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In de nieuwe World Reputation 
Rankings van Times Higher Edu-
cation magazine staat de TU Delft 
wereldwijd op een gedeelde 51-60e 
plaats. Daarmee is de TU Delft de 
vierde Europese TU in deze rang- 
lijst in 2015. Niet alleen ligt het 
wetenschappelijk gehalte van het 
onder- wijsniveau heel hoog, maar 
ook zijn de diverse jaarprogramma’s 
afgestemd op de arbeidsmarkt. Het 
is daarom ook voor de hand liggend 
dat je na je studie, als afgestudeerde 
ingenieur van de TU Delft, snel een 
baan op niveau zult vinden. Dit kan 
zowel in Nederland als in de rest van 
de wereld. 

De TU Delft wilt in samenwerking 
met enkele Surinaamse studenten, 
via deze nieuwsbrief Surinaamse 
scholieren die in techniek zijn geïn-
teresseerd welkom heten! Middels 
deze nieuwsbrief en voorlichting op 
vwo-scholen in Suriname wilt de TU 
Delft de band met de vwo-scholieren 
in Suriname versterken. 

SUBEST Delft
Surinaamse Bèta-Studenten Delft 
(SUBEST Delft) is een platform 
van Surinaamse studenten aan de 
technische universiteit van Delft, die 
in samenwerking met de TU Delft het 
contact met Suriname wilt aanscher-
pen. 

Studievoorlichting in Suriname
In juli 2016 zullen Ruth Martoredjo 
(MSc. Student Mechanical Engi-
neering), Rais Madhar (BSc. Stu-

V.l.n.r. Ruth Martoredjo, Al-Fareeq Rosan, 
Rais Madhar, Tariq Saboerali en Corien Sluis 
(Manager Student Recruitment).

dent Technische Bestuurskunde) en 
Vishay Hardwarsing (MSc. Schakel- 
student Civiele Techniek) namens 
de TU Delft, voorlichting op de vwo- 
scholen in Suriname geven. 

De voorlichting is bedoeld voor 
vwo-scholieren uit de vierde en de 
vijfde klas. De scholieren zullen  
worden geinformeerd over de stu- 
diemogelijkheden aan de TU Delft, 
het maken van de juiste studiekeuze, 
de rol van de TU Delft in de technolo-
gische ontwikkelingen en de carrière-
mogelijkheden na het afstuderen. 
Enkele welbekende projecten 
waaraan de TU Delft de laatste jaren 
heeft bijgedragen zijn o.a. de NUNA 
solar car (zesmaal de wereldbeker 
veroverd), Solar boat, Stratos project, 
Senz Paraplu, de “360 degrees” body 
scan op Schiphol en The Ocean 
Cleanup project om plastic afval op 
te ruimen uit de oceanen. Tot slot zal 
er tijdens de voorlichting een kijkje 
genomen worden in het studenten-
leven in Delft.

Collegegeld
• Regulier Inschrijvingsgeld: +/- € 2000 per jaar
• Studieboeken: € 250 - € 750 per jaar

Surinaamse studenten die een verblijfsvergunning nodig 
hebben, dienen als borg € 10.000,- over te maken naar 
de bankrekening van de TU Delft. De borg dient als be-
wijs voor de Immigratie en Naturalisatie Dienst (IND) dat 
de student over genoeg financiële middelen beschikt om 
zijn/haar studie in Nederland te kunnen bekostigen. Na 
aankomst in Nederland wordt de borg teruggestort op de 
bankrekening van de student.

Vaste lasten: Het huren van een (studenten)kamer in 
Delft ligt tussen de € 200 en € 600 per maand, afhanke-
lijk van de type woning. Je kunt geheel zelfstandig 

wonen (€ 400 - € 600 per maand) of een woning delen 
met medestudenten (€ 200 - € 300 per maand).

Openbaarvervoer: € 80 per maand (Den Haag–Rotter-
dam v.v.). Probeer een woning dichtbij de universiteit 
te vinden waardoor je meer kunt fietsen en dus enorm 
bespaart op vervoer.

Verzekering: +/- € 40 per maand

Boodschappen: € 30 per week. Je kunt eten bestellen 
via thuisbezorgd.nl, reken er dan op dat de onkosten 
kunnen oplopen tot € 300 per maand. We adviseren dus 
om te leren koken!

Maandelijks gemiddeld minimaal EUR 750 kwijt!

