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Beleidsregel nr. 220201 van de Centrale Examencommissie van 1 

februari 2022 inzake de toelating tot bachelor- en associate degree opleidingen zonder de vereiste 
vooropleiding 
 
See English Translation below, page 4 
 
In acht nemende: 

- Art. 7.29 Wet op het Hoger Onderwijs en het Wetenschappelijk onderzoek 
- Art.  7.2 lid 1 sub g, juncto art. 2.1 Onderwijs en Examenregeling ArtEZ 

 
Overwegende dat: 

- De voorgaande regelingen nr. 130917a en b “Beleidsregel toelating zonder vereiste 
vooropleiding” onvoldoende waarborg boden voor een transparante en rechtszekere 
procedure inzake de toepassing van art. 7.29 WHW en dat daarom op het moment van 
inwerkingtreding van deze regeling op 1 februari 2022 de oude regelingen nr. 130917a en b 
“Beleidsregel toelating zonder vereiste vooropleiding” worden ingetrokken. 

- Dat om zonder vereiste vooropleiding te kunnen worden toegelaten tot een ArtEZ bachelor- 
of associate degree opleiding een ‘bijzonder talent’ geen vereiste meer  is. Een aspirant die 
naar het oordeel van de examinatoren die de toelatingstoets afnemen voldoende 
ontwikkelbaar is om  een bachelor opleiding binnen de nominale tijd te absolveren, kan 
worden ingeschreven mits deze aan onderstaande voorwaarden voldoet. 

- Dat met het begrip colloquium doctum tevens wordt bedoeld ‘aanvullend 
toelatingsonderzoek’ en 21+ ‘toets’. 

- Dat de examencommissie beslist of een aspirant toelaatbaar is, en dat daarna de directeur 
beslist of een aspirant wordt toegelaten. 

 
Art. 1 Voorwaarden voor toelating 

- Een aspirant die aan alle gestelde toelatingseisen uit de wet en de onderwijs en 
examenregeling van ArtEZ voldoet maar uitsluitend niet aan de vereiste vooropleiding als 
bedoeld in art. 7.24 WHW, kan mogelijk toch tot de gewenste bachelor- of associate degree 
opleiding worden toegelaten indien deze: 

a. op het moment van aanvang van de opleiding (1 september) de minimale leeftijd van 21 jaar 
heeft bereikt, en 

b. met succes een colloquium doctum als bedoeld in art. 2 van deze regeling met succes heeft 
afgelegd in die zin dat door de externe organisatie als bedoeld in art. 5 van deze regeling een 
positief advies is uitgebracht. 

 
Art. 2 Colloquium Doctum 

1. Het Colloquium Doctum dient te worden afgelegd bij een door de examencommissie van 
ArtEZ aan te wijzen externe organisatie (Zie art.5) 

2. De kosten voor het Colloquium Doctum zijn  voor rekening van de aspirant. 
3. Een voor de aspirant gunstige uitslag van het Colloquium Doctum biedt geen garantie op 

toelaatbaarheid. De examencommissie kan, indien daartoe reden voor is, toelaatbaarheid 
alsnog weigeren. 

4. Het bewijs van een eventueel eerder gepasseerd Colloquium Doctum volgens deze regeling 
kan alleen voor een vrijstelling worden ingebracht indien dit bewijs niet ouder van twee jaren 
is. 

 
Art. 3 Mandaat 

- De Centrale Examencommissie mandateert het hoofd van de afdeling Studentenzaken in de 
besluitvorming deze beleidsregel aangaande.  
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.Art. 4 Uitsluitend voor ArtEZ 

- Een eventuele toelating of toelaatbaarheid tot een andere (niet-ArtEZ) bacheloropleiding op 
welke gronden dan ook, kan niet worden ingebracht als vrijstelling voor deze regeling. 

