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REGLEMENT FACULTAIRE SELECTIECRITERIA  

EN –PROCEDURE 

DEPARTMENTAL REGULATIONS SELECTION 

CRITERIA AND PROCEDURE  

 

VOOR DE BACHELOROPLEIDING <INVULLEN>  

VOOR HET ACADEMISCHE JAAR 2022/2023 

FOR THE BACHELOR PROGRAM <INVULLEN> 

IN ACADEMIC YEAR 2022/2023 

 
De decaan van de faculteit <invullen>,, 

gelet op artikel 2 van de Centrale Regeling selectie en plaatsing 

fixusopleidingen Technische universiteit Eindhoven TU/e 2022-2023, 

gehoord het advies van de Opleidingscommissie d.d. XX september 

2021, en de Faculteitsraad d.d. XX september 2021, 

The Dean of the <fill in> department,  

pursuant to Article 2 of the Eindhoven University of Technology (TU/e) 

Selection and Placement Regulations for Numerus Fixus Programs 2022-

2023, 

having heard the advice from the Program Committee dated September 

XX, 2021 and the Department Council dated September XX 2021,  

 
stelt het Reglement facultaire selectiecriteria en -procedure voor de 

bacheloropleiding <invullen> voor het academische jaar 2022-2023 vast 

hereby adopts the departmental selection criteria and procedure for the 

<fill in> Bachelor's degree program 2022-2023 
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Art. 1 ALGEMEEN GENERAL REGULATIONS 

1.  
Begripsomschrijvingen: 

kandidaat: degene die zich voor de propedeutische fase van een 

bepaalde opleiding wil laten inschrijven; 

rankingnummer: uniek nummer dat door de instelling toegekend 

wordt aan een kandidaat die de selectie heeft doorlopen, waaruit 

blijkt hoe die kandidaat ten opzichte van de andere deelnemers aan 

de selectie is beoordeeld; 

selectie: selectieprocedure als bedoeld in artikel 7.53 van de wet; 

ESA: dienst Education and Student Affairs van de TU/e 

Studielink: gemeenschappelijke aanmeld- en 

inschrijfapplicatie van de hogescholen en de 

universiteiten. 

Definitions:  

candidate: anyone who wishes to enroll for the propaedeutic phase of a 

particular program 

ranking number: unique number assigned by the institution to a 

candidate who has gone through the selection process, which indicates 

how the candidate has been assessed with respect to the other 

participants in the selection  

 

selection: selection procedure as referred to in Article 7.53 of the WHW  

ESA: TU/e Education and Student Affairs service  

Studielink: common registration and enrollment application of the 

universities of applied sciences and universities. 

2.  De uitvoering van dit reglement is opgedragen aan de Selectie 

Commissie <invullen>, hierna: Commissie. 

The implementation of these regulations has been assigned to the <fill 

in> Selection Committee, hereinafter referred to as: Committee. 

3.  De toelating van kandidaten met een niet-direct toelatinggevende 

vooropleiding wordt getoetst door de Centrale ToelatingsCommissie.  

The admission of candidates whose pre-university education does not 

automatically grant admission is assessed by the Central Admissions 

Committee. 

4.  Om een verzoek te kunnen beoordelen, dienen kandidaten uiterlijk 15 

januari online een compleet dossier aan te leveren.  

To assess an application, candidates must submit a complete file online 

by January 15 latest  

a.  Voor kandidaten met een Nederlandse vooropleiding betekent dit: For candidates with pre-university education in the Netherlands: 
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o een aanmelding in Studielink,  

o een digitaal ingevuld aanvraagformulier in het 

onderwijsinformatiesysteem van de TU/e, OSIRIS, 

o een overzicht van de in het voorlaatste jaar van de 

vooropleiding gevolgde vakken 

o * een gewaarmerkte kopie van de cijferlijst (overgangsrapport) 

van 5 vwo, OF  

  

* een gewaarmerkte kopie1 van de cijferlijst van 6 vwo voor 

studenten die in het studiejaar 2019-2020 geen 

overgangsrapport van 5 vwo naar 6 vwo hebben ontvangen 

vanwege COVID omstandigheden.  

