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faculteit wijsbegeerte   

 

Regeling Colloquium Doctum Faculteit Wijsbegeerte RUG 

 

 

1. Inleiding 

 

Om toegelaten te kunnen worden tot de bachelor wijsbegeerte dient u te beschikken over 

ofwel een vwo-diploma, ofwel een hbo-propedeuse, ofwel een buitenlands diploma dat 

gelijkwaardig is aan het vwo-diploma. Echter, als u niet aan deze voorwaarden voldoet, 

dan vormt het colloquium doctum een alternatief. Dit is een toelatingsonderzoek dat 

bestaat uit examens op vwo-niveau . Middels het colloquium doctum toetst de Faculteit of 

de kandidaat over het vereiste niveau beschikt om toegelaten te kunnen worden.  

 

De Faculteit Wijsbegeerte biedt deze mogelijkheid uitsluitend voor de bacheloropleiding 

Wijsbegeerte. Voor de toelatingseisen van de overige opleidingen kunt u de 

opleidingspagina van de facultaire website raadplegen. (Zie voor meer informatie 

http://www.rug.nl/filosofie/education/programmes)  

 

 

2. De toelatingseisen 

 

Het colloquium doctum examen bestaat uit een toetsing in drie vakken:  

 

a) Nederlands (staatsexamen vwo-niveau) 

b) Engels (staatsexamen vwo-niveau of TOEFL, minimale score 92) 

c) En naar keuze van de aanvrager  

i. Wiskunde (A of B, staatsexamen vwo-niveau) of  

ii. Geschiedenis (staatsexamen vwo-niveau). 

 

Om op basis van het colloquium doctum te kunnen worden toegelaten moet u 21 jaar of 

ouder zijn op het moment dat u aanvangt met de studie. 

 

 

3. De procedure 

 

U moet zich vóór 1 mei voorafgaand aan het collegejaar waarin u wilt starten uzelf 

aanmelden voor de opleiding via www.studielink.nl.  

 

Vervolgens dient u een afspraak te maken met een medewerker van de administratie van 

de Faculteit Wijsbegeerte. Zie voor de contactgegevens paragraaf 5. 

 

U dient het volgende mee te nemen naar de afspraak (voor zover deze in uw bezit zijn): 

 een uittreksel uit het bevolkingsregister,  

 gewaarmerkte kopieën van eventueel behaalde diploma's,  

 gewaarmerkte kopieën van behaalde deelcertificaten vwo (zie paragraaf 2),  

 gewaarmerkte kopieën van eventueel elders voor een of meer vreemde talen behaalde 

certificaten,  

 een beknopt curriculum vitae. 

 

http://www.rug.nl/filosofie/education/programmes
http://www.studielink.nl/
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De Toelatingscommissie van de Faculteit controleert het toelatingsdossier en leeftijdseis 

en  besluit over de toelating. Als u op het moment van aanmelding nog niet beschikt over 

alle benodigde deelcertificaten, dan dient u deze alsnog te behalen. De 

Toelatingscommissie stelt in dat geval vast welke examens u eventueel nog moet doen en 

of u eventueel bepaalde vrijstellingen heeft.  

 

De Faculteit neemt zelf niet de vereiste examens af. Wij adviseren u om via het 

Staatsexamen de benodigde deelcertificaten te behalen. U dient zich dan vóór 1 januari 

aan te melden via de website van de Dienst Uitvoering Onderwijs. Als u dus wenst te 

starten per september 2017, dan dient u zich uiterlijk 31 december 2016 al aan te melden 

voor het staatsexamen. U dient u zelf voor te bereiden op en aan te melden voor de 

examens. 

 

U dient vervolgens de eventueel benodigde examens te maken. Overigens hoeft u de 

toelatingsexamens niet voor 1 mei met voldoende resultaat afgerond te hebben. Hiervoor 

heeft u de tijd tot en met 31 augustus. Stuur aanvullende documenten wel zo snel 

mogelijk nadat u ze heeft ontvangen naar de toelatingscommissie (zie hieronder).  

 

Als uw toelatingsdossier compleet is en u aan de toelatingseisen voldoet (zie paragraaf 2), 

dan stelt de Faculteit Wijsbegeerte een beschikking op (een verklaring van toelating). De 

Faculteit Wijsbegeerte geeft deze beschikking door aan het centrale inschrijfbureau van 

de universiteit. Zij doen deze aan u toekomen.  

 

Het bewijs dat het colloquium doctum met voldoende resultaat is afgelegd, geeft 

gedurende twee studiejaren na het afleggen van het colloquium doctum toelating tot de 

opleiding. 

 

Verder dient u de algemene inschrijfprocedure te voltooien. Zie voor meer informatie: 

http://www.rug.nl/education/nederlandse-studenten/inschrijven/bachelor  
 

 

4. Deadlines samengevat 

 

De volgende deadlines worden strikt gehanteerd: 

 31 december: aanmelding Staatsexamen DUO 

 1 mei: aanmelding bij opleiding via Studielink 

 31 augustus: voltooien toelatingsdossier en voltooien algemene 

inschrijfprocedure 

 

 

5. Contact 

 

Voor vragen over de vereisten, de procedure en het versturen van de documentatie kunt u 

contact opnemen met de Toelatingscommissie Wijsbegeerte:  

 

Contactpersoon: dhr. H.A. ten Have MA (studieadviseur) 

FIL-study-advisor@rug.nl 

050 363 6157 

http://www.rug.nl/filosofie/organization/contact  

 

https://duo.nl/particulieren/staatsexamenkandidaat/u-doet-staatsexamen-vo/aanmelden-staatsexamen-vo.asp
http://www.rug.nl/education/nederlandse-studenten/inschrijven/bachelor
mailto:FIL-study-advisor@rug.nl
http://www.rug.nl/filosofie/organization/contact

