
 

Toelatingsprocedure Delftsch Studenten Corps 

 
Dit document beschrijft de lotingsprocedure van het Delftsch Studenten Corps (“DSC”) van 
2021. Het document is als volgt opgebouwd: 

• Algemeen uitgangspunten aangaande de procedure 
• Loting poules: hier wordt duidelijk in welke loting poule een student zit 
• Voorrang: hier wordt uitgelegd welke poule voorrang heeft op welke poule 
• Voorbeelden ter illustratie van de regeling 
• Bijlagen 

 
Algemene uitgangspunten 
 
1. Het DSC kan in 2021 maximaal 430 nieuwe studenten toelaten tot de 
Kennismakingstijd (“KMT”).  Mocht dit aantal niet overschreden worden, wordt iedereen die 
zich heeft ingeschreven toegelaten tot de KMT van het DSC.   Bij meer dan 430 aanmeldingen 
worden de studenten ingedeeld in loting poules. Er vindt een loting plaats die wordt uitgevoerd 
door een notaris.  

 
2. Er geldt geen speciale behandeling voor studenten die eerder zijn uitgeloot voor 
deelname aan een KMT van het DSC.  

 
3. In het geval van een loting worden mannelijke en vrouwelijke plekken verdeeld op basis 
van de man-vrouw verhouding in de desbetreffende loting poule. De verschillende loting 
poules worden verderop in dit document uitgelegd. Het DSC streeft naar een jaarlijks zo 
evenwichtig mogelijke verdeling van het aantal mannen en vrouwen is het uitgangspunt bij de 
loting dat beide geslachten minimaal voor 35% vertegenwoordigd zijn in het aantal toegelaten 
nieuwe eerstejaars leden per poule.  
 
4. Als blijkt dat er op een manier fraude is gepleegd, bijvoorbeeld door het verschaffen 
van onjuiste informatie, zal deze persoon het lidmaatschap ontzegd worden.  

 
Loting poules 
 
Bij meer dan 430 aanmeldingen wordt men worden ingedeeld in loting poules. In welke poule 
men komt is afhankelijk van de volgende criteria: 
 

• Dubbele inschrijving: heeft men zich alleen ingeschreven bij het DSC of ook bij een 
andere studentenvereniging? In bijlage A staan de verenigingen waarmee de 
aanmeldingslijsten vergeleken zullen worden.  

• Delftse/ niet-Delftse onderwijsinstelling: Studeert men aan een Delftse 
onderwijsinstelling? In bijlage B staat een lijst van studies die hieraan voldoen. Let op: 
Als een student staat ingeschreven voor twee studies, waarbij één aan een niet-Delftse 
onderwijsinstelling en de ander aan een Delftse onderwijsinstelling, wordt deze 
persoon alsnog gekenmerkt als “niet-Delftse student”. Een uitzondering hierop is als 
reeds een BSA is behaald aan een Delftse onderwijsinstelling. In dit geval wordt deze 
persoon wel gekenmerkt als “Delftse student” . 

• Aankomstjaar studie: In welk jaar is men begonnen aan zijn/ haar eerste HBO of WO 
opleiding in Nederland? Dit wordt gecontroleerd via Studielink. 

 
  



In welke loting poule kom ik terecht? 

 
Zoals in het bovenstaande diagram te zien is, zijn er vier loting poules. Bepaalde poules 
hebben voorrang op andere poules. Dit betekent dat een volgende poule alleen aan bod komt 
als er plekken over zijn, nadat een gehele poule met voorrang wordt toegelaten. De 
uitgangspunten waarmee de volgorde is bepaald zijn als volgt: 
 

• Het DSC is een studentenvereniging voor studenten die overtuigd zijn dat ze lid willen 
worden bij het DSC, en niet bij een andere studentenvereniging.  

• Het DSC is een vereniging opgericht voor en door de Delftse student.  
• Studenten die zich bij de inschrijving in het begin van hun studiefase bevinden zullen 

in het algemeen langer actief blijven bij het DSC. 

 
Hieruit vloeit de volgende volgorde van de loting poules voort: 
 

1. Ingeschreven bij een Delftse onderwijsinstelling, aankomstjaar studie 2019 - 2021, 
enkele inschrijving 

2. Ingeschreven bij een Delftse onderwijsinstelling, aankomstjaar studie voor 2019, 
enkele inschrijving 

3. Ingeschreven bij een niet-Delftse onderwijsinstelling, enkele inschrijving 
4. Dubbele inschrijving 

 

 



 
Topsportregeling 
 
Het DSC is een vereniging die topsport bij haar onderverenigingen stimuleert en daarom is er 
een voorrangsregeling voor studenten die worden geselecteerd voor bepaalde sportteams van 
het DSC. In bijlage C staat beschreven welke teams in aanmerking komen en hoeveel plekken 
beschikbaar zijn voor deze regeling voor de toelatingsprocedure van 2021. Op basis van 
selectietrainingen zullen door de coaches van de teams eerstejaars worden geselecteerd en 
zij zullen vervolgens voorrang krijgen op hun eigen loting poule.  
 
Voorbeelden 
 
In de onderstaande figuren staan twee voorbeelden van de loting beschreven. 

 

   



Bijlage A: Studentenverenigingen 

• Leidse Studenten Vereniging Minerva 
• Groninger Studenten Corps Vindicat atque Polit 
• Utrechtsch Studenten Corps 
• Amsterdamsch Studenten Corps / Amsterdamsche Vrouwelijke Studenten Vereniging 
• Wageningse Studenten Vereniging Ceres 
• Utrechtsche Vrouwelijke Studenten Vereeniging/Nieuwe Vereniging van Vrouwelijke 

Studenten te Utrecht 
• Rotterdamsch Studenten Corps / Rotterdamse Vrouwelijke Studenten Vereeniging 
• K.S.V. Sanctus Virgilius 

 
Bijlage B: Delftse studies 
 
TU Delft 
Alle studies zoals aangegeven in de volgende links: 

• https://www.tudelft.nl/onderwijs/opleidingen/bachelors/ 
• https://www.tudelft.nl/onderwijs/opleidingen/masters/ 

 

 
Haagse Hogeschool  

• Bouwkunde 
• Civiele Techniek 
• Elektrotechniek 
• ICT 
• Industrial Design Engineering 
• Industrieel Product Ontwerpen 
• Mechatronica 
• Mens en Techniek 
• Process & Food Technology 
• Ruimtelijke Ontwikkeling 
• Projectleider Techniek 
• Technische Bedrijfskunde 
• Technische Natuurkunde 
• Toegepaste Wiskunde 
• Werktuigbouwkunde  

 Hogeschool InHolland 
• Aeronautical Engineering 
• Dier in de Duurzame Samenleving 
• Food Commerce and Technology 
• Landscape and Environment Management 
• Luchtvaarttechnologie 
• Precision Engineering 
• Tuinbouw & Agribusiness 
• Tuinbouw Management  

 
De volgende Delftse Joint Degrees studies zullen worden beschouwd als een “Delftse studie”:  
 

• Nanobiologie  

• Klinische technologie 

• Life Science & Technology 

• Molecular Science & Technology 

 
Bijlage C: Topsportregeling 
 
Delftsche Studenten Hockey Vereniging (“DSHC”)  

• Heren 1: 2 plaatsen 
• Dames 1: 2 plaatsen 

 
Delftsche Studenten Rugby - Club (“DSR-C”) 

• Heren 1: 2 plaatsen 

https://www.tudelft.nl/onderwijs/opleidingen/bachelors/
https://www.tudelft.nl/onderwijs/opleidingen/masters/