 

 

o a Studielink registration,  

o a digitally completed application form in the educational 

information system of the TU/e, OSIRIS, 

o a list of the subjects taken in the penultimate year of the 

candidate’s pre-university education 

* A certified copy of  the grades list (transition report) of 5 
vwo, or 
 
*A certified copy1 of the grades list of 6 vwo for students who 
received no transition report for 5 to 6 vwo in 2019-2020 due 
to the COVID circumstances. 

 

b.  Voor kandidaten met een niet-Nederlandse vooropleiding is dat:  

 

o een aanmelding in Studielink, 

o een digitaal ingevuld aanvraagformulier in het 

onderwijsinformatiesysteem van de TU/e, Osiris,  

o een gewaarmerkte kopie van de cijferlijst van de laatste drie jaar 

(tot het laatste jaar) van de vooropleiding, 

o kopie paspoort 

o gewaarmerkte kopie van reeds behaalde diploma’s, en  

For candidates whose pre-university education was not in the 

Netherlands:  

o a Studielink registration, 

o a digitally completed application form in TU/e’s educational 

information system, Osiris,  

o a certified copy of the grades lists of the last 3 years (excluding 

the final year) of prior education  

o copy of candidate’s passport 

o certified (hard) copies of existing diplomas, and 

 
1 Deze gewaarmerkte kopie kan bij DUO worden opgevraagd. This certified copy can be requested through DUO.  
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o een bewijs dat aan de in de onderwijs- en examenreglement 

geformuleerde Engelse taalvaardigheidseis is voldaan.  

o betaling van de aanvraagkosten 

o proof that the English language requirement stated in the 

Program and Examination Regulations has been met. 

o payment of the application fees 

 Als het diploma of de cijferlijsten niet in Engels of Nederlands 

beschikbaar zijn, dient een gewaarmerkte vertaling aan het 

aanvraagpakket te worden toegevoegd.  

If diploma and grade lists are not available in English or Dutch, an 

authenticated translation needs to be included in the application 

package. 

5.  Het College van Bestuur stelt het maximum aantal studenten voor het 

studiejaar 2022-2023 vast2.  

The Executive Board sets the maximum number of students for the 

2022-2023 academic year.  

6.  Voor kandidaten met een functiebeperking en voor kandidaten 

woonachtig buiten Nederland of die zich ten tijde van de 

selectieprocedure buiten Nederland bevinden geldt artikel 5 van dit 

reglement.  

Candidates with a functional impairment and candidates who reside 

outside of the Netherlands or who shall be outside of the Netherlands 

during the selection procedure are covered by Article 5 of these 

regulations.  

7.  Iedere kandidaat dient aan alle onderdelen van de selectie deel te 

nemen om in aanmerking te komen voor een rankingnummer. Indien de 

kandidaat niet deelneemt aan alle onderdelen, dan leidt dit tot 

uitsluiting van de kandidaat en ontvangt de kandidaat geen 

rankingnummer. De kandidaat verbruikt wel een deelnamekans 

Every candidate should take part in every component of the selection 

process in order to be considered for a ranking. Any candidate who does 

not take part in all the components will be excluded and will not receive 

a ranking. However, the candidate in question will be deemed to have 

used up a participation opportunity. 

8.  Alle data en tijden genoemd in deze regeling zijn Nederlandse tijden 

(CET; Central European Time). 

All dates and times mentioned in these regulations are Dutch times (CET 

- Central European Time). 

9.  Het e-mailadres dat gebruikt wordt in de selectieprocedure is gelijk aan 

het e-mailadres dat gebruikt wordt voor Studielink en via Studielink kan 

worden onderhouden. Het is de verantwoordelijkheid van de student 

The email address used in the selection procedure is the same as the 

one used for Studielink, which can be maintained via Studielink. It is the 

responsibility of each student to keep their email address up to date and 

 
2 Het besluit is terug te vinden op <vindplaats op de TU/e website opnemen> 
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om het gebruikte e-mailadres actueel te houden en inbox en spam 

folder in de gaten te houden gedurende de gehele selectieprocedure.  

to monitor their inbox and spam folder throughout the selection 

procedure.  