Studiekosten
Studeren kost geld. En dan hebben we het niet enkel over het collegegeld, maar ook de maandelijkse vaste lasten, 
boodschappen en openbaar vervoer. Hierbij een indicatie van de maandelijkse uitgaven van een student:

Contact:
Zijn er onduidelijkheden of wil je meer weten over de verschillende opleidingen aan de TU Delft 
dan kun je een e-mail sturen naar subestdelft@gmail.com (Surinaamse Bèta-Studenten Delft), 
een facebook bericht achter laten op onze Facebook pagina ‘TU Delft Suriname’ of op de Face-
book pagina ‘TU Delft’. Like onze facebook pagina: ‘TU Delft Suriname’.
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‘Beslissingen nemen over dingen 
waar je nooit eerder aandacht aan 
hebt besteed, maar ook direct klaar 
staan voor de consequenties’
Nick Tjoe-A-On 
Ex-scholier van het Vrije atheneum (AAHA), Suriname.

Hallo, toekomstige universiteit studenten, jullie hebben een grote beslis- 
sing gemaakt om in het buitenland te studeren. Ouders, familie en vrien-
den zijn achter gebleven en nu beginnen jullie hier aan het volgend deel 
van jullie leven. Het eerste jaar is in mijn ervaring snel voorbij gevlogen. 
Ik heb nieuwe mensen ontmoet, veel kennis opgedaan en een paar 
onvergetelijke momenten meegemaakt. 

Lesgeving
De manier van les geven in Nederland verschilt veel met die van Suri-
name. Er worden geen lessen meer gevolgd in lokalen met 20-30 man, 
maar in grote college zalen met meer dan 200 mensen. Er wordt niet 
meer achter je aangezeten en er wordt een bepaald niveau van zelfstan-
digheid van je verwacht. 

Keuzes maken
Je leert hier ook keuzes maken en bepaalt voor jezelf welke keuz-
es goed zijn of welke je naderhand anders had kunnen handelen. Jij 
bepaalt bij- voorbeeld als het de moeite waard is om een nachtje uit te 
gaan wanneer je de volgende dag vroeg college hebt of om dure spul-
len te kopen als je aan een strak budget zit. Dat is juist het spannende. 
Beslissingen nemen over dingen waar je nooit eerder aandacht aan hebt 
besteed, maar ook direct klaar staan voor de consequenties. 

Tips
Als ik een tip mag geven aan de aan-
komende studenten is het om goed te 
leren plannen en een goed tijdsche-
ma bij te houden. Dit kan het leven in 
Nederland een stuk makkelijker maken. 
Ook is dit niet alleen nodig voor het stu-
deren, maar ook in het dagelijks leven   
bijvoorbeeld voor het nemen van de  
trein. Deze wachten (jammer genoeg 
is dit mij vaker overkomen) echt op nie-
mand en vertrekken op het aangegeven 
tijdstip. Ik wens een ieder heel veel suc-
ces met de studie en ik weet dat jullie 
het beste van zullen maken.

Woonruimte Delft
DUWO is de grootste studentenhuisvester in Nederland met o.a. vestigingen in Delft. Voor studenten die 
opzoek zijn naar een (studenten)kamer in Delft, zijn er enkele mogelijkheden om via DUWO een kamer te 
bemachtigen. 

Schrijf je allereerst tijdig in via www.duwo.nl om zodoende alvast een wachttijd op te bouwen. De wachttijd 
is nodig om kans te maken op een kamer via de reguliere instemmingsmethode. Studenten kunnen zich een 
jaar vóór aanvang van hun studie inschrijven bij DUWO. Let hierbij op dat, afhankelijk van de type kamer, de 
wachttijd kan oplopen tot 1-1.5 jaar, dus wees er op tijd bij. 

Daarnaast biedt DUWO “Short Stay Accomodation” aan internationale studenten die in Nederland komen 
studeren. Dit houdt in dat de student maximaal een jaar mag verblijven in de toegewezen kamer en in de 
tussentijd zelf op zoek moet gaan naar een andere kamer voor langere duur. Let hierbij op dat deze accom-
modaties niet gelden voor de studenten met een Nederlandse paspoort. De “Short Stay Accomodation” is 
een samen- werking tussen TU Delft en DUWO en wordt tijdens de inschrijvingsfase door de TU Delft bekend 
gemaakt aan de studenten. Wil je weten of jij in aanmerking komt voor deze accommodaties, neem dan een 
kijkje op: http://www.tudelft.nl/en/theme/international-staff-and-students/staff-guests/procedures-prior-to-arriv-
al/accommodations/accommodation-by-duwo/

