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Surinaamse Bèta Studenten Delft 
(SUBEST Delft) is een opkomende 
studentenassociatie. 

Maar waar staat SUBEST Delft nou 
precies voor?
Wij zijn een (educatieve) studenten- 
associatie voor studenten in Delft met 
affiniteit voor Suriname die zich bezig 
houdt met 3 fases van de ontwikkeling 
van haar leden. In de eerste fase 
worden middelbare scholieren en 
studenten van de Anton de Kom 
universiteit van Suriname ingelicht 
over de studiemogelijkheden aan de 
TU Delft en worden zij begeleid in het 
maken van de juiste studiekeuze. In 
de tweede fase worden Surinaamse 
studenten studerend aan één der hoger 
technische onderwijsinstellingen in 
Delft gebundeld en begeleid in hun 
studievoortgang en worden zij in de 
gelegenheid gesteld  zich op sociaal-
,maatschappelijk-  en educatief gebied 

te ontwikkelen. In deze fase wordt ook 
het netwerken gestimuleerd, hetgeen 
zeer belangrijk is voor de algehele 
ontwikkeling. In de derde fase worden 
alumni middels een alumninetwerk 
gebundeld zodat zij een platform 
hebben om met andere Surinamers 
met een technische achtergrond 
te netwerken. Zo worden zij ook in 
de gelegenheid gesteld te bouwen 
aan zowel hun eigen carrière als 
aan de toekomst van getalenteerde 
Surinaamse jongeren.

Op de onderstaande foto is het 
huidige bestuur van SUBEST Delft te 
zien (van links naar rechts): Charbel 
Saleh (Commissaris Educatie,  
Sport en Cultuur), Rais Madhar 
(Penningmeester), Oseï Fränkel 
(Commissaris Public Relations) , 
Shehnaaz Abdoel Gafoer (Secretaris) 
en Ruth Martoredjo (Voorzitter).

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 edu.subestdelft@gmail.com (Surinaamse Bèta-Studenten Delft), een facebook 
bericht achter laten op onze Facebook pagina ‘SUBEST Delft- Surinaamse Bèta Studenten Delft’. Like 
onze facebook pagina: ‘SUBEST Delft- Surinaamse Bèta Studenten Delft”. Link: https://goo.gl/mUL6iL



Stephan Loor  
Aan het woord:

TU Delft Student

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 
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 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 
studenten. Wil je weten of jij in aanmerking komt voor deze accommodaties, neem dan een kijkje op: https://
goo.gl/IS5BJy

Let op!!
Voorkom dat jij één van de studenten bent, die niet in aanmerking komt voor een kamer. Er zijn jaarlijks duizenden 
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. 

Stephan Loor | BSc. student
Technische Natuurkunde & Technische Wiskunde

Introductie en studiekeuze
Hey! Ik ben Stephan Loor en studeer Technische 
Natuurkunde en Technische Wiskunde.  Ik heb voor 
deze studies gekozen om de patroontjes die de wereld 
om ons heen omvatten te leren begrijpen. Omdat ik 
vooraf een dagje had meegelopen met een TN/TW-

student, had ik een goed beeld van wat ik kon verwachten.  
Ook had ik het programma vooraf goed doorgenomen. Ik 
wist dus helemaal wat me te wachten stond. 

Verschil met Suriname en ervaringen tot nu toe
Het grootste verschil tussen het scholieren leven in Suriname 
en het studentenleven in Nederland is de vrijheid. Als scholier 
in Suriname ben je afhankelijk van je ouders om je ergens 
naar toe te brengen en heb je voor alles toestemming nodig. 
Hier kun je altijd en op elk moment gaan waar je naartoe wil. 
Dat brengt echter ook een heleboel verantwoordelijkheden 
met zich mee! 
Ik geniet wel heel erg van m’n eerste jaar. Ik kan alles prima 
bijhouden en heb geen moeite met de manier van lesgeven. 
In het begin is het toch wel even wennen, want dan lijkt alles 
ineens super snel te gaan. Een onderwerp waar we op de 
middelbare school wéken over spraken werd in één lesuur 
behandeld. Maar daar wen je heel snel aan!  
Naast de studie
Naast m’n studie help ik twee vluchtelingen met schoolwerk, 
geef ik bijles en debatteer ik bij de debatclub van de TU 
Delft. Verder pak ik in mijn vrije tijd graag een terrasje met 
vrienden.
 