Art. 2 SELECTIECRITERIA SELECTION CRITERIA 

 Selectie voor de bacheloropleiding <invullen> is gebaseerd op <aantal 

criteria3/onderdelen invullen> <criteria/onderdelen>: 

Selection for the <fill in> Bachelor's degree program is based on <fill in 

number of criteria/components> criteria/components: 

a.  het bepalen van cognitieve kennis aan de hand van het gemiddelde van 

de overlegde cijferlijst, zoals bedoeld in artikel 1, lid 4, onder a, vierde 

bullet, en onder b, derde bullet – of equivalenten 

 
the determination of knowledge based on the average of the submitted 
grades list, as mentioned in article 1 (4) under a, fourth bullet point, and 
under b, third bullet point – or equivalent. 

b.  het doen van keuzereflectie-activiteiten taking part in choice reflection activities 

c.  het toetsen van cognitieve vaardigheden testing cognitive skills 

d.  optioneel in te vullen, extra criterium/onderdeel4 optional – extra criterion/component 

 Om te selecteren volgens deze <invullen> selectiecriteria worden er 

verschillende instrumenten gehanteerd, zoals verder uitgewerkt in 

artikel 3 en 4. 

Various instruments are used for the purpose of selection according to 

these <fill in> selection criteria, as detailed in Articles 3 and 4. 

Art. 3 SELECTIE: SELECTIEMETHODIEK OP HOOFDLIJNEN SELECTION: SELECTION METHOD IN OUTLINE 

 
3 Er moet sprake zijn van minimaal twee criteria. Selection will take place based on at least two criteria. 
4 Zie voor de daarvoor geldende eisen de Centrale regeling selectie en plaatsing fixusopleidingen Technische Universiteit Eindhoven 2022-2023. 
For the applicable requirements, see the Centralized Selection and Placement Regulations for Numerus Fixus Programs Eindhoven University of 
Technology 2022-2023. 
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 Voor het uitvoeren van de selectie gebruikt de opleiding de volgende 

instrumenten om de criteria te toetsen: 

The study program uses the following instruments for assessing the 

criteria when carrying out the selection process: 

a.  de overlegde cijferlijst, zoals bedoeld in artikel 1, lid 4, onder a, vierde 

bullet, en onder b, derde bullet  

 the submitted grades list as mentioned in Article 1(4)(a), fourth bullet 

point, and (b), third bullet point. 

b.  opleidingsgerelateerde activiteiten ter bevordering van de studiekeuze    activities related to the program that promote study choice 

c.  een cognitieve vaardigheidstest  a cognitive skill test 

d.  <optioneel invullen> <optional fill in> 

 Op basis van de overlegde cijferlijst, zoals bedoeld in artikel 1, lid 4, 

onder a, vierde bullet, en onder b, derde bullet en op basis van de 

<invullen> wordt een ranglijst van kandidaten gevormd, lopend van 1 tot 

aan het aantal van deelnemende kandidaten. 

Based on the submitted grades list, as mentioned in Article 1(4)(a), 

fourth bullet point, and (b), third bullet pointon the basis of the <fill in > 

candidates are ranked from number 1 upto the number of participating 

candidates. 

Art. 4 SELECTIE: SELECTIEMETHODIEK IN DETAILS SELECTION: SELECTION METHOD IN DETAIL 

1.  De overlegde cijferlijst, zoals bedoeld in artikel 1, lid 4, onder a, vierde 

bullet, en onder b, derde bullet of equivalent (voorlaatste jaar 

middelbare school) 

The submitted grades lists mentioned in Article 1(4)(a), fourth bullet 

point, and (b), third bullet point or equivalent (penultimatehigh school 

year) 

a.  Cijfers van vakken zoals die blijken uit de overlegde cijferlijst, zoals 

bedoeld in artikel 1, lid 4, onder a, vierde bullet, en onder b, derde 

bullet, die onderdeel zijn van het Centraal Schriftelijk Eindexamen 2022 

maken onderdeel uit van de selectie, aangevuld met Wiskunde D indien 

in het pakket aanwezig. 

