Faculteit Elektrotechniek, Wiskunde en Informatica (EWI)

Contact informatie
Er zijn diverse websites waar je meer
(specifieke) informatie kan vinden.
Centrale Studentenadministratie
csa.tudelft.nl
Doorstroommatrix
doorstroommatrix.nl

Schakelprogramma’s
studiegids.tudelft.nl
Studielink
studielink.nl
Toelatingseisen
tudelft.nl/studeren/studeren-aan-de-tudelft/toelating-en-aanmelding/met-eennederlands-diploma-naar-msc

Formulieren
studenten.tudelft.nl/ewi/formulieren/
schakelen-naar-de-master
Masterevent
masterevent.tudelft.nl
Ingangstoetsen
tudelft.nl/studeren/van-hbo-naar-tu-delft/
tijdens-hbo/ingangstoetsen
Open Universiteit
ou.nl
Masteropleidingen
ewi.tudelft.nl/studeren/masteropleidingen
Rooster
mytimetable.tudelft.nl

Technische Universiteit Delft
Faculteit EWI
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Schakelproces
naar een
EWI master

Het schakelproces
naar een master
bij EWI

Schakelproces naar
een EWI master

Nee
Toelatingseisen
Wanneer je je hebt georiënteerd op de
masteropleiding, moet je ervoor zorgen dat je
aan de toelatingseisen voldoet.
•
Kijk voor de toelatingseisen op tudelft.
nl/studeren/studeren-aan-de-tu-delft/
toelating-en-aanmelding/met-eennederlands-diploma-naar-msc. Let er op
dat de eisen per masteropleiding kunnen
verschillen.
•
De toelatingseisen voor EWI
schakelopleidingen zijn Wiskunde en
Engels. Zorg dat je voor 1 september
de examens hebt afgelegd voor deze
vakken. In de volgende link lees je waar
je deze vakken kunt halen:
tudelft.nl/studeren/van-hbo-naar-tu-delft/
tijdens-hbo/ingangstoetsen.
•
Controleer bij de schakelcontactpersoon
van de faculteit of je in aanmerking komt
voor vrijstelling.
•
Als je niet in aanmerking komt voor
een vrijstelling, meld je dan aan voor
de wiskunde en Engels toetsen. Voor
wiskunde T kun je onder andere terecht
bij de Open Universiteit. De Engelse
toelatingseis kun je behalen via de
TOEFL of IELTS toets.

Aanmelden studielink

Vrijstelling
Engels/Wiskunde?

Vakken samen stellen
met mastercoördinator

Ja

•

Nee

Wil je na het behalen van je HBO diploma een WO master volgen? Of wil je met een
niet aansluitende Nederlandse WO bachelor overstappen naar een WO master op
de faculteit Electrotechniek, Wiskunde en Informatica (EWI)? Vaak zul je hiervoor
een schakelopleiding moeten volgen. Welke stappen je moet nemen voordat je kunt
starten aan een WO masteropleiding staat hier beschreven.

Oriënteren
De eerste stap is oriënteren, hiervoor kun je
de volgende stappen zetten.
•
Bezoek het masterevent om een beeld
te krijgen van de mogelijkheden. Houd
de website masterevent.tudelft.nl in de
gaten voor de data.
•
Bedenk over welke master je informatie
wilt.
•
Controleer of je opleiding aansluit
bij de gewenste masteropleiding
via doorstroommatrix.nl. Staat
jouw vooropleiding niet in de
doorstroommatrix neem dan contact
op met de mastercoördinator van de
opleiding waar je naartoe wilt schakelen.
•
Voor de inhoud van je studieprogramma
kun je kijken op
studiegids.tudelft.nl. Je kunt de
schakelprogramma’s vinden door op
Programma te klikken. Vervolgens bij
Organisatie ‘Elektrotechniek, Wiskunde
en Informatica’ en bij Opleidingstype
‘Schakelopleiding’ in te vullen.
Tenslotte vul je bij ‘Opleiding’ HBO
schakelprogramma EWI in.