Tips voor aankomende studenten
Aankomende studenten wil ik het volgende meegeven:  
Flink doorbijten! Vooral in het begin lijkt het eerst heel zwaar, 
maar als je even volhoudt, komt het allemaal goed! 
Verder: je hebt nu de unieke kans om andere mensen en 
culturen te leren kennen, maak daar gebruik van!



TU Delft Student

‘Na mijn kennis drang voldoende te 
hebben bevredigd, hoop ik bij te dra-
gen aan de gemeenschap waarin ik 
ben opgegroeid’
Suraj Kishoen Missier, BSc. | MSc. student
Transport & Planning

Introductie en studiekeuze
Hey, ik ben Suraj Kishoen Misier. Mijn grootste avontuur tot nu toe 
begon vorig jaar toen ik mijn warm land Suriname, tijdelijk heb verlaten 
om Transport & Planning te studeren op de TU Delft. 
Gedurende mijn Bachelor opleiding Infrastructuur op de Anton De Kom 
universiteit van Suriname, begon een drang in me te groeien. Een 
drang om meer te weten over transport en ruimtelijke planning. Als ik 
in Suriname met de auto reed, had ik vaker te maken met files en vond 
ik de snelheidslimieten niet logisch. Als een frequente fietser voelde ik 
me ook niet altijd even comfortabel en veilig, vanwege een gebrek aan 
voorbestemde fietspaden. Ook het openbaar vervoer vond ik persoonlijk 
niet aantrekkelijk. Ik realiseerde me dat er een tekort aan kennis op 
het vlak van transport en ruimtelijke planning was in Suriname en dus 
besloot ik naar het buitenland te gaan om me hierin te verdiepen. 
Na wat onderzoek te doen, bleek dat TU Delft de meest geschikte 
universiteit was voor mij. De universiteit behoort tot een van de vijf 
beste verkeerskundige onderzoeksinstituten van Europa en heeft goed 
geregelde huisvesting, sport en culturele faciliteiten. Studeren op de TU 
Delft bleek ook relatief goedkoop te zijn voor Surinaamse internationale 
studenten. Wat mij ook erg aantrok is de goed georganiseerde 
infrastructuur van Nederland. Genoeg redenen om mezelf aan te 
melden bij de universiteit en gelukkig werd ik aangenomen.

Studie ervaringen
De studie vind ik goed georganiseerd, heel praktisch en vooral 
onderzoeksgericht. Tijdens de colleges worden basisprincipes 
behandeld en wordt er van je verwacht dat je thuis zelf aan de 
slag gaat met opdrach-ten om je verder in de stof te verdiepen. De 
opdrachten zijn gefocust op de nieuwste ontwikkelingen. Tot nu toe 
heb ik tijdens mijn studie onder andere leren ontwerpen en analyseren 
van openbaar vervoer systemen, kennis gemaakt met een Hyperloop 
vrachttransportnetwerk in Europa en verkeersstromen leren simuleren. 
Al deze aspecten maken de studie boven verwachtingen interessant.

Verschil met Suriname
In Nederland kan een blauwe zonnige hemel binnen 5 minuten 
veranderen in grijs en bewolkt. De studie lijkt net zo snel voorbij te gaan. 
Ik moest in het begin wennen aan het hoge tempo van de colleges en 
de lange dagen die ik maakte om te werken aan groepsopdrachten. In 
Suriname kon ik het permitteren om zonder erop voor te bereiden een 
college volledig te begrijpen. Hier wordt er van je geëist dat je actief 
de stof bijhoudt, vooral omdat je de stof moet toepassen bij de vele 
(groeps-)opdrachten. 
Naast het wennen aan het tempo van studeren, was het een uitdaging 
om ook nog voor het eerst op mezelf te wonen en te leren koken.