The grades of the subjects in the submitted grades list, as mentioned in 

article 1 (4), under a, fourth bullet point, and under b, third  bullet point, 

and that are part of the Central Written Exams in 2022, form part of the 

selection, supplemented with Mathematics D, if taken as an exam 

subject. 

 



 

Page 
8 of 14 

 

b.  de cijfers worden, indien nodig, afgerond op het dichtstbijzijnde gehele 

getal. 

if necessary, the grades are rounded up or down to the nearest whole 

number. 

c.  de kandidaat moet de cijfers online invoeren en een door de middelbare 

school gewaarmerkte kopie van de cijfers uploaden, uiterlijk 31 januari 

2022.  

candidates should enter their grades online and upload a copy of the 

grades that has been certified by their secondary school by January 31, 

2022 at the latest.  

d.  voor kandidaten die zich aanmelden met een HBO-propedeuse maken 

de HAVO-eindexamencijfers onderdeel uit van de selectie, indien geen 

VWO-5 resultaten beschikbaar zijn. 

or candidates who enroll with a Higher Vocational Education (HBO) 

freshman diploma, the Senior General Secondary Education (HAVO) final 

exam grades form part of the selection, if no VWO-5 results are 

available. 

e.  Voor kandidaten die middels een ander diploma toelaatbaar zijn voor de 

opleiding wordt ten behoeve van de selectie door de Commissie bepaald 

welke vakken equivalent zijn. Deze vakken worden op vergelijkbare 

wijze meegewogen. Voor cijferconversie wordt – indien noodzakelijk - 

gebruik gemaakt van de cijferconversietabellen opgesteld door de 

Nuffic. Kandidaten kunnen tot uiterlijk 15 januari schriftelijk bij de 

commissie informeren welke cijfers de commissie in de selectie zal 

betrekken. 

In the case of candidates who may be admitted to the study program 

through a different diploma, the Committee will determine which 

subjects are equivalent, for the purpose of selection. The subjects will be 

considered in a comparable manner. Grade conversion tables drawn up 

by Nuffic will be used, if necessary. Until January 15 at the latest, 

candidates may ask the Committee in writing which grades it will use in 

the selection process. 

f.  Kandidaten met een Nederlandse vooropleiding, die uiterlijk 31 januari 

2022 geen gewaarmerkte kopie van de cijferlijst hebben overlegd, 

worden uitgesloten van selectie en ontvangen geen rankingnummer.  

Uitgesloten kandidaten worden per e-mail geïnformeerd binnen 2 

weken na 1 februari 2022. 

For candidates with pre-university education in the Netherlands, who 

has not presented a certified list of grades by January 31, 2022, will be 

excluded from the selection process and will not receive a ranking.  

Candidates who have been excluded will be notified of the fact by email 

within two weeks after February 1, 2022. 

2.  Keuzereflectie-activiteiten  Reflection choice activities  
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 De opleidingsgerelateerde activiteiten bestaan uit: Study program-related activities consist of: 

a.  de motivatie- en capaciteitenvragenlijst van de TU/e, the motivation and capacities TU/e questionnaire, 

b.  het adviesrapport met de uitkomsten van de motivatie- en 

capaciteitenvragenlijst, 

the advice on choice of study report, with the results from the 

motivation and capacities questionnaire, 

c.  een relevante onderwijservaring, bestaande uit <invullen>  

Kandidaten woonachtig buiten Nederland of die zich ten tijde van de 

selectieprocedure buiten Nederland bevinden nemen online deel: de 

relevante onderwijservaring bestaat dan uit <invullen>. 

 

relevant educational experience, consisting of <fill in>  

Candidates residing outside of the Netherlands or those who will be 

outside of the Netherlands during the selections procedure must 

participate online: the relevant educational experience then consists of 

<fill in> 

d.  een gesprek met kandidaten naar aanleiding van de uitkomsten van de 

invulde motivatie- en capaciteitenlijst, indien dit geadviseerd wordt naar 

aanleiding van de uitslag.  

an interview with candidates related to the results of the completed 

motivation and capacities list, if this is indicated by those results.  

