren tot het Colloquium Doctum dienen binnen een jaar 

na de berichtgeving zoals bedoeld in artikel 3.5 te zijn afgelegd. 
 
7.2 Binnen drie weken na het afleggen van het Colloquium Doctum stelt de 

commissie de kandidaat schriftelijk op de hoogte van de uitslag. 
 
7.3 Wanneer een onvoldoende resultaat wordt behaald, is er één mogelijkheid 

tot herkansing. Deze mogelijkheid dient te worden benut in de genoemde 
periode van één jaar na schriftelijke opgave. 

 
7.4 Een aanvraag om van de herkansingsregeling gebruik te maken, moet 

minstens één maand vóór afloop van de genoemde periode van één jaar 
worden ingediend bij de voorzitter van de Colloquium Doctum Commissie. 

 
7.5 Wie ook na tweede deelname niet is geslaagd, moet opnieuw een aanvraag 

indienen volgens de hiervoor beschreven procedure. 
 
 

Artikel 8: Beschikking 
 
8.1 De Colloquium Doctum Commissie legt de beslissing voor aan het College 

van Bestuur, vergezeld van een origineel uittreksel uit het 
bevolkingsregister, een fotokopie van het identiteitsbewijs en fotokopieën 
van behaalde diploma’s of deelcertificaten, waarna de betrokkene van het 
College van Bestuur een negatieve of positieve beschikking inzake de 
toelating tot de bacheloropleiding ontvangt. 

 
8.2 De positieve beschikking geldt als toelating voor het CBAP te Groningen. 
 
8.3 Het College van Bestuur stuurt de beschikking inzake de toelating toe aan 

de kandidaat en aan de faculteit. 
 
 

Artikel 9: Beroep 
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Beroep tegen een negatieve beschikking of de gevolgde procedure kan volgens de 
daarvoor geldende regels worden aangetekend bij het College van Beroep voor de 
Examens van de Universiteit van Tilburg. 
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Inhoud van het Colloquium Doctum voor de opleiding: 
Bachelor Theologie (Nederlandstalig) 

 
 
Onderdelen van het Colloquium Doctum 
 
Het toelatingsonderzoek bestaat in principe uit de volgende onderdelen: 

 Nederlands 

 Engels 

 Duits 

 Geschiedenis 
 
 
De eisen inzake Nederlands 
 
De kennis en de beheersing van het Nederlands wordt getoetst aan de hand van een 
door de kandidaat geschreven opstel/essay over een thema dat door de commissie 
wordt aangedragen. Voor het niveau wordt uitgegaan van 6-VWO, zoals omschreven 
op www.examenblad.nl, tabblad VWO, tabblad talen, tabblad Nederlands. 
De toets duurt maximaal 2 uur. Het gebruik van hulpmiddelen is niet toegestaan. 
 
 

De eisen inzake Engels 
 
De kandidaat dient een certificaat aan te leveren van één van de volgende Engelse 
taaltoetsen met minimaal de aangegeven scores. De kandidaat is zelf 
verantwoordelijk voor het inplannen van een test en het voldoen van de kosten 
daarvan. Het aangeleverde certificaat mag niet ouder zijn dan twee jaar bij het 
moment van aanmelden. 
 

 Academic IELTS (minimum score 6.0 overall en een minimumscore van 5,5 
voor alle onderdelen); 

 TOEFL (minimum score of 80 for the internet based test, 550 for the paper-
based test. TOEFL institutional code for Tilburg University is 9860) 

 Cambridge Proficiency in English (CPE, score A, B or C) 
 Cambridge Advanced English (CAE, score A, B or C). 

 
 

De eisen inzake Duits 
 
Nederlandse vertaling van een inleidende Duitse tekst (met een omvang van 
maximaal 1000 woorden) over een theologisch onderwerp. De toets wordt mondeling 
afgenomen en duurt maximaal 2 uur, waarvan 1,5 uur voorbereiding. Het gebruik van 
woordenboeken is hierbij toegestaan. 
 
 
De eisen inzake Geschiedenis 
 
De kandidaat dient een globale kennis te bezitten van de geschiedenis vanaf 1815 
tot de val van de Berlijnse Muur in 1989. Meer gedetailleerde kennis wordt gevraagd 
voor de periode na de Eerste Wereldoorlog. 
Om zich deze kennis eigen te maken kan de kandidaat gebruik maken van enkele 
schoolboeken op HAVO-4/5- en/of VWO-5/6-niveau die aan bovenstaande 
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doelomschrijving beantwoorden. Vaak zal het gaan om een gedeeltelijke combinatie 
van enkele boeken en/of naslagwerken. 
Bruikbaar zijn ook: 
- B. Altena en D. van Lente, Geschiedenis van de Westerse samenlevingen 1750-
1989, Hilversum, 2003 (Uitgever: Verloren). Hiervan de pp. 155-261 en 265-383. 
- H.A. Diederiks e.a., Van agrarische samenleving naar verzorgingsstaat. De 
modernisering van West-Europa sinds de vijftiende eeuw, Groningen, 1994 (2e druk) 
(Uitgever: Martinus Nijhoff). Hiervan de pp. 175-369. 
Deze beide boeken worden vooral gebruikt in het eerste jaar van de 
geschiedenisstudie aan HBO- en WO-opleidingen. Met name oudere kandidaten 
zullen wellicht met meer vrucht van een van deze boeken gebruik kunnen maken dan 
van een schoolboek. 
Gevraagd zal worden naar het met argumentatie aanbrengen van periodiseringen, 
het karakteriseren van bepaalde tijdvakken of nationale en internationale 
ontwikkelingen (met name de beide Wereldoorlogen) en het kunnen typeren van 
grote stromingen, bewegingen en stelsels. 
Het niveau van het examen is een niet te moeilijk staatsexamen. De test wordt 
mondeling afgenomen en duurt ca. 30 minuten. 
 
 
Vrijstellingen 
 
De volgende testimonia geven vrijstelling van het afleggen van onderdelen van het 
Colloquium Doctum: 
 
Voor Nederlands, Engels en Duits: 

 een 1e, 2e of 3e graads onderwijsbevoegdheid voor de betreffende taal; 

 een voldoende resultaat (minimaal 6) bij een eind- of staatsexamen VWO voor de 
betreffende taal; 

 een deelcertificaat VWO voor de betreffende taal. 
 
Voor Geschiedenis: 

 een 1e, 2e of 3e graads onderwijsbevoegdheid; 

 een voldoende resultaat (minimaal 6) bij een eind- of staatsexamen VWO of 
HAVO; 

 een deelcertificaat VWO of HAVO voor Geschiedenis; 

 een akte van bekwaamheid als onderwijzer, behaald vóór 1969. 
 
 
 
 
 
 
 
Aldus vastgesteld door de decaan van de Tilburg School of Catholic Theology op 23 
december 2017. 


