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TU Delft 
Moderne technische universiteiten 
zijn een bron van nieuwe weten-
schappelijke inzichten en technolo-
gische doorbraken, leiden ingenieurs 
en doctors op en zorgen voor brede 
ontwikkeling. Zij zijn daarmee een 
bron van innovatie en economische 
groei. 

De TU Delft, als vooraanstaande 
ingenieursuniversiteit in de wereld, 
ziet het als haar opdracht om techno- 
logische oplossingen aan te dragen 
die significante impact hebben op de 
weg naar een duurzame samenleving 
en een bloeiende economie. 

In de wereldwijde QS Ranking is de 
TU Delft dit jaar gestegen met twee 
posities, namelijk van 64 naar 62. 
Het wetenschappelijk gehalte van 
het onderwijsniveau ligt niet alleen 
heel hoog, maar ook zijn de diverse 
jaarprogramma’s afgestemd op de ar-  
beidsmarkt. 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 wil in samenwerking met 
enkele Surinaamse studenten, via 
deze nieuwsbrief Surinaamse scho- 
lieren die in techniek zijn geïnteres- 
seerd enthousiasmeren. De TU Delft 
wil middels deze nieuwsbrief en voor-
lichting op vwo-scholen in Suriname 
de band met de scholen in Suriname 
versterken.

SUBEST Delft
Surinaamse Bèta-Studenten Delft 
(SUBEST Delft) is een platform van 
Surinaamse studenten, die in samen-
werking met de TU Delft het contact 
met Suriname wilt aanscherpen. 

Studievoorlichting in Suriname
In juli 2016 hebben vier TU Delft 
studenten: Ruth Martoredjo, Rais 
Madhar, Al-Fareeq Rosan en Vishay 
Hardwarsing studievoorlichting ge-

geven op de vwo-scholen in Suri-
name. De scholen die zijn bezocht, 
zijn: Arthur Alex Hogedoorn Athe-      
neum, Algemene Middelbare school, 
E.P. Meyer Lyceum, Mr. Dr. J.C. de 
Miranda Lyceum, VWO 4, Scholenge-
meenschap Nickerie, -Maho, -Kwat-
ta, -Sanatan Dharm, H. Hassankhan 
Scholengemeenschap en het Neder-
lands Lyceum. Naast de infosessies 
voor de vwo-scholen werd er ook een 
presentatie gegeven aan de studen- 
ten van de Anton de Kom universiteit. 
De studievoorlichting ging over studie- 
en carrièremogelijkheden, huisvesting 
en het studentenleven in Delft. De in-
fosessies werden erg geapprecieerd 
door de meeste directieleden van de 
verschillende scholen. Uit de school-
bezoeken is gebleken dat er veel be-
hoefte is aan studievoorlichting over 
het studeren in het buitenland. Vooral 
de persoonlijke ervaring van de voor-
lichters blijkt een belangrijke factor te 
zijn voor de scholieren, om de stap te 
nemen om in het buitenland verder te 
studeren. 

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 Facebook pagina ‘TU Delft’. 
Like onze facebook pagina: ‘TU Delft Suriname’.



TU Delft Alumni

‘Terugkijkend op de studiejaren was 
het meest aantrekkelijke het feit dat 
je, je tijd kon invullen met activiteiten 
die jij interessant en relevant vond’
Yuvraj Birdja, MSc.
Mechanical Engineering en Molecular Science & Technology

Nadat ik de Algemene Middelbare School (VWO) in Suriname had door-
lopen, vertrok ik naar Nederland voor mijn vervolgstudie aan de TU Delft. 
De belangstelling voor techniek kwam voornamelijk door de veelzijdigheid 
aan vakgebieden in de studie: Werktuigbouwkunde.  Het gemis van schei-
kunde tijdens deze studie, heeft ertoe geleid dat ik vanaf het tweede jaar 
ook een aanvang heb gemaakt met de opleiding Molecular Science & 
Technology aan de TU Delft (i.s.m. Universiteit Leiden).

Studiejaren
Terugkijkend op de studiejaren was het meest aantrekkelijke het feit dat 
je je tijd kon invullen met activiteiten die jij interessant en relevant vond. 
De universiteiten stimuleren ook vaak extracurriculaire activiteiten. Zo be-
hoorde ik tot de zogenaamde TopTrack van de faculteit 3mE aan de TU 
Delft waar ik o.a. samen met elf medestudenten heb gewerkt aan een 
project in samenwerking met het NURC (NATO Underwater Research 
Center) in Italië en een summerschool in Frankrijk. Verder heb ik een 
onderzoeksstage gelopen aan het prestigieuze Massachusetts Institute 
of Technology (MIT) in de Verenigde Staten. Naast de studiegerelateerde 
activiteiten werd er natuurlijk ook tijd gemaakt voor wat ontspanning. 
Wekelijks werd er op het sportcentrum van de TU Delft gevoetbald met 
een groep bestaande uit o.a. (TU-)studenten met Surinaamse roots. Ook 
werd er af en toe aan volleybal en slagbal gedaan en werden er steden-
trips georganiseerd.

