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DEEL 1 

 

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 De Regeling Colloquium Doctum is van toepassing op het 

toelatingsonderzoek voor de bacheloropleidingen Algemene 

Cultuurwetenschappen (ACW), Communicatie- en Informatiewetenschappen 

(CIW) en Filosofie (FI). De opleidingen worden verzorgd door de School of 

Humanities and Digital Sciences van Tilburg University, hierna te noemen: de 

faculteit.  

 

1.3 Het toelatingsonderzoek wordt uitgevoerd door de facultaire Colloquium 

Doctum Commissie, bestaande uit leden van de wetenschappelijke staf, 

indien gewenst in overleg met de studieadviseur.  

 

1.4 De kandidaat heeft alleen toegang tot de bacheloropleiding waarvoor het 

Colloquium Doctum is afgenomen en geldt niet als toegang tot andere 

opleidingen die Tilburg University aanbiedt. 

 

1.5 De Regeling Colloquium Doctum is een nadere uitwerking van het 

desbetreffende artikel in paragraaf 7 in de Onderwijs- en Examenregeling van 

de opleiding. De Regels en Richtlijnen van de opleiding zijn overeenkomstig 

van toepassing. 

 

 

Artikel 2 Doelgroep 

 

 Het Colloquium Doctum is bedoeld voor personen van 21 jaar en ouder die 

een universitaire bacheloropleiding willen beginnen zonder in het bezit te zijn 

van een VWO-diploma, een HBO-diploma, of een WO- of HBO-propedeuse, 

of van een gelijkwaardig diploma behaald aan een buitenlandse instelling 

voor voortgezet of hoger onderwijs. 

 

 

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 het College van Bestuur ter attentie van de voorzitter van de Colloquium 

Doctum Commissie. Men dient hier de volgende documenten bij te voegen:  

 een ingevuld en ondertekend Aanvraagformulier toelatingsonderzoek 

Colloquium Doctum; 

 een uittreksel uit het bevolkingsregister of geboorteregister; 

 een fotokopie van een geldig paspoort of identiteitsbewijs; 

 fotokopieën van de behaalde diploma’s c.q. certificaten en van de daarbij 

behorende eindcijferlijsten; 

 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; 

 

3.3 De voorzitter van de Colloquium Doctum Commissie onderzoekt of het 

verzoek in overeenstemming is met de (wettelijke) bepalingen. De voorzitter 

van de Colloquium Doctum Commissie kan de kandidaat uitnodigen voor een 

oriënterend gesprek.  

 

 Uiterlijke aanmelddatum voor de Bacheloropleidingen Algemene 

Cultuurwetenschappen, Communicatie- en Informatiewetenschappen en 

Filosofie: 

 

3.4  De bacheloropleidingen Algemene Cultuurwetenschappen, Communicatie- en 

Informatiewetenschappen en Filosofie starten in september. Kandidaten die 

in aanmerking willen komen voor toelating tot deze bacheloropleidingen 

dienen zich uiterlijk 1 mei van elk jaar aan te melden, voor toelating tot het 

academisch jaar dat in september daaropvolgend begint.  

 

 

 

Artikel 4 Vorm van het toelatingsonderzoek 

 

4.1 Voor de bacheloropleidingen Algemene Cultuurwetenschappen, 

Communicatie- en Informatiewetenschappen en Filosofie neemt de 

Colloquium Doctum Commissie zelf geen toetsen af en geeft ook geen 

cursussen ter voorbereiding op de toetsen. 

 

4.2 Het bezit van de kennis en vaardigheden, met uitzondering van Engels, kan 

worden aangetoond door middel van het behalen van een deelcertificaat op 

vwo-eindexamenniveau. Daarvoor dient de kandidaat een staatexamen te 

behalen via de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO).  

 

4.3 Het bezit van de kennis en vaardigheden van het Engels kan worden 

aangetoond door overlegging van een certificaat van een van de volgende 

toetsen Engelse taalvaardigheid:  

Test of English as a Foreign Language (TOEFL), International English 

Language Testing System (IELTS) of Cambridge Certificate in Advanced 
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English (CAE) of Cambridge Certificate of Proficiency in English (CPE). 

Informatie over de benodigde toetsscores staan weergegeven bij betreffende 

opleiding in DEEL 2 van deze regeling.  