Suraj Kishoen Missier   
Aan het woord:

Naast de studie
In het eerste semester was ik vooral bezig 
met het settelen in en verkennen van mijn 
nieuwe omgeving. Ik verloor mijn ritme 
om regelmatig te sporten toen ik hier 
kwam. Pas in het 2e semester heb ik een 
sportkaart aangeschaft. Hiermee kan ik 
elke dag meedoen aan de diverse sporten 
die aangeboden worden bij het universitair 
sportcentrum. Ik bouwde langzaam weer 
een ritme op met Krav Maga en Badminton. 
Sporten zorgt voor mijn ontspanning 
en maakt dat ik met plezier verder kan 
studeren.
Naast mijn domain skills, probeer ik ook mijn 
sociale vaardigheden te ontwikkelen. Ik ben 
ervan overtuigd dat het laatstgenoemde 
erg belangrijk is als je veranderingen wilt 
aanbrengen binnen een gemeenschap. 
Vanwege het internationale karakter van 
de TU Delft, maakte ik nieuwe vrienden 
met verschillende culturele achtergronden. 
Ik geniet ervan om te weten over de 
culturele overeenkomsten en verschillen, 
omdat ik daarmee mijn eigen kan maken 
en steeds meer waardering krijg voor mijn 
multicultureel Suriname.

Tips voor aankomende studenten
Aankomende studenten wil ik hetzelfde 
advies meegeven dat ik mee heb gekregen.
Het zal uitdagend zijn om uit je comfort 
zone te komen. Plan alles goed en voer je 
plannen simpelweg uit. Je zult er sterker 
van worden! Ik hoop dat we elkaar eens 
ontmoeten in ons avontuur.
Na mijn kennis drang voldoende te hebben 
bevredigd, hoop ik bij te dragen aan de 
gemeenschap waarin ik ben opgegroeid, 
door het verkeerssysteem efficiënter te 
helpen maken. Uplifting the society, for me, 
seems to be the most fun thing to do!



Hyperloop
Stel je voor: een reis van Amsterdam naar Parijs in minder dan een half uur. En dan ook nog tegen een betaalbare 
prijs. Met de hedendaagse vervoersopties lijkt het misschien onmogelijk, maar met de Hyperloop kan deze droom 
realiteit worden. De Hyperloop is misschien wel HET vervoersmiddel van de toekomst, welke niet alleen veel sneller 
belooft te zijn dan de huidige vervoersopties, maar misschien zelfs goedkoper zou kunnen uitvallen dan bijvoorbeeld 
vliegen. Toch is het allergrootste voordeel is dat het heel milieuvriendelijk zal zijn.  Zo is bijvoorbeeld uitgerekend dat de 
hoeveelheid energie die nodig zal zijn voor een reis per passagier aanzienlijk lager zou zijn dan bij de overige opties. 
Ook  wordt er geen CO2 uitgestoten. 

Om de ontwikkeling van de Hyperloop te stimuleren wordt elk jaar de Hyperloop challenge georganiseerd. Dit is een 
wedstrijd waar teams van alle prestigieuze technische universiteiten aan deelnemen om te kijken wie de beste capsule 
kan ontwerpen.  De afgelopen editie, gehouden in januari 2017, werd gewonnen door de TU Delft! Lijkt het je wat om 
mee te werken aan de ontwikkeling van wat misschien wel HET transportmiddel van de toekomst wordt? Loop dan 
tijdens de introductieweek even langs bij het Hyperloop Dreamteam van de TU Delft! 

Corien Sluis is de “manager student recruiter” van de 
TU Delft; een functie die zij al 10 jaar lang bekleedt. Dit 
houdt in dat zij verantwoordelijk is voor het rekruteren 
van bachelorstudenten en ervoor zorgt dat deze goede 
voorlichting genieten zodat ze in één keer de juiste stu-
diekeuze kunnen maken. Al drie jaar werkt zij samen 
met een groep enthousiaste Surinamers op de TU 
Delft die studievoorlichting geven  in Suriname; deze 
enthousiaste studenten hebben ook aan de basis van 
SUBEST Delft gestaan. Door deze samenwerking wordt 
de TU ook in de gelegenheid gesteld de begeleiding 
van internationale studenten in deze prille fase te 
bevorderen. Voor aankomende studenten heeft Corien 
de volgende boodschap: “Om succesvol te zijn op de TU 
Delft moet je gemotiveerd en goed gedisciplineerd zijn. 
Dat gaat veel makkelijker als je je  studie daadwerkelijk 
leuk vindt. Denk er daarom goed over na wat je precies 
wil gaan studeren! Maar zorg er vooral ook voor dat je 
niet de hele dag met je neus in de boeken zit. Het is 
namelijk ook belangrijk dat je je sociaal ontwikkelt en 
een leuke vriendenkring hebt tijdens je studie. Dit helpt 
nl. ook weer als je vragen hebt. Een leuke studietijd 
is dus ook uitermate belangrijk.” Als je het advies van 
Corien goed opvolgt zal je op de TU vast en zeker een 
geweldige tijd hebben! Dan kan jij straks het verschil 
gaan maken in Suriname en in de wereld!