3.  Cognitieve vaardigheidstest Cognitive skill test  

 Kandidaten ontvangen een uitnodiging voor een online cognitieve 

vaardigheidstest na registratie in Studielink. Deze vragenlijst dient 

uiterlijk <invullen> februari 2022 ingevuld te worden.  

Candidates receive an invitation for an online cognitive test, after they 

have registered in Studielink. This questionnaire should be completed by 

February <fill in> 2022.  

 <eventueel aanvullen> <add any details> 

Art. 5 BACK-UP PROCEDURE VOOR UITZONDERINGEN BACK-UP PROCEDURE FOR EXCEPTIONS 

1.  Kandidaten met een Nederlandse vooropleiding worden geachte deel te 

nemen aan de selectiedag, die zowel op de campus als online kan 

plaatsvinden.  

Candidates with a Dutch educational background are expected to 

participate in the selection day, which can take place on campus or 

online.  
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Voor kandidaten woonachtig buiten Nederland of die zich ten tijde van 

de selectieprocedure buiten Nederland bevinden met een niet-

Nederlandse vooropleiding is er een online-selectiedag.  

Kandidaten kunnen tot uiterlijk 31 januari 2022 23.59u, een 

gemotiveerd verzoek inclusief, indien mogelijk, onderbouwd met 

bewijsstukken, indienen bij de Directeur ESA via selection@tue.nl om in 

aanmerking te komen voor de uitzonderingenprocedure om niet 

aanwezig te zijn op de selectiedag op de campus dan wel niet online 

kunnen deelnemen. In overmachtsituaties kan een dergelijk verzoek tot 

twee werkdagen voor de selectieactiviteit worden ingediend.  

For candidates who live outside of the Netherlands or who will be 

outside of the Netherlands during the selection procedure and have a 

non-Dutch educational background: there is an online selection day.  

Candidates can submit a motivated application up until January 31, 2022 

(23:59), including required proofs, to the ESA Director through 

selection@tue.nl to be considered for the exceptions procedure to not 

be present at the selection day on campus or to participate online. In 

cases of force majeure, such a request may be made up to two working 

days before the selection activity.  

2.  Onder uitzonderingen worden in ieder geval begrepen: Exceptions shall in any case include: 

a.  kandidaten met een functiebeperking, zoals dyslexie of ADHD: candidates with a functional impairment, such as dyslexia or ADHD,  

 In geval van een (blijvende of tijdelijke) functiebeperking kan een 

aanpassing van een of meerdere selectieonderdelen plaatsvinden 

danwel kunnen speciale faciliteiten verstrekt worden. Een verzoek 

daartoe kan worden ingediend nadat dit initieel via Studielink is 

aangegeven en gaat vergezeld van de bescheiden die redelijkerwijze 

nodig zijn voor de beoordeling van het verzoek. Daaronder wordt in 

ieder geval begrepen een recente verklaring van een arts of een 

psycholoog of een orthopedagoog van een BIG- (Beroepen in de 

Individuele Gezondheidszorg), NIP-(Nederlands Instituut van 

Psychologen), of NVO- (Nederlands Vereniging van Pedagogen en 

Onderwijskundigen) geregistreerd testbureau. Zo mogelijk geeft deze 

verklaring een schatting van de mate en de duur van de 

functiebeperking. Voor internationale studenten geldt een equivalente 

organisatie uit het land van herkomst.  

For candidates with a functional impairment, be it temporary or 

permanent, one or more of the selection components may be modified 

or special facilities may be made available. Requests to this end may be 

submitted after the relevant information has initially been stated in 

Studielink; such requests should be accompanied by any documents 

reasonably required to assess the request in question. These should 

include at least a recent statement from a physician or psychologist or 

from a remedial educationalist associated with an assessment agency 

registered with BIG (Individual Health Care Professions), NIP (Dutch 

professional association of psychologists) or NVO (Association of 

Educationalists in the Netherlands). If possible, the statement should 

provide an estimation of the extent and likely duration of the functional 

impairment.  International students should use the equivalent 

organization in their country of origin.  

mailto:selection@tue.nl
mailto:selection@tue.nl
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b.  kandidaten woonachtig buiten Nederland of die zich ten tijde van de 

selectieprocedure buiten Nederland bevinden en die dientengevolge 

niet aanwezig kunnen zijn indien een onderdeel van de selectie op de 

TU/e campus plaatsvindt: 

candidates who live outside the Netherlands or who are outside the 

Netherlands at the time of the selection procedure and who 

consequently are unable to be present if any part of the selection 

process is held on the TU/e campus:. 