 
Art. 5 Aangewezen organisatie 

1. Een aspirant die een colloquium doctum in de zin van beleidsregel 200201 wil afleggen dient 
zich te wenden tot de externe organisatie Aob Compaz te Zwolle voor een aanvullend 
onderzoek ter met betrekking tot de toelaatbaarheid tot een bachelor- of associate degree 
bij de ArtEZ University of the arts. Deze organisatie is door de examencommissie van ArtEZ 
aangewezen om voor ArtEZ de aanvullende toelatingsonderzoeken uit te voeren. 

2. Na het onderzoek ontvangt de aspirant een schriftelijke rapportage van Aob Compaz. De 
aspirant dient deze rapportage zo spoedig mogelijk doch uiterlijk op de laatste normale 
werkdag voor 31 augustus, door te zenden naar ArtEZ Studentenzaken 
(studentenzaken@artez.nl) 

 
Memorie van Toelichting 
 
Algemeen, titel en considerans 
Deze regeling is uitsluitend van toepassing op bachelor- en associate degree opleidingen van de 
ArtEZ hogeschool voor de kunsten. In voorgaande regelingen was ‘bijzonder talent’ een voorwaarde 
om tot een colloquium doctum te kunnen worden toegelaten. Deze voorwaarde is met de 
inwerkingtreding van deze beleidsregel, vervallen. 
 
Art. 1 
Het eerste artikel stel twee voorwaarden om gebruik te kunnen maken van deze regeling. De eerste 
voorwaarde is conform art. 7.29 WHW. Alleen aspiranten die op 1 september van het jaar dat deze 
ingeschreven wil worden, eenentwintig jaar of ouder zijn kunnen gebruik maken van deze regeling. 
Aspiranten die jonger zijn worden geacht eerst energie te steken in het behalen van een diploma als 
bedoeld in art. 7.24 WHW. 
Aan alle andere eisen zoals bijvoorbeeld (maar niet uitsluitend) een taaleis of het passeren van de 
ArtEZ (artistiek inhoudelijke) toelatingstoets moet zijn voldaan bij gebreke waarvan niet van deze 
regeling gebruik kan worden gemaakt of het resultaat van een eventueel volgens deze beleidsregel 
afgelegd Colloquium Doctum, niet kan worden ingebracht. 
De tweede voorwaarde is dat het volgens deze beleidsregel geabsolveerde (is: positief advies) 
Colloquium Doctum tijdig is behaald. Aan dit vereiste van tijdigheid is voldaan indien het resultaat 
van het Colloquium Doctum uiterlijk op de laatste normale werkdag voor 31 augustus is ingebracht 
op de voorgeschreven wijze in de bijlage bij deze regeling. Op deze plaats wordt ook verwezen naar 
art. 3 derde lid, een tijdig gepasseerd Colloquium Doctum geeft geen garantie op toelaatbaarheid 
maar ‘kan’ door de examencommissie worden geaccepteerd als substituut voor een diploma als 
bedoeld in art. 7.24 WHW. 
.  
Art. 2 
Lid 1: spreekt voor zich en behoeft geen toelichting. Zie art. 5 
Lid 2: spreekt voor zich en behoeft geen toelichting. 
Lid 3: Een gepasseerd Colloquium Doctum geeft geen garantie op toelaatbaarheid maar ‘kan’ door de 
examencommissie worden geaccepteerd als substituut voor een diploma als bedoeld in art. 7.24 
WHW. Met ‘gepasseerd wordt bedoeld dat de aspirant van de organisatie die het Colloquium 
Doctum heeft afgenomen een positief advies afgeeft met betrekking tot toelaatbaarheid tot de 
gekozen bachelor opleiding. Als de aspirant het positief resultaat van een afgelegd Colloquium 
Doctum inbrengt kan de examencommissie de gevraagde vrijstelling weigeren als zij daar een 
objectiveerbare reden voor heeft. Indien de examencommissie tot weigering over gaat geeft de 