 

 

 

Artikel 5 Beschikking  

 

5.1 De Colloquium Doctum Commissie legt de beslissing voor aan het College 

van Bestuur, waarna de betrokkene van het College van Bestuur een 

negatieve of positieve beschikking inzake de toelating tot de 

bacheloropleiding ontvangt. 

 

5.2 Het College van Bestuur stuurt de beschikking inzake de toelating toe aan de 

kandidaat en aan de faculteit. 

 

 

 

 

Artikel 6 Beroep 

 

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 Tilburg University.  
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DEEL 2 
 

Inhoud van het Colloquium Doctum voor de opleiding:  
Bachelor Algemene Cultuurwetenschappen 

 

Het toelatingsonderzoek van de bacheloropleiding Algemene Cultuurwetenschappen 

bestaat in principe uit de volgende onderdelen:  

 Overlegging van een behaald deelcertificaat op vwo-eindexamenniveau (middels het 

afleggen van een staatsexamen) met betrekking tot de volgende examenvakken:  

- Nederlands; 

- Wiskunde A, B of C; 

- Geschiedenis; 

 Het behalen van een certificaat van een van de hieronder genoemde toetsen Engelse 
taalvaardigheid. 

  

Staatsexamens 

Het bezit van de kennis en vaardigheden, met uitzondering van Engels, kan worden 

aangetoond door het staatsexamen af te leggen en het behalen van een certificaat op 

vwo-eindexamenniveau. Daarvoor dient de kandidaat een staatsexamen af te leggen 

via de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO). De kandidaat is zelf verantwoordelijk voor 

het inplannen van de toets met het betreffende instituut en voor betaling van de kosten 

van het afleggen van de toets.  

 

Toets inzake Engels 

 

Het bezit van de kennis en vaardigheden van het Engels kan worden aangetoond door 

overlegging van een certificaat van een van de hieronder genoemde toetsen Engelse 

taalvaardigheid. De kandidaat is zelf verantwoordelijk voor het inplannen van de toets 

met het betreffende instituut en voor betaling van de kosten van het afleggen van de 

toets. Het certificaat moet op of na 1 september 2018 behaald zijn. 

 

Zowel de deelcertificaten als de Engelse taalvaardigheidstoets dienen uiterlijk op 30 juni 

2020 bij de Colloquium Doctum Commissie te worden ingediend. 

 

 Test of English as a Foreign Language (TOEFL):  

www.ets.org/toefl 

een minimum score van 550 voor de ‘paper based version’,  

dan wel 

een minimum score van 213 voor de ‘computer based version’,  

dan wel  

een minimum score van 80 voor de ‘internet based version’. 

De TOEFL Institutional code voor Tilburg University is 9860. 

 

 International English Language Testing System (IELTS):  

www.ielts.org 

een minimum score van 5.5 op alle afzonderlijke onderdelen  

èn  

een gemiddelde score van minimaal 6.0 

http://www.ets.org/toefl
http://www.ielts.org/
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 Cambridge Certificate in Advanced English (CAE) 

http://www.cambridgeesol.org/exams/general-english/cae.html 

 

 Cambridge Certificate of Proficiency in English (CPE) 

http://www.cambridgeesol.org/exams/general-english/cpe.html 

 

Inhoud van het Colloquium Doctum voor de opleiding:  
Bachelor Communicatie- en Informatiewetenschappen 

 

Het toelatingsonderzoek van de bacheloropleiding Communicatie- en 

Informatiewetenschappen bestaat in principe uit de volgende onderdelen:  

 Overlegging van een deelcertificaat op vwo-eindexamenniveau (middels het afleggen 

van een staatsexamen) met betrekking tot de volgende examenvakken:  

- Nederlands; 

- Wiskunde A, B of C; 

 Het behalen van een certificaat van een van de toetsen Engelse taalvaardigheid. 

  

Staatsexamens 

Het bezit van de kennis en vaardigheden, met uitzondering van Engels, kan worden 

aangetoond door het staatsexamen af te leggen en het behalen van een certificaat op 

vwo-eindexamenniveau. Daarvoor dient de kandidaat een staatsexamen af te leggen 

via de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO). De kandidaat is zelf verantwoordelijk voor 

het inplannen van de toets met het betreffende instituut en voor betaling van de kosten 

van het afleggen van de toets.  