Carrièreontwikkeling 
Na de masteropleiding Mechanical En-             
gineering aan de TU Delft en de master-
opleiding Chemistry aan de Universiteit 
Leiden afgerond te hebben, besloot ik 
aan de slag te gaan als promovendus in 
de vakgroep Catalysis & Surface Che- 
mistry aan de Universiteit Leiden, waar 
ik tot op heden werkzaam ben. Voor een 
periode van vier jaar doe ik onderzoek 
aan de elektrokatalytische reductie van 
kooldioxide. De bevindingen worden 
gepresenteerd, bediscussieërd op (in-
ter)nationale conferenties, symposia en 
summerschools en moeten uiteindelijk 
worden vastgelegd in een proefschrift. 
Na een succesvolle verdediging van het 
proefschrift mag de titel Doctor of Philo- 
sophy (Ph.D) gedragen worden.

Studies en deadlines voor aanmelding aan de TU Delft
De Surinaamse scholieren die in het collegejaar 2017 - 2018 aan de TU Delft van start willen gaan, moeten zich 
aanmelden voor 1 april 2017, m.u.v. de numerus fixus opleidingen. De vooraanmelding per studierichting vindt 
plaats via de websites: www.tudelft.nl (online application) en www.studielink.nl. 

Numerus Fixus
Voor de numerus fixus opleidingen zoals: Lucht en Ruimtevaarttechniek (LR), Industrieel Ontwerpen (IO), Kli-
nische Technologie (KT), Nanobiologie (NB) is de deadline voor aanmelden 15 januari 2017.
Dit jaar is het lotingsysteem voor deze opleidingen afgeschaft. De toelating voor één van deze opleidingen vindt 
nu plaats door middel van decentrale selectie(toetsen/ motivatiebrieven). 

Last Question Day
Daarnaast is er rond maart 2017 een Last Question Day. Scholieren van het examenjaar (6e klas vwo) kunnen 
op deze dag rechtstreeks hun vragen stellen aan de TU Delft, als zij nog twijfelen over hun studiekeuze of over 
het studeren aan de TU Delft. Scholieren kunnen hun vragen stellen via Facebook, Twitter of WhatsApp (+ 31 
(0)6 10339730).

Yuvraj Birdja
Aan het woord:



Gordon Voigt  
Aan het woord:

TU Delft Alumni

Woonruimte; inschrijven bij de DUWO
Heb je al besloten om na je examen in 2017 aan de TU Delft te studeren? Schrijf je dan NU in bij de woning- 
bouwvereniging DUWO, zodat je sneller een verblijfplaats hebt wanneer je begint met je studie. Voor studenten 
die opzoek zijn naar een (studenten)kamer in Delft, zijn er enkele mogelijkheden om via DUWO een kamer te 
bemachtigen.

Schrijf je 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 aan-
vang 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 stu- 
deren. 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 accommodaties niet 
gelden voor de studenten met een Nederlandse paspoort. De “Short Stay Accomodation” is een samenwerking 
tussen TU Delft en DUWO en wordt tijdens de inschrijvingsfase door de TU Delft bekend gemaakt aan de stu-
denten. Wil je weten of jij in aanmerking komt voor deze accommodaties, neem dan een kijkje op: https://goo.
gl/4ZbUcO. 

Let op!!
Voorkom dat jij één van de studenten bent, die niet in aanmerking komt voor een kamer. Er zijn jaarlijks dui-
zenden inschrijvingen van internationale studenten aan de TU Delft. Dit maakt de kans op het bezitten van een 
kamer bij het niet tijdig inschrijven bij de DUWO klein. In het geval van de “Short Stay Accomodation” dien je dit 
ook vroegtijdig aan te geven. 

Gordon Voigt, MSc.
Mechanical Engineering (Track: Biomedical)

De keuze voor de masterrichting “Biomedical En-
gineering” was snel gedaan. Mijn interessegebie-
den in zowel geneeskunde (helaas uitgeloot) als 
techniek kwamen beide aanbod in deze richting. 
Het menselijk lichaam is nou eenmaal het meest 
complexe apparaat op de aardbodem. 