Eddy P. Fränkel (48)
TU Delft Alumnus - Werktuigbouwkunde - Apparatenbouw voor de Procesindustrie

Het is misschien een open deur intrappen, maar de studiekeuze die je (meestal in je late tienerjaren) maakt is in 
belangrijke mate bepalend voor hoe de rest van je leven eruit ziet, althans wat betreft het professioneel deel ervan. Toen 
het platform Surinaamse Bèta-Studenten Delft mij vroeg om als TU Delft alumnus een stuk over mijn studie ervaringen 
aan de TU Delft te schrijven, dacht ik dat het nuttig zou zijn om daarin ook het vraagstuk van studiekeuze te belichten. 

Toen ik rond mijn 17e jaar een studiekeuze moest maken 
verkeerde ik in grote vertwijfeling; een hele poos dacht 
ik dat ik medicijnen zou gaan studeren, vandaar dat ik 
Biologie en scheikunde in mijn vakkenpakket op het VWO 
heb behouden. Daar ik de bovenbouw van het VWO in Ne- 
derland heb gedaan, had ik ten opzichte van Surinaamse 
VWO’ers het voordeel dat ik als 5 VWO scholier de open 
dagen van de Nederlandse Universiteiten kon bezoeken. 
Voor de studiekeuze greep ik terug naar hetgeen ik 
tijdens mijn tienerjaren graag deed en dat was knutselen 
en sleutelen aan mijn brommer en oude auto’s. Dus het 
werd Werktuigbouwkunde. Ik bezocht dan ook slechts de 
open dag van de Faculteit Werktuigbouwkunde van de TU 
Delft. Terugkijkend kan ik niet stellen dat die open dag 
mij heeft ondersteund of ontmoedigd in mijn studiekeuze. 
Het enige dat ik me scherp voor de geest kan halen is 
de uitspraak van één van de professoren toen: “als je 
niet minstens een 7 om een 8 voor wis- en natuurkunde 
als VWO eindexamencijfer hebt, moet je hier niet komen 
studeren!”. Ik denk dat deze ietwat botte uitspraak van die 
professor vandaag de dag nog steeds van toepassing is.

Valkuilen
Als je uiteindelijk een studiekeuze hebt gemaakt, dan 
krijg je het proces van ‘door de studie heen komen’. Een 
belangrijke valkuil voor veel studenten is dat men zich 
verkijkt op ‘de kunst van studeren’. Tijdens de beginfase 
van de colleges werd je door sommige docenten er nog 
op gewezen dat studeren plannen is. Zo kan ik mij nog 
herinneren dat ons werd geadviseerd een voortgangscurve 
van onze studieresultaten bij te houden (behaalde stu- 
diepunten versus de norm, uitgezet in de tijd). Het devies 
was een goede dagindeling maken, waarbij je naast de 
college-uren nog minimaal 4 uren per dag aan ‘huiswerk’ 
moest besteden en vooral veel oefenen door opgaven 
te maken en niet slechts de stof door te lezen. Een 
ander belangrijk advies was om jezelf voldoende slaap 
te gunnen en goed uitgerust naar de colleges te komen. 

In mijn geval heb ik in het begin net als vele andere 
studenten deze adviezen niet meteen ter harte genomen. 
Immers was ik een bovengemiddelde VWO student die 
met gemak het VWO diploma behaalde.  Zo hoefde ik 
voor wiskunde op het VWO relatief weinig te doen om 
een 8 of 9 te halen. Bij het vak Analyse op de TU dacht ik 
hetzelfde te kunnen doen. Nou ik heb het geweten! Voor 
het eerste tentamen haalde ik een 3; voor het tweede 
tentamen een 2! Het tentamen van het derde kwartaal 
heb ik laten schieten. Ik heb toen de keus gemaakt 
om mijn arrogantie te laten varen en begon keihard te 
blokken. Voor het tentamen van het vierde kwartaal 
haalde ik met veel inspanning een 6. Bij de hertentamens 
van het 1e t/m het 3e kwartaal haalde ik een negen en 
een acht. Het devies: laat je ‘VWO-arrogantie’ varen, 
maak een goede planning v.w.b. je tijdsbesteding, begin 
vanaf het allereerste moment keihard te blokken en slaap 
voldoende. Immers ben je naar de universiteit gegaan om 