 

Toets inzake Engels 

 

Het bezit van de kennis en vaardigheden van het Engels kan worden aangetoond door 

overlegging van een certificaat van een van de hieronder genoemde toetsen Engelse 

taalvaardigheid. De kandidaat is zelf verantwoordelijk voor het inplannen van de toets 

met het betreffende instituut en voor betaling van de kosten van het afleggen van de 

toets. Het certificaat moet op of na 1 september 2018 behaald zijn. 

 

Zowel deelcertificaten als de Engelse taalvaardigheidstoets dienen uiterlijk op 30 juni 

2020 bij de Colloquium Doctum Commissie te worden ingediend. 

 

 Test of English as a Foreign Language (TOEFL):  

www.ets.org/toefl 

een minimum score van 550 voor de ‘paper based version’,  

dan wel 

een minimum score van 213 voor de ‘computer based version’,  

dan wel  

een minimum score van 80 voor de ‘internet based version’. 

De TOEFL Institutional code voor Tilburg University is 9860. 

 

 International English Language Testing System (IELTS):  

www.ielts.org 

http://www.cambridgeesol.org/exams/general-english/cae.html
http://www.cambridgeesol.org/exams/general-english/cpe.html
http://www.ets.org/toefl
http://www.ielts.org/
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een minimum score van 5.5 op alle afzonderlijke onderdelen  

èn  

een gemiddelde score van minimaal 6.0 

 

 Cambridge Certificate in Advanced English (CAE) 

http://www.cambridgeesol.org/exams/general-english/cae.html 

 

 Cambridge Certificate of Proficiency in English (CPE) 

http://www.cambridgeesol.org/exams/general-english/cpe.html 

 

 

Inhoud van het Colloquium Doctum voor de opleiding:  

Bachelor Filosofie 

 
Het toelatingsonderzoek van de bacheloropleiding Filosofie bestaat in principe uit de 

volgende onderdelen:  

 Overlegging van een deelcertificaat op vwo-eindexamenniveau (middels het afleggen 

van een staatsexamen) met betrekking tot de volgende examenvakken:  

- Filosofie; 

- Nederlands; 

- Wiskunde A, B of C; 

 Het behalen van een certificaat van een van de toetsen Engelse taalvaardigheid. 

  

Staatsexamens 

Het bezit van de kennis en vaardigheden, met uitzondering van Engels, kan worden 

aangetoond door het staatsexamen af te leggen en het behalen van een certificaat op 

vwo-eindexamenniveau. Daarvoor dient de kandidaat een staatsexamen af te leggen 

via de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO). De kandidaat is zelf verantwoordelijk voor 

het inplannen van de toets met het betreffende instituut en voor betaling van de kosten 

van het afleggen van de toets.  

 

Toets inzake Engels 

 

Het bezit van de kennis en vaardigheden van het Engels kan worden aangetoond door 

overlegging van een certificaat van een van de hieronder genoemde toetsen Engelse 

taalvaardigheid. De kandidaat is zelf verantwoordelijk voor het inplannen van de toets 

met het betreffende instituut en voor betaling van de kosten van het afleggen van de 

toets. Het certificaat moet op of na 1 september 2018 behaald zijn. 

 

Zowel deelcertificaten als de Engelse taalvaardigheidstoets dienen uiterlijk op 30 juni 

2020 bij de Colloquium Doctum Commissie te worden ingediend. 

 

 Test of English as a Foreign Language (TOEFL):  

www.ets.org/toefl 

een minimum score van 550 voor de ‘paper based version’,  

dan wel 

een minimum score van 213 voor de ‘computer based version’,  

dan wel  

http://www.cambridgeesol.org/exams/general-english/cae.html
http://www.cambridgeesol.org/exams/general-english/cpe.html
http://www.ets.org/toefl
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een minimum score van 80 voor de ‘internet based version’. 

De TOEFL Institutional code voor Tilburg University is 9860. 

 

 International English Language Testing System (IELTS):  

www.ielts.org 

een minimum score van 5.5 op alle afzonderlijke onderdelen  

èn  

een gemiddelde score van minimaal 6.0 

 

 Cambridge Certificate in Advanced English (CAE) 

http://www.cambridgeesol.org/exams/general-english/cae.html 

 

 Cambridge Certificate of Proficiency in English (CPE) 

http://www.cambridgeesol.org/exams/general-english/cpe.html 

 

http://www.ielts.org/
http://www.cambridgeesol.org/exams/general-english/cae.html
http://www.cambridgeesol.org/exams/general-english/cpe.html

