
REGLEMENT COLLOQUIUM DOCTUM GEESTESWETENSCHAPPEN  
vastgesteld op 15 december 2020 door het Dagelijks Bestuur van de Faculteit der 
Geesteswetenschappen. 
 
 
1. INLEIDING 
 

1.1 Het colloquium doctum is een toelatingsonderzoek tot een universitaire opleiding als bedoeld 
in art. 7.29 WHW voor mensen die niet in het bezit te zijn van een toeganggevend Nederlands 
of buitenlands diploma. De kandidaat dient voor aanvang van de studie de leeftijd van 21 te 
hebben bereikt.   
 

1.2 Voor iedere kandidaat die aan het colloquium doctum wil deelnemen, geldt dat deze zich tijdig 
en wel uiterlijk vóór 1 augustus van het jaar waarin men de studie wenst aan te vangen dient 
aan te melden. De kandidaat dient hiertoe een schriftelijk verzoek om toelating in te dienen bij 
het College van Bestuur.  
 

1.3 Ter beoordeling van toelatingsverzoeken heeft de decaan conform artikel 35 van het 
Faculteitsreglement een colloquium doctum-commissie ingesteld. De decaan benoemt de 
opleidingsdirecteuren van de bacheloropleidingen q.q. voor de duur van hun 
benoemingstermijn tot lid van deze commissie en benoemt na raadpleging van de commissie 
één van hen tot voorzitter. 

 
2. COLLOQUIUM DOCTUM EISEN 

 
2.1 Voor toelating tot de bacheloropleidingen van de Faculteit der Geesteswetenschappen langs de 

weg van het colloquium doctum is vereist dat de kandidaat beschikt over drie vwo-deel-
certificaten of equivalenten daarvan. Welke dat zijn verschilt per opleiding. Een colloquium 
doctum-beschikking geeft dan ook alleen toegang tot die opleiding waarvoor deze is 
afgegeven. 
 

2.2 De vereiste deelcertificaten die gelden voor de bacheloropleidingen van de Faculteit der 
Geesteswetenschappen zijn terug te vinden in de betreffende Onderwijs- en Examenregeling 
(OER), deel B, artikel 3.2. 

 
3. VRIJSTELLINGEN 
 

3.1 De colloquium doctum-commissie van de Faculteit der Geesteswetenschappen bepaalt welke 
diploma's of getuigschriften als equivalenten van deelcertificaten worden aangemerkt.  
 

3.2 Indien de kandidaat al eerder op basis van een colloquium doctum toegelaten is tot een 
bachelor opleiding aan een universitaire instelling in Nederland, kan de kandidaat worden 
toegelaten voor die onderdelen van het examen die hij/zij bij het eerdere colloquium doctum 
examen heeft afgelegd, mits de eerder verkregen toelatingsbeschikking minder dan 24 
maanden tevoren is verkregen. Bij inschrijving op basis van een toelatingsbeschikking die 
meer dan 24 maanden tevoren is verkregen, is toelating niet gegarandeerd.  
 
 

4. HOUDERS VAN BUITENLANDSE DIPLOMA'S  
 

3.3 Een kandidaat die in bezit is van een buitenlands diploma dat bij ministeriële regeling, verdrag 
of bij besluit van het College van Bestuur is aangemerkt als tenminste gelijkwaardig aan het 
vwo-diploma is op basis van zijn/haar vooropleiding toelaatbaar en derhalve vrijgesteld van 
het toelatingsonderzoek. 



 
3.4 Een kandidaat die niet in het bezit is van een buitenlands diploma dat aangemerkt is als 

tenminste gelijkwaardig aan het vwo-diploma dient vwo-deelcertificaten of equivalenten te 
overleggen.  
 

3.5 De colloquium doctum-commissie kan besluiten tot het opleggen van een aangepast 
toelatingsonderzoek als de vooropleiding van de kandidaat daartoe aanleiding geeft.   
 

3.6 Een kandidaat met een buitenlands diploma dat in het eigen land toegang geeft tot een 
opleiding aan een instelling voor hoger onderwijs is vrijgesteld van de leeftijdsgrens van 21 
jaar. 
 

5. BEROEP 
 
Beroep tegen de beslissingen van de colloquium doctum-commissie van de Faculteit der 
Geesteswetenschappen kan worden ingesteld bij het College van Beroep voor de Examens. Dit dient te 
gebeuren binnen zes weken na dagtekening van de beslissing. 
 