Studietijd
Mijn studietijd aan de TU Delft heb ik vooral in de beginjaren         
tijdens mijn bachelor werktuigbouwkunde als uitdagend ervaren. 
Vooral het cultuurverschil en de lange(re) studiedagen (9.00 - 
17.00 u. versus 7.00 - 13.00 u.) dan ik gewend was in Suriname 
waren voor mij aanpassingen die de nodige “moeilijke tijden” met 
zich hebben meegebracht. Eenmaal aangepast en mijn “droom-
richting” Biomedical Engineering gekozen ging het eigenlijk vrij 
snel. Met de nodige hordes rondde ik in 2010 mijn studie af met 
een afstudeeropdracht bij het LUMC (Leiden University Medical 
Center): “training simulatie voor het omgaan met medisch appa-
ratuur voor OK-assistenten”. 

‘Na een jaar gewerkt te hebben in Ne- 
derland, keerde ik terug naar mijn va- 
derland om een steentje bij te dragen’
Na een jaar gewerkt te hebben in Nederland als biomedical engi-
neer keerde ik terug naar mijn vaderland om aan de slag te gaan 
en mijn steentje bij te dragen. Drie honden, twee dochters en een 
superbaan bij het grootste ziekenhuis van Suriname (Academisch 
Ziekenhuis Paramaribo) verder, als manager van de nieuwe afde- 
ling Zorgtechnologie, kan ik eerlijk zeggen dat dankzij de kennis 
en ervaringen opgedaan aan TU Delft en zorginstellingen (Eras-
mus MC en LUMC) ik bezit over voldoende “ingrediënten” om van 
toegevoegde waarde zijn voor de gezondheidszorg in Suriname. 
Een droom die uitgekomen is! 



I Love Surifood
De foodtruck van “I Love Surifood” is met de vrolijke kleuren en de wapperende Surinaamse vlag altijd opvallend op het 
terrein van de TU Delft. De eigenaar Allan Prosetiko staat elke dinsdag fris en fruitig achter de toonbank. Zijn authen-
tieke menu weerspiegelt het land van de rijke en gevarieerde culinaire cultuur. Zijn specialiteit is Surinaamse broodjes, 
maar je kan hier ook terecht voor een Javaanse nasi of bami en als je een dagje trek hebt in Hindoestaans eten kan 
je dat ook vinden, zoals een roti rol of de welbekende bara’s. Wil je nog meer weten over de foodtruck, bekijk dan de 
website voor meer info: www.ilovesurifood.nl.

Bestuur SUBEST Delft 2016-2017
Het bestuur van het studentenplatform Surinaamse 
Bèta-Studenten Delft (SUBEST Delft) is sinds kort 
gewijzigd. Al-Fareeq Rosan en Tariq Saboerali, 
die onder andere gerekend kunnen worden tot de 
grondleggers van dit platform, hebben vanwege 
drukke werkzaamheden en het afronden van hun 
Masterstudie bedankt als bestuursleden. De be- 
stuursleden voor het collegejaar 2016-2017 zijn: 

Rais Madhar, BSc.
MSc. student Construction Management and Engi-
neering

Ruth Martoredjo, BSc.
MSc. student Mechanical Engineering

Oseï Fränkel
BSc. student Applied Physics

Vishay Hardwarsing, BSc.
MSc. student Construction Management and Engi-
neering

Charbel Saleh
BSc. student Architecture



Delft Treasure Hunt
Op 17 september j.l. heeft het studentenplatform SUBEST Delft de eerste Treasure Hunt in Delft georganiseerd. Hieraan 
hebben ruim 40 personen deelgenomen, waarvan de meeste personen van de TU Delft afkomstig waren. Dit evenement 
werd in het bijzonder georganiseerd, voor de eerstejaars studenten, die uit Suriname zijn komen studeren aan de TU 
Delft. Hierdoor konden ze op een educatieve, maar vooral sportieve manier, kennis maken met het centrum van Delft en 
de verschillende accommodaties van de universiteit. De winnaars van de speurtocht kregen namens de organisatie een 
prijsje. Zie hier enkele indrukken van het evenement: https://goo.gl/0BfLJ0.

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 Facebook pagina ‘TU Delft’. 
Like onze facebook pagina: ‘TU Delft Suriname’.

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, afhankelijk van 
de type woning. Je kunt geheel zelfstandig wonen (€ 400 

- € 600 per maand) of een woning delen met medestu-
denten (€ 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 be-
spaart 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:


