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COLLOQUIUM DOCTUM 
 

REGELING VOOR HEN DIE IN 2021/2022  MET DE OPLEIDING  
PEDAGOGISCHE WETENSCHAPPEN (OF WO PABO) OF ONDERWIJSWETENSCHAPPEN WILLEN BEGINNEN. 

 
 
Een colloquium doctum is een toelatingsexamen tot een universitaire opleiding voor mensen van 21 jaar of 
ouder en die onvoldoende vooropleiding hebben. De inhoud van het colloquium doctum is per opleiding en 
instelling verschillend. Wanneer u met goed gevolg hebt afgelegd, hebt u dan ook uitsluitend toelating tot 
de aangevraagde opleiding aan de Universiteit van Amsterdam (UvA).  De toelating is twee jaar geldig. 
 
Het volledige colloquium doctum toelatingsexamen voor Pedagogische wetenschappen (inclusief  
Universitair PABO) en Onderwijswetenschappen bestaat uit een motivatiegesprek en het behalen van de 
vakken Wiskunde, Engels en Nederlands op VWO-niveau. De centrale examens moeten minimaal een  
voldoende (5,5) zijn. In geval van een VWO-certificaat dient naast de centrale examens tevens de  
eindcijfers van de genoemde een voldoende zijn. 
Het staatsexamen VWO Wiskunde, Nederlands en/of Engels verleent vrijstelling voor de desbetreffende 
onderdelen, mits het behaalde cijfer 5.5 of hoger is.  
 

ONDERDEEL WAAR  

Motivatiegesprek  
In een gesprek wordt een onder-
zoek gedaan naar het hoe en 
waarom van de aanvraag 

zelfstandig voor te bereiden In het voorjaar maak je een  
afspraak met de 
studieadviseur via: 
http://student.uva.nl/pow/con-
tent/az/studieadviseurs/studieadvi-
seurs.html  
 

Wiskunde* 
-Voortentamen WO Wiskunde A 
(CCVX*-examen) 

Zie Voortentamens CCVX: 
http://www.ccvx.nl/  
 
 

De centrale commissies voortenta-
mens  
Diverse toetsdata en locaties  
 
Houd rekening met de toetsdata en 
deadlines! 

Engels 
-eindexamen Engels VWO 

Zie voor stof www.examenblad.nl 
Cursussen worden door diverse  
Instellingen verzorgd. 
Bijvoorbeeld: http://www.boswell-
beta.nl/ 

Aanmelden Staatsexamen VWO 
Engels via  
http://www.duo.nl/particulie-
ren/staatsexamenkandidaat 
Let op! aanmelden alleen mogelijk 
vanaf half oktober  t/m 31 decem-
ber 

Nederlands 
-eindexamen Nederlands VWO 
 

Zie voor stof www.examenblad.nl 
Cursussen worden door diverse  
Instellingen verzorgd. 
Bijvoorbeeld: http://www.boswell-
beta.nl 

Aanmelden Staatsexamen VWO 
Nederlands via  
http://www.duo.nl/particulie-
ren/staatsexamenkandidaat 
Let op! aanmelden alleen mogelijk 
vanaf half oktober  t/m 31 decem-
ber  

* De Centrale Commissies Voortentamen.  
N.B: In plaats van  het Voortentamen WO Wiskunde A (CCVX) mag eventueel het staatsexamen VWO  
Wiskunde A of C behaald worden. 
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Aanvraagprocedure 
 
Stap 1.  
Indien u aan de colloquium doctum Pedagogische Wetenschappen, Onderwijswetenschappen of  
Universitaire PABO wilt deelnemen, dient u zich als eerste aan te melden via het Colloquium  
Doctum inschrijfformulier UvA: www.uva.nl/colloquiumdoctum.  
Hierbij dienen tevens bewijsstukken zoals kopieën van reeds behaalde diploma’s  en deelcertificaten con-
form origineel (gewaarmerkte kopie) bijgevoegd te worden.  
 
Stap 2.  
Voor een motivatiegesprek dient u in het voorjaar een afspraak te maken met een van de studieadviseurs 
(zie tabel).  
 
Stap 3.  
Meld je tijdig aan voor de toetsen Wiskunde, Engels en Nederlands (zie tabel)! 
 
Stap 4.  
Inleveren bewijsstukken toetsen en verdere afhandeling (deadline 27 augustus). U dient zich  
tevens voor 1 mei via Studielink voor de opleiding en UvA Matching aan te melden.  
Zodra u geslaagd bent voor de toetsen Wiskunde, Nederlands en Engels levert u de bewijsstukken in bij de 
UvA. 
Nadat u aan alle voorwaarden van het colloquium doctum voldaan heeft, ontvangt het College van Bestuur 
van ons een positief advies. Op basis daarvan kan tenslotte een toelatingsbeschikking gemaakt worden.  
 
Zie voor nadere informatie ook  www.uva.nl/colloquiumdoctum 
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