Nick Tjoe-A-On
Aan het woord:



Raysha Naarden
Aan het woord:
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Studieresultaten 
De TU Delft is verplicht om de studieresultaten van 
internationale studenten jaarlijks te rapporteren aan de 
IND (Immigratie- en Naturalisatiedienst). Studenten met 
de Surinaamse nationaliteit zijn elk jaar verplicht om 
50% van de studiepun- ten van het desbetreffend jaar 
te halen. Indien je hier niet aan voldoet kan de IND je 
verblijfsvergunning intrekken. Neem tijdig contact op met 
de studieadviseur als blijkt dat je niet voldoet aan de eis 
van de IND, zodat er eventueel gekeken kan worden 
naar een mogelijke een extra kans voor het behalen van 
de vereiste. Voor meer info: http://studenten.tudelft.nl/en/
students/legal-position/regulations/modern-migration-pol-
icy-act/ 

Bindend Studie Advies (BSA)
Voor alle bachelor studenten (ongeacht studierichting en 
nationaliteit) aan de TU Delft, geldt het Bindend Studie 
Advies (BSA). Het BSA houdt in dat de student verplicht 
is om in het eerste jaar 75% van de studiepunten te 
behalen. Indien deze norm niet behaald wordt, wordt 
de inschrijving automatisch beëindigd en kan men vier 
jaren lang niet meer ingeschreven worden voor dezelfde 
opleiding. Als je voldoet aan het BSA norm stroom je door 
naar het tweede jaar. Voor meer info: http://www.tudelft.
nl/index.php?id=4960&L=0

Raysha Naarden
Ex-scholier van Scholengemeenschap Nickerie 
(SGN)

Hey! Ik ben Raysha, afkomstig van SGN (Scho-
len Gemeenschap Nickerie). Ik studeer Electrical 
Engineering aan de TU Delft. Hoewel het niet de 
gemakkelijkste studie is, heb ik absoluut geen   
spijt van mijn keuze. Hopelijk kan ik jou een beet-
je informeren over hoe het aan de TU Delft aan 
toe gaat!

Studie aanpak
Om te beginnen is het verschil tussen de mid-
delbare school in Suriname en de (technische) 
universiteit in Nederland de zelfstandigheid die bij 
komt kijken bij het studeren. Je hebt de hoorcol-
leges die je helpen bij het studeren en de werk-
colleges waar je vooral vragen kunt stellen over 
de leerstof. Het huiswerk wordt niet nagekeken 
en ook niet altijd behandeld. Bij sommige vak-
ken krijg je niet eens uitwerkingen en moeten 
studenten dit zelf oplossen. Kom je er niet uit, 
mag je het natuurlijk altijd vragen. Nogmaals, de 
uitwerkingen krijg je vaak genoeg gewoon niet! 
Dus ook niet vlak voor het tentamen! Je boeken 
zijn je beste vrienden (veel zelfstudie wordt er van 
je verwacht), hoorcolleges en werkcolleges zijn 
hulpmiddelen. Het is super belangrijk dat je de 
leerstof uit de boeken leest. Dit zijn we echter niet 
gewend in Suriname. Meestal is de leerstof dat 
wordt behandeld door de leerkracht voldoende 
om je repetities te halen. Op de universiteit kan 
dat dus niet meer. 

Omdat ik een uitsteller ben was het even wennen 
in het begin, maar na verloop van tijd: “you’ll get 

the hang of it”. Dingen die ik anders zou aanpakken, is het vaker 
stellen van vragen aan docenten en student-assistenten. Hoe 
gek je vraag ook lijkt, meestal is dat niet het geval en bespaart 
het een hoop tijd om die gelijk te vragen. Na verloop van tijd zul-
len kleine onduidelijkheden zich opstapelen, omdat je weigerde 
hulp te vragen. Verder zijn ‘YouTube docenten’ je beste vrienden. 
Kom je niet uit met een bepaald onderwerp na een hoorcollege 
en het lezen van de studieboeken, dan kun je gemakkelijk heel 
veel video’s vinden op YouTube voor uitgebreider uitleg.

Tips
Enkele tips die ik zou willen geven aan aankomende studenten 
is: spaar niet op maar houd de stof bij. Daarnaast leer snel en 
blind typen, het is heel handig als je dat kunt, zeker als je lange 
verslagen moet invoeren bespaart dat tijd. Bijna alle studenten 
kunnen het hier, dus je wilt natuurlijk niet achter lopen.