 Het verzoek dient te worden toegelicht en indien mogelijk te worden 

onderbouwd met een bewijs van de omstandigheden. 

The reasons behind any such request should be given and backed up 

with evidence of the circumstances, if possible. 

Art. 6 FRAUDE FRAUD 

1.  Wanneer tijdens de selectie fraude wordt vastgesteld, wordt de 

kandidaat uitgesloten van de selectie. De kandidaat ontvangt geen 

rankingnummer en verbruikt een deelnamekans. 

Any candidate found to be committing fraud during the selection will be 

excluded from the selection procedure. The candidate in question will 

not receive a ranking and will be deemed to have used up a participation 

opportunity. 

2.  Onder fraude in de selectieprocedure wordt in ieder geval verstaan 

ieder handelen of nalaten door of vanwege een kandidaat, waardoor het 

vormen van een juist oordeel van diens kennis, inzicht en vaardigheden 

geheel  of gedeeltelijk onmogelijk wordt gemaakt en/of het al dan niet 

opzettelijk beïnvloeden van (onderdelen van) het selectieproces met als 

doel het resultaat van het proces te beïnvloeden, dan wel een poging 

daartoe. Dit betekento,a, het voorhanden hebben van niet door de TU/e 

verstrekt kladpapier of niet al het kladpapier laten zien wanneer er 

sprake is van een online test of het gebruik van woordenboek of 

calculator terwijl dat niet is toegestaan. 

In the selection process, fraud comprises any action or failure to act on 

the part of a candidate that makes it partially or completely impossible 

to form an accurate opinion of his or her knowledge, understanding and 

skills and/or deliberate attempts on the part of a candidate to influence 

any part of the selection process for the purpose of influencing the 

results of the process, or an attempt to do so. This means, among other 

things, that fraud also includes possessing note paper not provided by 

the TU/e or not showing note paper if an online test is involved or a 

dictionary or calculator is used while this is not permitted.  

3.  Een commissie bestaande uit de Manager Education and Student Affairs 

van de faculteit <invullen>, de opleidingsdirecteur van de 

A committee consisting of the Education and Student Affairs Manager of 

the <fill in> department, the Program Director of the <fill in> Bachelor's 
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bacheloropleiding <invullen> en een lid van de examencommissie van de 

opleiding <invullen>, stelt vast of er sprake is van fraude. 

degree program, and a member of the Examination Committee of the 

<fill in> program will decide whether any fraud has taken place. 

4.  Als een kandidaat verdacht wordt van fraude of betrapt wordt op 

frauduleus handelen, zal de commissie, zoals bedoeld in het vorige lid, 

vragen aan de kandidaat om mee te werken aan het verzamelen van 

bewijs. De verdachte kandidaat zal gehoord worden en de kans gegeven 

worden om schriftelijk commentaar toe te voegen aan het rapport van 

de toelatingscommissie. De kandidaat is geoorloofd om de 

selectieprocedure verder te voltooien gedurende het onderzoek. 

Any candidate who is suspected of or caught committing fraud will be 

asked by the committee, referred to in the previous paragraph, to 

cooperate in the gathering of evidence. The suspect will be given a 

hearing and the opportunity to add written comments to the admissions 

committee’s report. Candidates suspected of fraud will be allowed to 

continue participating in the selection process while the investigation is 

taking place. 