Toelatingseisen

Inschrijven toetsen

Rapportageformulier
toelating master

Toets voldoende?

Faculteit

•

•

de faculteit EWI een afspraak maken
met de mastercoördinator. Wie de
mastercoördinator is van de master waar
je heen wilt schakelen, kun je vinden via
msc.ewi.tudelft.nl.
Ingevulde en ondertekende
rapportageformulier schakelopleiding
ten behoeve van toelating tot
masteropleiding moet je via de mail
sturen naar CSA-OS@tudelft.nl en naar
schakelen-EWI@tudelft.nl.
Wanneer alle formulieren en certificaten
zijn ingeleverd en verwerkt door de CSa,
wordt je inschrijving voltooid.
De status van je verzoek tot inschrijving
kun je inzien via Studielink.

Schakelopleiding
Zodra je inschrijving is voltooid, kun je
beginnen met je schakelopleiding.
•
Je ontvangt een uitnodiging voor de ‘
Schakel Startbijeenkomst’. Hierin wordt
informatie gegeven over de start van
je schakelopleiding en kun je vragen
stellen over het schakelproces.
•
Let er op dat je je eigen rooster
samenstelt op mytimetable.tudelft.nl.
Doe dit vóór de start van het jaar om te
voorkomen dat je colleges mist.
•
Tijdens je schakelopleiding kun
je terecht bij de schakelmentor of
de studieadviseur voor vragen of
problemen.

Ja
Certificaten

Centrale Student
-administratie
Status inschrijving
checken via Studielink
Start schakelopleiding

Hier zie je een schematische weergave van de stappen die je moet nemen wannneer je besluit om
te gaan schakelen naar een WO masteropleiding.

Aanmelden
Via Studielink meld je je aan voor de
schakelopleiding.Ga eerst naar Bachelor,
daarna vind je het kopje ‘ Schakelopleiding.’.
Ook TU Delft studenten die willen schakelen
dienen zich opnieuw in te schrijven. Zodra
je je aangemeld hebt, moet je er wel nog
voor zorgen dat je inschrijving compleet
is. Pas dan kun je beginnen aan de het
schakelprogramma.

Inschrijven
Om je inschrijving compleet te maken, zijn de
volgende punten van belang.
•
Via de Centrale Studentadministratie
(CSa) ontvang je vanaf eind mei mails
over eventuele te ondernemen acties,
zoals betaling.
•
Je moet een rapportageformulier
invullen, waarin staat welke vakken
je zult gaan volgen tijdens jouw
schakelprogramma. Voor het invullen
van het rapportageformulier moet je bij

Waarom beginnen met werken als je ook kan studeren?
Voordat ik begon met het schakeljaar naar een master was ik bezig met het
afronden van mijn duale route als HBO electrical engineer. Duaal studeren
is in een notendop een werk - leer traject. Tijdens deze route leerde ik het
bedrijfsleven beter kennen en kreeg ik meer inzicht wat dit inhoudt. Voor mij
geldt dat ik werken leuk vind maar studeren veel leuker. Met studeren kom je
eerder in aanraking met nieuwe technieken en methodes om problemen op
te kunnen lossen. Voor mij was dit een doorslaggevend punt om mijn “8 tot 5
carrière” even te laten wachten en te starten met een schakel jaar.
Bij het starten van de schakelopleiding kwam ik er al snel achter dat een
schakelopleiding zeker niet minder tijd vergt. Het tegendeel zelfs, het is hard werken, zeker wiskunde is
voor mij lastig. Daarnaast leer je dan weer wel ontzettend veel nieuwe technieken en methoden gebruiken,
dus de moeite waard. But wait, there is more. Naast het leren zijn er genoeg mogelijkheden en redenen
om uit de studiekamer te komen. En als het schema dat even toelaat is het studenten leven helemaal
compleet. Samenvattend is het schakeljaar hard werken maar zeker niet onmogelijk en tevens bevat het
veel mogelijkheden om nieuwe mensen te ontmoeten.
Jan Boone
Schakelstudent HBO