‘You’ll get the hang of it’
Introductie week
Doe mee met het eerstejaarsweekend van je studierichting en 
eventueel ook het OWEE! Er is een introweek voor internationale 
studenten en dat is natuurlijk ook heel leuk. Tijdens het eerste-
jaars weekend en OWEE leer je mensen kennen die je de rest 
van het schooljaar zult tegen komen in de collegezalen en met 
wie je in projectgroepen gaat komen te zitten. 



Research Engineer Guus Liqui Lung (59)
Sectie robotica engineering aan de TU Delft.

Sinds 1979 ben ik werkzaam op de TU Delft, de laatste 28 jaar als Research Engineer. Ik ben getrouwd en heb 2 kin-
deren, mijn zoon Guy studeert Technische Informatica aan de Haagse Hoge School (HHS) in Delft en Janice begint in 
september met de studie maatschappelijk werk. Sinds 2010 zit ik in de Zoetermeerse gemeenteraad namens het CDA 
en ben woordvoerder op de dossiers innovatie, zorg, vrije tijdsbesteding, jeugd en onderwijs en zet ik mij in tegen 
pesten. Onlangs heb ik ook een interview afgegeven aan ZoetermeerNieuws.nl. Zie hier mijn interview: 
http://zoetermeer.nieuws.nl/nieuws/2351/2351/

Vertrek naar Nederland
In augustus 1975 kwam ik naar NL om te studeren aan 
de TU Delft. Mijn eerst keuze was in eerste instantie 
Werktuigbouwkunde-Elektrotechniek, vlak voor ik naar 
NL kwam heb ik dat veranderd in Elektrotechniek-Werk-
tuigbouwkunde. Omdat ik voor de onafhankelijkheid naar 
NL kwam, had ik recht op een toenmalige Rijksstudie 
toelage. Deze bestond uit 60% beurs en 40% renteloze 
lening en bedroeg toen NF 9750 per jaar. Ik heb in Suri-
name de MULO en AMS gemakkelijk doorlopen en dacht 
hetzelfde ook in Delft te doen.  

Studie
Bij de eerste tentamens kreeg ik de kous op de kop, ik 
had geen enkele voldoende. Ook vond ik Elektrotech-
niek te theoretisch en ben in januari 1976 met de studie 
gestopt om mij volledig te richten op mijn hobby model- 
bouw, met name met modelvliegtuigen. In september 
begon ik met Werktuigbouwkunde en had al snel een 
nieuwe hobby namelijk fotografie. Op Krakeelhof had ik 
een doka (donkere kamer) waar ik veel vaker zat dan 
achter mijn bureau, waardoor ik ook niet voldoende pun-
ten gehaald had voor mijn P1 (propedeuse). 

‘Bij de eerste tentamens kreeg ik 
de kous op de kop, ik had geen 
enkele voldoende.’
Groningen draaide toen de geldkraan dicht en ik moest 
gaan werken, aangezien mijn ouders de studie niet 
konden betalen. Na twee jaar via studenten uitzendbu-
reaus te hebben gewerkt kon ik op 15 februari 1979 als 
laboratorium assistent beginnen op MBO niveau. Ik ben 
toen ook met de avond opleiding HTS (Hoge Technische 
School) begonnen in Rotterdam, mijn diploma heb ik 
in 1984 behaald. In die tijd was ik al met computers 
bezig en had ik samen met een collega een bedrijfje dat 
elektronica ontwikkelde en verkocht voor de Commodore 
64. Voor mijn afstuderen heb ik een computerbesturing 
ontwikkeld voor een pneumatisch heiblok van de RDM 
en heb later ook via mijn bedrijf een professionele uit- 
voering daarvan gebouwd. 

Robotica
In 1988 ben ik begonnen als Research Engineer bij de 
faculteit Werktuigbouwkunde in het toenmalige lab voor 
Robotica en Flexibele Automatisering. Daar deden we 
onderzoek naar robotica toepassingen en hebben we 
het grootste multidi- sciplinaire onderzoek ooit op de 
TU Delft gedaan, n.l. de ‘Delft Intelligent Assembly Cell’ 
(DIAC). Voor DIAC heb ik elektronica voor de robotbe- 

sturingen ontwikkeld. In 2002 ben ik naar Technische 
Natuurkunde vetrokken bij de toenmalige vakgroep 
Beeldbewerking en Patroon herkenning en mij bezig 
gehouden met de ontwikkeling van autonome robots 
voor Robocup in het team van Clockwork Orange. In 
2008 ben ik samen met Prof. Pieter Jonker naar Werk- 
tuigbouwkunde vertrokken om daar samen met Martijn 
Wisse een nieuw robot lab op te zetten bij de vakgroep 
Bio Mechanical Engineering, het Delft Biorobotics Lab 
(DBL). Bij DBL heb ik mij beziggehouden met de ontwik-
keling van elektronica voor onze lopende en rijdende 
robots voor RoboCup. Op de website van 3ME staan 
diverse video’s van de robots waar ik aan gewerkt heb.

‘Ga niet alleen met Surinamers om 
maar maak ook veel Nederlandse 
vrienden.’ 
Robot Care Systems (RCS)
Per 1 dec 2015 werk ik 50% bij de startup Robot Care 
Systems (RCS) in Den Haag. Bij RCS houd ik mij bezig 
met de ontwikkeling van elektronica voor LEA onze zorg- 
robot. In 2016 hebben we met RCS 2 innovatie prijzen 



Fawaka Volleybal Toernooi
Op 22 mei j.l. heeft de volleybalvereniging Yaarana de tiende editie van het Fawaka volleybal toernooi in Den Haag 
georganiseerd. Hieraan hebben 22 teams deelgenomen, waarvan 5 teams (+/- 35 Surinaamse studenten) van de 
TU Delft waren. Een van de teams bestond geheel uit Surinaamse eerstejaars studenten van de TU Delft. Naast het 
studeren is ontspanning ook noodzakelijk en het Fawaka Volleybal Toernooi was een heel gezellig evenement om te 
kunnen ontspannen. Ook heeft dit toernooi de band tussen de Surinaamse studenten aan de TU Delft verder versterkt. 
Zie hier enkele indrukken van het toernooi: http://www.yaarana.nl/index.php/fawakatoernooi.

dan haal je al je tentamens in een keer. Ik heb dat nooit 
gedaan en het resultaat was ook ernaar. Op de avond 
HTS heb ik dat pas toegepast en kon ik de opleiding 
snel afronden. Trek ook veel op met jaargenoten en durf 
te vragen als je iets niet begrijpt. Je kunt gerust naar 
een student assistent stappen voor hulp. Ga niet alleen 
met Surinamers om maar maak ook veel Nederlandse 
vrienden. Stappen in het weekend is geen probleem als 
je door de week maar alles bijhoudt. Dan weet ik zeker 
dat je binnen de daartoe gestelde tijd je studie succesvol 
kan beëindigen. 

Binnen RCS hebben we ook ruimte voor stagiaires. Zo 
heb ik onlangs een afstudeerder en een stagiaire Elek-
trotechniek van de HHS begeleid.

Mocht je nog vragen hebben, stuur maar een email naar 
g.liquilung@robotcaresystems.com.

gewonnen, zie: https://www.youtube.com/watch?v=p-
PBNISd-8uo

Per 1 juli 2016 ga ik na 37 jaar werkzaam geweest te 
zijn aan de TU Delft een nieuwe fase in mijn leven be-
ginnen bij RCS en mij voor 100% bezighouden met de 
voorbereiding van de productie van LEA, die in 2017 op 

de de markt moet komen.
Tips
Wat kan ik jullie, aankomende studenten meegeven? 
Het belangrijkste is dat je de juiste studie hebt gekozen, 
een verkeerde keuze leidt tot frustratie en misschien 
wel een voor- tijdig einde van je studententijd. Als Suri-
namer heb je geen Nederlandse studiefinanciering en 
moeten je ouders waarschijnlijk je studie betalen. Stel 
hen dus niet teleur, ze moeten heel hard werken om 
jouw verblijf in Nederland te financieren. Probeer iedere 
dag ‘s avonds minimaal 2 uur aan je studie te besteden, 

de markt moet komen.

Contact:
Zijn er onduidelijkheden of wil je meer weten over de verschillende opleidingen aan de TU Delft 
dan kun je een e-mail sturen naar subestdelft@gmail.com (Surinaamse Bèta-Studenten Delft), 
een facebook bericht achter laten op onze Facebook pagina ‘TU Delft Suriname’ of op de Face-
book pagina ‘TU Delft’. Like onze facebook pagina: ‘TU Delft Suriname’.


