
 

Toelatingsprocedure K.S.V. Sanctus Virgilius 2021  
In dit document wordt de toelatingsprocedure van K.S.V. Sanctus Virgilius (hierna te noemen ‘Virgiel’) van 2021 

beschreven. In dit document wordt de lotingsprocedure toegelicht aan de hand van de volgende punten:   

1. Uitgangspunten verenigingsjaar 2021  

2. Lotingsprocedure 

a. Lotings poules 

b. Voorrangsregeling 

c. Inschrijfprocedure  

3. Voorbeelden als toelichting van de procedure 

4. Bijlagen 

1. Uitgangspunten verenigingsjaar 2021 

Om de continuïteit, betrokkenheid en doelstelling van Virgiel te waarborgen zijn er een aantal uitgangspunten 

vastgesteld voor de nieuwe lichting leden van de vereniging. Onderstaand is een opsomming met uitleg van 

deze uitgangspunten gegeven.  

○ Virgiel kan in 2021 maximaal 400 studenten toelaten tot de KenningMakingsTijd (“KMT”). Dit aantal is 

onder voorbehoud van de maatregelingen omtrent het coronavirus in de periode van de KMT. Indien 

dit aantal niet overschreden wordt, zal iedereen die zich heeft ingeschreven worden toegelaten tot de 

KMT. 

○ Bij meer dan 400 aanmeldingen worden de ingeschreven studenten verdeeld in poules, zie loting 

poules. Dan zal er een loting plaatsvinden. 

○ Er geldt geen speciale behandeling voor studenten die eerder zijn uitgeloot bij Virgiel.  

○ Onder de 400 plekken zal een 4:3 man:vrouw verhouding worden toegepast. Dit betekent dat er 229 

plekken voor mannen zijn en 171 plekken voor vrouwen. Virgiel wil een afspiegeling zijn van de 

studentenpopulatie in Delft, dit bestaat in 2021 uit ruim 40% vrouw. De man/vrouw verhouding 4:3 

zorgt er voor dat wij als Virgiel voorop lopen met de man/vrouw verhouding ten opzichte van de TU 

Delft. Ook past de 4:3 man/vrouw verhouding goed bij de huidige structuur van Virgiel. Virgiel streeft 

naar bepaalde groepsgroottes voor groeperingen, zodat zowel individuen alsmede groeperingen een 

plekje krijgen binnen onze vereniging. Dit is vergelijkbaar met een sportvereniging die bepaalde 

mannen en vrouwenteams heeft met beschikbare plekken voor vrouwen en mannen per jaar. Per poule 

(zie lotings poules) zal in deze man/vrouw verhouding worden geloot.  

○ Als blijkt dat er een vorm van fraude is gepleegd, zoals het verschaffen van onjuiste informatie, zal deze 

persoon het lidmaatschap worden ontzegd.  

2. Lotingsprocedure 

a. Lotings poules 

Bij meer dan 400 inschrijvingen wordt men ingedeeld in lotingspoules. In welke poule men terecht komt is 

afhankelijk van de volgende criteria:  

 

○ Dubbele /  enkele inschrijving: heb je je alleen ingeschreven bij Virgiel of ook bij een andere 

studentenvereniging? In bijlage A staan de studentenverenigingen waarmee de aanmeldingslijsten 

vergeleken zullen worden.  

○ Delftse / niet-Delftse onderwijsinstelling: studeer je aan een Delftse onderwijsinstelling of aan een 

andere onderwijsinstelling? In bijlage B staan alle studies die worden verstaan onder Delftse 

onderwijsinstellingen.  



 

○ Beginjaar studie: in welk jaar ben je begonnen met studeren? Het jaar dat je bent begonnen met 

studeren is het jaar dat je bent begonnen aan je huidige HBO of WO opleiding in Nederland. Dit wordt 

gecontroleerd via Studielink.  

 

In welke loting poule kom ik terecht? 

 
figuur 1 overzicht loting poules 

 

b. voorrangsregeling  

Zoals in bovenstaand figuur is te zien, zijn er vier poules. Poule 1 is onderverdeeld in poule 1A en poule 1B. 

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 

deze volgorde is bepaald zijn als volgt:  

 

○ Virgiel is een studentenvereniging die Delftse studenten een goede start wilt geven in Delft. Virgiel wilt 

in beginsel de ontplooiing van haar leden bevorderen op maatschappelijk, intellectueel, cultureel en 

lichamelijk vlak. Waar de Universiteit of hogeschool met name focust op academische ontwikkeling, 

wilt Virgiel haar leden ook kennis laten maken met de stad waarin zij studeren. Virgiel is dan ook is erg 

betrokken bij de stad Delft. In beginsel zullen Delftse studenten dan ook voorrang krijgen op niet-

Delftse studenten.  

○ Virgiel wil studenten aantrekken die zich aangetrokken voelen tot deze vereniging. Betrokkenheid van 

onze leden is dan ook ontzettend belangrijk, om de continuïteit van de vereniging te waarborgen. Door 

mensen met een enkele inschrijving voorrang te geven willen we de student motiveren om voorafgaand 

aan de loting een bewuste keuze te maken voor de vereniging die het beste bij de student past. 

○ Virgiel wilt (nieuwe) studenten wegwijs maken met de stad Delft alsook kennis laten maken met andere 

studenten waarmee zij hun sociale netwerk kunnen uitbreiden. Om de continuïteit van onze vereniging 

te waarborgen, is het gewenst dat leden zo lang mogelijk betrokken zijn bij onze vereniging, en daarmee 

zo lang mogelijk rondlopen op onze vereniging. De ervaring leert dat studenten welke verder zijn in 

hun studie vaak minder lang actief zijn op onze vereniging, doordat zij al langer in het studentenleven 

zitten. Om deze redenen zullen studenten welke zijn begonnen in het collegejaar 2019, 2020 of 2021 

voorrang krijgen. 

○ Virgiel wilt de verschillende jaarlagen van het studieleven zo goed mogelijk representeren, zodat leden 

steun kunnen bieden aan elkaar indien zij in eenzelfde studiefase zitten. Virgiel wilt een plek zijn waar 

leden elkaar hulp binnen. Waar derdejaarsstudenten steun hebben aan elkaar in de fase van hun 

Bachelor Eind Project starten, tweedejaars studenten veel groepswerk ondergaan en eerstejaars 

studenten de BSA-druk voelen.  Om deze reden wordt een minimum eis gesteld van 50% voor 

studenten met het beginjaar studie 2021, zodat ook de eerstejaars goed gerepresenteerd worden.  

Poule 1 wordt als één poule gezien, wanneer aan de voorwaarde van minimaal 50% beginjaar studie 

2021 wordt voldaan. Mocht dit niet zo zijn, zullen 50% van de plekken onder poule 1A worden verloot.  



 

Mochten er niet genoeg inschrijvingen zijn in poule 1A om deze 50% van de plekken te vullen, dan gaan 

de overige beschikbare plekken volgens de voorrangsregeling naar de overige poules. 

 

Hiermee vloeit de volgende volgorde van de loting poules voort:  

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

onderverdeeld in: 

a. Beginjaar studie 2021 

b. Beginjaar studie 2020 en eerder 

2. Ingeschreven bij een Delftse onderwijsinstelling, beginjaar studie 2019 - 2021, dubbele inschrijving 

3. Ingeschreven bij een niet - Delftse onderwijsinstelling, beginjaar studie 2019 - 2021 

4. Beginjaar studie voor 2019 

 
figuur 2 Overzicht voorrangsregeling 



 

 

figuur 3 scenario E  

 

c. Inschrijfprocedure 

Er zijn twee online inschrijfmomenten voor de loting, afhankelijk van het beginjaar studie. Het is niet mogelijk 

om met een beginjaar van het andere inschrijfmoment je in te schrijven bij het andere inschrijfmoment. 

○ Beginjaar studie 2020, 2019 en eerder kan zich online inschrijven van 26 juli tot en met 1 augustus 2021.    

○ Beginjaar studie 2021 kan zich online inschrijven van 15 tot en met 20 augustus 2021.  

 

Voordat de inschrijving voor de loting definitief is, zal er ook een verplicht fysiek intakegesprek voorafgaand aan 

de loting moeten worden afgerond.  

○ Voor beginjaar studie 2020, 2019 en eerder vinden deze fysieke intakegesprekken plaats van 2 tot en met 

13 augustus 2021. 

○ Voor beginjaar studie 2021 vinden deze fysieke intakegesprekken plaats van 15 tot en met 20 augustus 

2021.  

Inschrijvers moeten zorgen dat ze (een deel) van deze periode beschikbaar zijn voor deze fysieke gesprekken in 

Delft. Mocht dit door omstandigheden niet lukken, stuur dan tijdig een mail naar lc@virgiel.nl.   

mailto:lc@virgiel.nl


 

 

De inschrijvingen van beide momenten worden meegenomen in één loting volgens de procedure beschreven in 

dit document op vrijdag 20 augustus 2021. Zie onderstaand figuur 4 voor een tijdlijn van de 

inschrijvingsprocedure.  

 

 
figuur 4 tijdlijn inschrijvingsprocedure 2021 

 

3. Voorbeelden als toelichting van de procedure

 

  



 

Bijlage A: Studentenverenigingen 

- Delftsch Studenten Corps 

 

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 Joint degrees studies zullen worden beschouwd als een “Delftse studie”: 

- Nanobiologie 

- Klinische technologie 

- Life Science & Technology 

- Molecular Science & Technology 

 

 