Art. 7 WEGING EN VASTSTELLING UITSLAG SELECTIERONDES EN 
RANKINGNUMMER 

WEIGHTINGS AND DETERMINING THE RESULTS FROM THE 
SELECTION ROUNDS AND THE RANKINGS 

1.  Het rankingnummer is gebaseerd op een combinatie van: Rankings are based on a combination of: 

a.  Het gemiddeld behaalde VWO-cijfer  (of het equivalente cijfer voor 

internationale studenten en voor studenten die geen VWO 

vooropleiding hebben), en 

The average VWO grade  (or the equivalent grade for international 

students and for students who have not taken VWO prior education), 

and 

b.  de resultaten van de cognitieve vaardigheidstest  the results of the cognitive skills test  

c.  het gedaan hebben van de opleidingsgerelateerde activiteiten  having taken part in study program-related activities  

d.  optioneel optional 

2.  Alle resultaten worden omgezet naar standaardscores voordat ze 

gecombineerd worden tot een totaalscore. Deze totaalscore wordt 

afgerond tot op twee decimalen achter de komma. In de bepaling van de 

All the results will be converted into standard scores before being 

combined into an overall score. This overall score will be rounded up or 

down to two decimal places. For determining the overall score, 
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totaalscore tellen onderdeel (7.1.a) en onderdeel (7.1.b) voor 

respectievelijke 2/3 en 1/3 dan wel <invullen> mee.  

components (7.1.a) and (7.1.b) account for 2/3 and 1/3 respectively1 or 

<fill in>. 

3.  De deelnemer met de hoogste totaalscore krijgt het laagste 

rankingnummer, de deelnemer met de één-nahoogste totaalscore krijgt 

het daarop volgende rankingnummer, et cetera, rekening houdend met 

het gestelde in art. 9 lid 3 van de Regeling selectie en plaatsing 

fixusopleidingen Technische universiteit Eindhoven TU/e 2022-2023. 

The participant with the highest overall score is given the lowest ranking 

number, the participant with the second-highest overall score receives 

the next lowest ranking number, and so on, in accordance with the 

provisions of Article 9 paragraph 3 of the Eindhoven University of 

Technology (TU/e) Selection and Placement Regulations for Numerus 

Fixus Programs 2022-2023. 

4.  Indien blijkt dat twee of meer kandidaten op grond van resultaten van 

de verschillende onderdelen in aanmerking komen voor hetzelfde 

rankingnummer, dan zal het cijfergemiddelde van de overlegde 

cijferlijst, zoals bedoeld in artikel 1, lid 4, onder a, vierde bullet, en onder 

b, derde bullet, de doorslag geven voor de onderlinge ranking. Indien dit 

geen uitsluitsel biedt, wordt er geloot. 

If two or more candidates tie for the same ranking based on the results 

of the various components, the grade point average of the submitted 

grades list referred to in Article 1(4)(a), fourth bullet, and (b), third bullet 

will be the deciding factor in the ranking. In inconclusive situations, the 

ranking will be determined by drawing lots. 

Art. 8 BERICHTGEVING OVER DE UITSLAG NOTIFICATION OF THE RESULT 

1.  Op 15 april 2022 ontvangt de kandidaat die zich niet eerder heeft 

afgemeld bericht over het rankingnummer via Studielink. 

Candidates who have not withdrawn will be notified of their ranking via 

Studielink on April 15, 2022. 

2.  Een kandidaat kan op de volgende wijze nadere informatie krijgen over 

het resultaat van de selectie: per email aan de Commissie <emailadres 

invullen> kan een toelichting gevraagd worden op de score per 

onderdeel die geleid heeft tot het rankingnummer. 

Candidates may obtain further information about the result of the 

selection by sending an email to the Committee <fill in e-mail address>, 

who can provide an explanation of the scores for each component that 

led to the ranking. 

Art. 9 SLOTBEPALINGEN FINAL PROVISIONS 
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 Deze regeling is vastgesteld door de Decaan van de faculteit <invullen> 

van de Technische Universiteit Eindhoven, op <invullen>  september 

2021 en kan worden aangehaald als Reglement facultaire selectiecriteria 

en -procedure voor de bacheloropleiding <invullen> 2022-2023 en 

treedt per 1 oktober 2021 in werking.  

  
 

These regulations were adopted by the Dean of the <fill in> department 

of Eindhoven University of Technology on September <fill in> , 2021, and 

may be referred to as the Regulations on departmental selection criteria 

and procedure for the <fill in> Bachelor's degree program 2022-2023 

and will be applicable as of October 1, 2021.  

 
  

 
  

 