3 
 

examencommissie binnen twee weken na ontvangst van het ingebrachte positief advies een 
gemotiveerd bericht van weigering aan de aspirant. Dit bericht is een bij het College van beroep voor 
de Examens van ArtEZ appellabel besluit. Voorgaande laat onverlet dat de examencommissie slechts 
bevoegd is te besluiten over de toelaatbaarheid en niet over plaatsing. Dat laatste is op- grond van 
de Onderwijs- en Examenregeling een bevoegdheid van de directeur van de opleiding. 
Lid 4: Een eenmaal afgegeven advies inzake een afgelegd Colloquium Doctum in de zin van deze 
regeling is maximaal twee jaren gelding. Oudere adviezen kunnen niet worden ingebracht voor een 
vrijstelling als substituut voor een diploma als bedoeld in art. 7.24 WHW. Met ‘volgens deze regeling’ 
word bedoeld dat alleen adviezen die zijn verstrekt op basis van een gewenste toelating tot een 
ArtEZ-opleiding vatbaar zijn voor een geldigheid van twee jaren. Adviezen, ook die zijn afgegeven 
door dezelfde organisatie als door de examencommissie van ArtEZ, maar die niet waren bedoeld 
voor een bij ArtEZ te volgen opleiding, kunnen niet worden ingebracht. 
 
Art. 3 
Voor de uitvoering van deze regeling en besluitvorming terzake wordt doormiddel van art. 3 van deze 
regeling mandaat gegeven aan het Hoofd van de afdeling Studentenzaken. Alle besluitvorming 
terzake van deze regeling is appellabel bij het College van Beroep voor de Examens. Voor de goede 
orde, er is mandaat gegeven in de zin van afdeling 10.1.1 van de Algemene wet Bestuursrecht. De 
bevoegdheid is dus niet gedelegeerd ex afd. 10.1.2. De examencommissie is derhalve in elk stadium 
van de besluitvorming of een procedure daartegen bevoegd om een de besluitvorming of en 
behandeling van een zaak aan zich te trekken. 
 
Art. 4 
Het is vaste rechtspraak van het College van Beroep voor het Hoger onderwijs dat een resultaat van 
een afgelegd Colloquium Doctum uitsluitend geldt voor de hogeschool waarvoor, in wiens opdracht 
het is afgenomen. Buiten deze regeling met bijlage afgenomen onderzoeken, tests vergelijkbaar met 
het Colloquium Doctum zoals bedoeld in deze regeling, kunnen noch als substituut voor een diploma 
als bedoeld in art. 7.24 WHW, als substituut voor het door in deze regeling aangewezen Colloquium 
Doctum, worden ingebracht. 
Ook het feit dat een aspirant als is toegelaten geweest tot een andere bacheloropleiding in de zin van 
de WHW, en eveneens als daarbij positieve studieresultaten zijn behaald, geeft geen recht tot 
toelating of toelaatbaarheid tot een bacheloropleiding bij ArtEZ. 
 
Art. 5 
In artikel 5 wordt Aob Compaz te Zwolle aangewezen als externe organisatie die als enige bevoegd is 
om namens ArtEZ een colloquium doctum, als bedoeld in deze regeling, af te nemen. De 
examencommissie van ArtEZ heeft op 1 november 2011 nadere afspraken met Aob Compaz gemaakt 
met betrekking tot de wijze waarop wordt getoetst en beoordeeld.  
Het tweede lid benadrukt nog eens dat voor aanvang van het studiejaar (1 september) het advies van 
Aob Compaz moet zijn overlegd. Deze termijn is fataal. Later ingebrachte adviezen kunnen niet meer 
in behandeling worden genomen. 
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Policy Rule No. 220201 of the Central Board of Examiners dated 1 

February 2022 Regarding Admission to Bachelor and Associate Degree Courses without the 
Required Preliminary Education 
 
Subject to: 

- Article 7.29 of the Higher Education and Research Act 
- Article 7.2(1)g, in conjunction with Article 2.1 ArtEZ Course and Examination Regulation 

 
Recitals: 

- The previous regulations no. 130917a and b ‘Policy Rule Regarding Admission without the 
Required Preliminary Education’ did not sufficiently guarantee a transparent and legally 
certain procedure regarding the application of Article 7.29 of the Higher Education and 
Research Act and, therefore, at the time of the entry into force of this regulation on 1 
February 2022, the old regulations no. 130917a and b ‘Policy Rule Regarding Admission 
without the Required Preliminary Education’ will be repealed. 

