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1 Belangrijke data  

 

Colloquium Doctum Examens 

 
Uiterlijke datum van aanmelding: maandag 30 mei 2022. 

 
Data examens: 

Maandag 13 juni 2022 : Nederlands 
Dinsdag 14 juni 2022 : Wiskunde 

Donderdag 16 juni 2022 : Engels 
Vrijdag 17 juni 2022 : Natuurkunde 
 

Herexamens: 
Maandag 4 juli 2022 : Nederlands 

Dinsdag 5 juli 2022 : Wiskunde 
Donderdag 7 juli 2022 : Engels 
Vrijdag 8 juni 2022 : Natuurkunde 

 
 

Alle examens vinden plaats van 09.00-13.00 uur op de UoC. 
 
 

Contactgegevens 
University of Curaçao Dr. Moises da Costa Gomez (UoC) 

Jan Noorduynweg 111 
Willemstad, Curaçao  

Telefoon: 7243460 - ext. 173 
E-mail: fdtw@uoc.cw 
  

 

mailto:fdtw@uoc.cw
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2 Bachelor opleidingen 

De Faculteit der Technische Wetenschappen (FdTW) heeft drie reguliere 

bacheloropleidingen: Bouwkunde, Elektrotechniek en ICT.  
 

2.1 Toelatingseisen 

Om toegelaten te worden tot één van de opleidingen bij de FdTW moet men 
aan de volgende eisen voldoen: 
  

 VWO of HAVO diploma met het profiel Natuur & Techniek (met Wiskunde B 
minimaal een 5.5).  

 MTS niveau 4 diploma met een gehaald HBO- of doorstudeerpakket met alle 
vier onderdelen (oplossen, herleiden, differentiëren en integreren).  

 SBO met een technische achtergrond niveau 4 diploma met een gehaald 

HBO- of doorstudeerpakket met alle vier onderdelen (oplossen, herleiden, 
differentiëren en integreren). 
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3 Colloquium Doctum 

3.1 Algemeen 

Degene die de leeftijd van drieëntwintig jaar bereikt heeft en niet voldoet aan 
de hiervoor genoemde toelatingseisen, kan door de Minister van Onderwijs, 

Sport & Cultuur tot de examens worden toegelaten op grond van een verklaring 
dat hij/zij bij een door de FdTW ingesteld toelatingsonderzoek (Colloquium 
Doctum examen) blijk heeft gegeven van een voldoende kennis en geschiktheid 

voor het volgen van onderwijs aan de FdTW. 

3.2 Onderdelen van het Colloquium Doctum Examen 

3.2.1 Opleidingen Elektrotechniek, Bouwkunde 

Degene die via het Colloquium Doctum tot de opleidingen Elektrotechniek of 
Bouwkunde van de FdTW wil worden toegelaten, moet een examen maken in de 

vakken Nederlands, Engels, Wiskunde en Natuurkunde.  

3.2.2 Opleiding ICT 

Degene die via het Colloquium Doctum tot de opleiding ICT van de FdTW wil 
worden toegelaten, moet een examen maken in de vakken Nederlands, Engels 
en Wiskunde.  

3.3 Eisen 

Kandidaten voor het Colloquium Doctum aan de Faculteit der Technische 

Wetenschappen zullen voor alle vakken op HAVO-niveau schriftelijk worden 
getoetst.  

3.4 Inschrijving 

Men moet zich inschrijven voor het Colloquium Doctum Examen tot uiterlijk 
maandag 30 mei 2022.  

 
Hierbij moeten worden overlegd: 
 Een ingevuld inschrijvingsformulier. 

 Een bewijs van overmaking van het examengeld à Fl. 1.500,- op een van de 
rekeningen van de UoC: MCB 88134108, RBC 8000000013398268 of Banco 

di Caribe 14978301 onder vermelding van Colloquium Doctum FdTW. 
 Het examengeld wordt per academisch jaar betaald. Binnen een 

academisch jaar zijn er twee examenperiodes. 
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 Personen die zich hebben ingeschreven voor de examenperiode, zijn niet 
opnieuw examengeld verschuldigd voor de herexamenperiode in ditzelfde 
academisch jaar. 

 Personen die zich voor het eerst inschrijven voor de (her)examenperiode, 
zijn het gehele bedrag van examengeld verschuldigd. 

3.5 De beoordeling van het examen 

 De resultaten voor de individuele vakken worden tot op één decimaal 
nauwkeurig vastgesteld. Er vindt geen afronding plaats. 

 Geslaagd is degene die voor elk vak afzonderlijk van het Colloquium 
Doctum Examen, minimaal een 5.5 heeft gehaald. 

 Na de examenperiode wordt aan de hand van de onder b genoemde 
beslissingsregel bepaald of de kandidaat al dan niet is geslaagd. 

 Binnen het academisch jaar wordt er een examenperiode en een 

herexamenperiode aangeboden. Men betaalt het examengeld per 
academisch jaar. 

