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Toelatingsprocedure Delftsch Studenten Corps 
 

1. Het Delftsch Studenten Corps (“DSC”) kan in 2020 maximaal 410 nieuwe eerstejaars toelaten.  

Mocht dit aantal niet bereikt worden, zal iedereen die zich heeft ingeschreven bij het DSC 

worden toegelaten tot de Kennismakingstijd (“KMT”) van het DSC. Het DSC hanteert 

gedurende de Ontvangstweek (“OWee”) niet het first come first serve principe, maar er zal bij 

een overschot aan inschrijvingen een loting plaatsvinden. Deze loting zal worden uitgevoerd 

door een door het DSC aan te wijzen notaris. 

 

2. Het DSC is een vereniging die is opgericht voor de Delftse student. Daarom zal bij de toelating 

van nieuwe eerstejaars en de daarvoor eventueel benodigde loting voorrang worden verleend 

aan studenten die aan een WO en/of HBO instelling te Delft (gaan) studeren (“Delftse 

studenten”). Om dit aan te tonen zal bij de inschrijving bij het DSC gevraagd worden naar een 

compleet bewijs van inschrijving. Hiertoe dient ook de digitale incassomachtiging voor het 

betalen van het collegegeld overlegd te worden. 

 

Note 1: De landelijke machtigingsdeadline voor collegegeld is 31 augustus. Vanwege het 

programma van de KMT vragen wij alle studenten om de studie inschrijving voor aanvang van 

de inschrijving bij het DSC te voltooien, dit geldt ook voor de machtiging voor het betalen van 

het collegegeld. 

 

Note 2: Naast voorrang aan Delftse studenten, wordt dit jaar ook eenmalig voorrang verleend 

aan een groep van maximaal 36 vrouwen, die in 2019 een voorrangsregeling hebben gekregen 

voor de inschrijving bij het DSC in 2020. Voor zover deze vrouwen zich zullen inschrijven bij het 

DSC, zullen zij dit jaar met voorrang worden toegelaten mits zij voldoen aan de aan hen 

gestelde voorwaarden. Het aantal vrouwen uit deze groep dat zich aanmeldt wordt inbegrepen 

bij het dit jaar maximaal aantal toe te laten nieuwe eerstejaars (410). 

 

3. Wanneer het aantal inschrijvingen van Delftse studenten bij het DSC meer dan 410 bedraagt, 

vindt er een loting plaats onder de Delftse studenten waarbij een man-vrouwverhouding 

wordt gehanteerd die wordt vastgesteld op basis van het totaal aantal DSC inschrijvingen van 

Delftse studenten (exclusief de vrouwen die in 2019 een voorrangsregeling voor 2020 hebben 

gekregen). De man-vrouwverhouding van nieuwe ingeschreven Delftse studenten bepaalt 

hoeveel plaatsen er voor mannen en vrouwen beschikbaar zijn. Omdat het DSC streeft naar 

een jaarlijks zo veel mogelijk evenwichtige 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 (exclusief de vrouwen die in 2019 een 

voorrangsregeling voor 2020 hebben gekregen). Mocht het inschrijvingspercentage van één 

van beide geslachten onder 35% van het aantal toe te laten nieuwe eerstejaars liggen, zal 

iedereen van dit bepaalde geslacht worden toegelaten en zal er alleen een loting plaatsvinden 

onder de Delftse studenten van het andere geslacht. 

 

Voorbeeld 1: 

o 450 Delftse studenten schrijven in (250 mannen (56%) en 200 vrouwen (44%)) 

o 50 niet Delftse studenten schrijven in 

o 20 vrouwen uit 2019 
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410-20=390 plaatsen over voor 450 Delftse studenten met als man-vrouwverhouding 

0,56:0,44. Er is dus nog plaats voor 0,56*390=217 mannen en 0,44*390=173 vrouwen die te 

Delft studeren. De 50 niet Delftse studenten loten niet mee. 

 

Voorbeeld 2: 

o 450 Delftse studenten schrijven in (300 mannen (67%) en 150 vrouwen (33%)) 

o 50 niet Delftse studenten schrijven in 

o 20 vrouwen uit 2019 

 

410-20=390 plaatsen over voor 450 Delftse studenten met als man-vrouwverhouding 0,65:0,35 

(de 35% regeling). Er is dus nog plaats voor 0,65*390=254 mannen en 0,35*390=137 vrouwen 

(afronding van 0,5 naar boven) die te Delft studeren. De 50 niet Delftse studenten loten niet 

mee. 

 

4. Wanneer het aantal inschrijvingen van Delftse studenten bij het DSC minder dan 410 bedraagt, 

worden alle zich ingeschreven hebbende Delftse studenten toegelaten tot de KMT van het 

DSC. De resterende plaatsen worden dan gevuld met studenten die zich hebben ingeschreven 

en niet aan een onderwijsinstelling te Delft (gaan) studeren. Hiervoor zal een loting 

plaatsvinden onder de laatstgenoemde categorie waarbij een man-vrouwverhouding wordt 

gehanteerd die wordt vastgesteld op basis van het totaal aantal DSC inschrijvingen (exclusief 

de vrouwen die in 2019 een voorrangsregeling voor 2020 hebben gekregen). De man-

vrouwverhouding onder het totaal aantal DSC inschrijvingen, dus inclusief de niet te Delft 

studerende studenten, bepaalt hoeveel van de resterende plaatsen er voor mannen en 

vrouwen beschikbaar zijn. Ook bij deze loting is het uitgangspunt dat – rekening houdend met 

de man-vrouwverhouding bij de Delftse studenten – beide geslachten minimaal voor 35% 

vertegenwoordigd zijn in het totaal aantal toegelaten nieuwe eerstejaars (exclusief de 

vrouwen die in 2019 een voorrangsregeling voor 2020 hebben gekregen). Mocht het 

inschrijvingspercentage van één van beide geslachten onder 35% van het aantal toe te laten 

nieuwe eerstejaars liggen, zal van de in te loten niet Delftse studenten iedereen van dit 

bepaalde geslacht worden toegelaten en zal er alleen een loting plaatsvinden onder de niet 

Delftse studenten van het andere geslacht. 

 

Voorbeeld 3: 

o 370 Delftse studenten schrijven in (250 mannen en 120 vrouwen) 

o 50 niet Delftse studenten schrijven in (10 mannen en 40 vrouwen) 

o 20 vrouwen uit 2019 

 

410-20-370=20 plaatsen over voor 50 niet Delftse studenten met als man-vrouwverhouding 

(250+10)/420=0,62;(120+40)/420=0,38. Er is dus nog plaats voor 0,62*20=12 mannen en 

0,38*20=8 vrouwen. 

 

Voorbeeld 4: 

o 370 Delftse studenten schrijven in (250 mannen en 120 vrouwen) 

o 50 niet Delftse studenten schrijven in (40 mannen en 10 vrouwen) 

o 20 vrouwen uit 2019 
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410-20-370=20 plaatsen over voor 50 niet Delftse studenten met als man-vrouwverhouding 

(250+40)/420=0,69;(120+10)/420=0,31. Er is dus nog plaats voor 0,65*20=13 mannen en 

0,35*20=7 vrouwen (de 35% regeling). 

 

5. Het DSC geeft geen voorrang aan het deelnemen aan de KMT van 2021 aan studenten die 

eerder zijn uitgeloot. 

mailto:SENAAT@DELFT.CORPS.NL
http://www.delft.corps.nl/