- In order to be admitted to an ArtEZ bachelor or associate degree course without the required 
preliminary education, a ‘special talent’ is no longer a requirement. An applicant who, in the 
opinion of the examiners administering the entrance test, is sufficiently developable to 
complete a bachelor degree course within the nominal time may be enrolled, provided they 
meet the conditions below. 

- The term colloquium doctum also means ‘supplementary entrance examination’ and 21+ 
‘test’. 

- The  Board of Examiners decides whether an applicant is admissible, and then the director 
decides whether an applicant is admitted. 

 
Article 1 Admission requirements 

- An applicant who meets all the admission requirements under the law and ArtEZ’s Course 
and Examination Regulation, but does not have the required preliminary education as 
referred to in Article 7.24 of the Higher Education and Research Act, may still be admitted to 
the desired bachelor or associate degree course if they: 

a. have reached the minimum age of 21 years at the time the course begins (1 September), and 
b. have passed a colloquium doctum as referred to in Article 2 of this regulation in the sense 

that a positive recommendation has been issued by the external organisation as referred to 
in Article 5 of this regulation. 

 
Article 2 Colloquium Doctum 

1. The colloquium doctum must be taken at an external organisation designated by the ArtEZ 
Board of Examiners(see Article 5). 

2. The cost of the colloquium doctum is borne by the applicant. 
3. A colloquium doctum result that is positive for the applicant does not guarantee admission. If 

there is reason to do so, the Board of Examiners may still refuse admission. 
4. The proof of any colloquium doctum passed previously under this regulation can be 

produced in support of exemption only if such proof is not older than two years. 
 
Article 3 Mandate 

- The Central Board of Examiners mandates the Head of the Student Affairs department in the 
decision-making concerning this policy rule.  

 
Article 4 Exclusively for ArtEZ 

- Any admission or admissibility to another (non-ArtEZ) bachelor course on any grounds 
cannot be put forward as a reason for exemption from this regulation. 
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Article 5 Designated organisation 

1. An applicant who wishes to take a colloquium doctum within the meaning of policy rule 
200201 should apply to the external organisation Aob Compaz in Zwolle for a supplementary 
examination concerning admissibility to a bachelor or associate degree course at ArtEZ 
University of the Arts. This organisation has been designated by ArtEZ’s Board of Examiners 
to conduct the supplementary entrance examinations for ArtEZ. 

2. After the examination, the applicant will receive a written report from Aob Compaz. The 
applicant should forward this report to ArtEZ Student Affairs (studentenzaken@artez.nl) as 
soon as possible but no later than the last regular working day prior to 31 August. 

 
 
Explanatory Memorandum  
 
General, title and recitals 
This regulation applies exclusively to bachelor and associate degree courses at the ArtEZ University of 
the Arts. In previous regulations, ‘special talent’ was a prerequisite for admission to a colloquium 
doctum. This condition has been cancelled upon the entry into force of this policy rule. 
 