 Het Colloquium Doctum Examen moet binnen twee opeenvolgende 
(academische) jaren succesvol worden afgerond. Dit betekent dat alle 
vakken binnen twee opeenvolgende academische jaren moeten zijn 

afgerond met minimaal een 5.5.  
 Volgens artikel 34 van de Landsverordening Universiteit van de 

Nederlandse Antillen (PB 1945, no. 43) dient een verklaring van 
voldoende kennis en geschiktheid voor het volgen van het onderwijs, 
zoals bedoeld in paragraaf 1.1 van dit reglement, door de decaan van de 

FdTW worden afgegeven. Op grond van deze verklaring beslist de 
Minister van Onderwijs over toelating tot de examens. 
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4 De examenvakken 

 

Nederlands, Engels, Wiskunde en Natuurkunde 
 

Bij het Colloquium Doctum Examen FdTW wordt ervan uitgegaan, dat de 
kandidaat de betreffende vakken op HAVO-niveau beheerst. Dit houdt in dat 
het Colloquium Doctum examen vaardigheden toetst op het niveau van het 

HAVO-examen. 
 

 
Nederlands 
 

Spelling/grammatica/stijl: 
 Werkwoordsvervoegingen 

 Spellen: meervoud, enkelvoud, ei/ij, i/ie, verkleinwoorden 
 Woordenschat 
 Voorzetsels 

 Woordsoorten 
 Verschil persoonlijke - bezittelijke voornaamwoorden 

 Verwijswoorden: mannelijk/vrouwelijk, die/dat 
 
Leesvaardigheid: tekstverklaring  

 Tekstdoelen 
 Tekstsoorten 

 Onderwerp 
 Hoofdgedachte 
 Verbanden 

 Doel inleiding en slot 
 Alinea's van kopjes  

 
 
Engels 

 
Schrijfvaardigheid: spelling, grammatica, stijl kunnen toepassen 

 Meervoud en enkelvoud 
 Woordenschat 
 Woordsoorten 

 Verleden tijd/Tegenwoordige tijd (inclusief varianten) 
 Much/Many 

 Trappen van vergelijking 
 Bijvoeglijke naamwoorden 

 Bijwoorden 
 Verslag kunnen maken 
 Kunnen reageren op een advertentie/brief 
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Leesvaardigheid: tekstverklaring 
 Tekstdoelen kunnen aangeven 
 Tekstsoorten kunnen herkennen 

 Onderwerp kunnen omschrijven 
 Hoofdgedachte kunnen omschrijven 

 Tekstverbanden kunnen aangeven 
 Samenvatting van tekst kunnen maken 
 Meerkeuze vragen kunnen beantwoorden 

 Wel/Niet vragen kunnen beantwoorden 
 Open vragen kunnen beantwoorden (in het Nederlands waar aangegeven, 

anderzijds in het Engels) 
 Om een indruk te krijgen van de soort vragen bij tekstverklaring, zou men 

een oud examen Engels havo kunnen bekijken. 

 
 

Wiskunde 
 
 Algebra 

 Grafische rekenmachine 
 Functies Algemeen 

 Machten en breuken 
 Exponenten 
 Logaritmen 

 Goniometrie 
 Differentiëren 

 Meetkunde 
 
 

Natuurkunde 
 

 Beweging 
 Krachten in evenwicht 
 Krachtwetten materie en warmte 

 Elektriciteit 
 Arbeid en energie 

 Trilling en golven 
 Zonnestelsel en heelal 

 
Boek: Systematische Natuurkunde 
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5 Inschrijfformulier FdTW 

 
 
Aan de Minister van Onderwijs, Cultuur & Wetenschappen 

P/a University of Curaçao Dr. Moises da Costa Gomez 
Jan Noorduynweg 111 

Curaçao 
 
Ondergetekende : _____________________________________________ 

 
Geboren d.d. : __________________te_________________________ 

 
Adres   : ________________________te___________________ 
 

Telefoon  : _____________________________________________ 
 

E-mail   : _____________________________________________ 
 
Geeft met verschuldigde eerbied te kennen: 

- dat hij/zij kennis heeft genomen van het eerste lid van artikel 32 van de 
Landsverordening Universiteit van de Nederlandse Antillen (PB1979, no. 

27); 
- dat hij/zij niet in het bezit is van de bedoelde getuigschriften of diploma’s 

om tot de examens in de Faculteit der Technische Wetenschappen te 

worden toegelaten; 
- dat hij/zij in het bezit is van de navolgende diploma’s c.q. getuigschriften 

(zie aangehechte diploma’s en cijferlijsten) 
__________________________________________________________
__________________________________________________________

____________________________________________________ 
 

- dat hij/zij op grond van deze stukken geen toegang heeft tot de examens 
in de Faculteit der Technische Wetenschappen; 

- dat hij/zij zich gaarne aan een onderzoek bedoeld in vorenvermeld eerste 
lid van artikel 32 der Landsverordening Universiteit van de Nederlandse 
Antillen wenst te onderwerpen, om bij het behalen van een gunstig 

resultaat daarvan en na de noodzakelijke studies, examens aan de 
universiteit te mogen afleggen. 

 
Redenen waarom ondergetekende zich tot u wendt met het verzoek hem/haar 
toestemming te verlenen tot het ondergaan van meerbedoeld onderzoek. 

 
 

_________________________________ Willemstad, ____________2022 
 