Article 1 
The first article sets two conditions for using this regulation. The first condition is in accordance with 
Article 7.29 of the Higher Education and Research Act. Only applicants who are twenty-one years of 
age or older on 1 September of the year in which the applicant wishes to be enrolled may take 
advantage of this regulation. Applicants who are younger are expected to first put energy into 
obtaining a diploma as referred to in Article 7.24 of the Higher Education and Research Act. 
All other requirements, such as (but not limited to) a language requirement or passing the ArtEZ 
(artistic content) entrance test must have been met, failing which no use can be made of this 
regulation or the result of any colloquium doctum taken in accordance with this policy rule will not 
be taken into account. 
The second condition is that the colloquium doctum exemption (is: positive recommendation) under 
this policy rule has been obtained in time. This requirement of timeliness has been satisfied if the 
result of the colloquium doctum is submitted no later than the last regular working day before 31 
August in the manner prescribed in the Appendix to this Regulation. At this point we also refer to 
Article 3, third paragraph: a colloquium doctum passed on time does not guarantee admission but 
‘may’ be accepted by the Board of Examiners as a substitute for a diploma as referred to in Article 
7.24 of the Higher Education and Research Act. 
.  
Article 2 
Paragraph 1: is self-explanatory. See Article 5 
Paragraph 2: is self-explanatory. 
Paragraph 3: A passed colloquium doctum does not guarantee admissibility but ‘may’ be accepted by 
the Board of Examiners as a substitute for a diploma as referred to in Article 7.24 of the Higher 
Education and Research Act. Passed means that the applicant of the organisation that has 
administered the colloquium doctum gives a positive recommendation regarding admissibility to the 
chosen bachelor course. If the applicant puts forward the positive result of a completed colloquium 
doctum, the Board of Examiners may refuse the requested exemption if it has an explicable reason 
for doing so. If the Board of Examiners decides to refuse, the Board of Examiners will give the 
applicant a substantiated notice of refusal within two weeks of receiving the positive 
recommendation. This notice is a decision that can be appealed to the ArtEZ Examination Appeals 
Board. The foregoing is without prejudice to the fact that the Board of Examiners is only authorised 
to decide on admissibility and not on placement. Under the Teaching and Examination Regulation, 
the latter is a power of the director of the course. 
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Paragraph 4: Once a recommendation regarding a completed colloquium doctum has been issued 
within the meaning of this regulation, it is valid for a maximum of two years. Older recommendations 
cannot be submitted for an exemption as a substitute for a diploma as referred to in Article 7.24 of 
the Higher Education and Research Act. ‘Under this regulation’ means that only recommendations 
issued on the basis of a desired admission to an ArtEZ course are subject to a validity of two years. 
Opinions, including those that were issued by the same organisation as the ArtEZ Board of Examiners, 
but which were not intended for a course to be taken at ArtEZ, cannot be submitted. 
 
Article 3 
For the implementation of this regulation and decision-making in this respect, a mandate is given to 
the Head of the Student Affairs department under Article 3 of this regulation. All decisions regarding 
this regulation are appealable to the Examination Appeals Board. For the record, a mandate was 
given within the meaning of Part 10.1.1 of the General Administrative Law Act. Hence the power is 
not delegated under Part 10.1.2. This means that at any stage of the decision-making process or any 
proceedings against it the Board of Examiners has the authority to take on the decision-making 
and/or handling of a case. 
 
Article 4 
It is established case law of the Higher Education Appeals Tribunal that a result of a colloquium 
doctum taken is valid only for the university of applied sciences for which/on whose behalf it was 
administered. Examinations administered other than under this regulation plus appendix, tests 
comparable to the colloquium doctum as referred to in this regulation, may not be put forward as a 
substitute for a diploma as referred to in Article 7.24 of the Higher Education and Research Act, nor 
as a substitute for the colloquium doctum designated in this regulation. 
Likewise, the fact that an applicant was once admitted to another bachelor course within the 
meaning of the Higher Education and Research Act, even if positive study results were obtained, does 
not entitle them to admission or admissibility to a bachelor course at ArtEZ. 
 
Article 5 
In Article 5, Aob Compaz in Zwolle is designated as the external organisation that is solely authorised 
to administer a colloquium doctum, as referred to in this regulation, on behalf of ArtEZ. On 1 
November 2011, ArtEZ’s Board of Examiners made further arrangements with Aob Compaz regarding 
the way in which tests and assessments are conducted.  
The second paragraph emphasises once again that the advice of Aob Compaz must have been 
submitted before the start of the academic year (1 September). This is a strict deadline. Any advice 
submitted at a later date will not be considered. 
 
 