te studeren. Luieren en feesten moet je ook inplannen!
Ik ben van mening dat ook als je studiekeuze is ingegeven 
door wat je in je jeugd of tijdens je VWO periode leuk 
vond of waarvoor je op een goed moment een voorliefde 
ontwikkelde, de ervaring die je tijdens het daadwerkelijk 
doorlopen van de studie opdoet, soms kan tegenvallen. 
Vooral tijdens het eerste en tweede studiejaar dacht ik 
bij sommige vakken: “tja ik leer dit wel, maar ik heb totaal 
geen idee waar het goed voor is”. Denk hierbij aan complex 
rekenen, differentiaalvergelijkingen, numerieke ana-lyse, 
determinanten, eigenwaarden en het moeten be-  wijzen 
van wiskundige stellingen. Overigens heb ik tot de dag 
van vandaag voor mezelf het nut van het kunnen bewijzen 
van die wiskundige stellingen niet kunnen ontdekken; 
wel het werken met de stellingen. Echter is het nut van 
veel van de zaken die ik in de eerste twee studiejaren als 
ballast heb ervaren, mij gaandeweg de studie wel duide- 
lijk geworden. Zo kregen we in het derde studiejaar bij de 
apparatenbouw vakken toepassingen die het nut van al 
die ballast duidelijk maakte - bijvoorbeeld het opstellen en 
numeriek oplossen van differentiaalvergelijkingen om het 
dynamisch gedrag van fysische processen te beschrijven.

Naast de vakken en onderwerpen die oorspronkelijk als 
ballast worden ervaren, kan je ook tot de ontdekking 
komen dat de studie qua inhoud toch iets anders is dan 
je voorstelling van zaken toen je de studiekeuze maakte. 
Teruggrijpend naar het voorbeeld van Werktuigbouw 
kom je tot de ontdekking dat het accent niet ligt op 
constructies, machines, materialen en het verwerven 
van zoveel mogelijk feitenkennis waar je ‘praktisch’ wat 
mee kunt. Behalve dat de reikwijdte van werktuigbouw 
zeer breed is kom je gaandeweg tot de ontdekking dat 
vooral je analytisch denkvermogen wordt gestimuleerd; 
dit natuurlijk met het theoretisch onderricht als basis.     



Anonimiteit
Een andere ontnuchtering die veel studenten zullen 
hebben is de massaliteit en de anonimiteit van het 
studeren in Delft (zeker bij de grotere faculteiten zoals 
Werktuigbouw en Civiel). Ik kan met stelligheid zeggen dat 
in de eerste 2 studiejaren geen enkele docent mijn naam 
kende. Dit veranderde pas nadat ik mij had aangesloten 
bij de vakgroep Apparatenbouw. Deze anonimiteit is even 
wennen als je pas van de middelbare school komt. Die 
drukt je met de neus op het feit dat van jou een grote 
mate van zelfstandigheid bij het studeren wordt verwacht. 
Naast die anonimiteit hadden we destijds ook te lijden 
van de arrogantie van sommige professoren. Zo herinner 
ik mij de colleges van het vak Stijfheid en Sterkte II. 
Het dictaat (ja toen hadden we dictaten en niet van die 
mooie goed geschreven boeken) was door de professor 
zelf geschreven en was doorspekt met allerlei moeilijke 
differentiaalverge- lijkingen en matrices. Op eigen kracht 
was het absoluut onmogelijk om het dictaat te begrijpen. 
De colleges hadden totaal geen toegevoegde waarde; 
de professor ratelde n.l. gewoon op wat er in het dictaat 
stond. Als wanhopige student richtte je dan je hoop op het 
vragencollege net vóór het tentamen. Echter was op 90% 
van de vragen die werden gesteld, het antwoord: “staat in 
het dictaat”. 

Een manier om de anonimiteit het hoofd te bieden is 
natuurlijk het maken van vrienden en het leggen van 
contacten met medestudenten. Evenals de meeste 
Surinaamse studenten had ik de neiging om te hokken 
met mede Surinamers, waar overigens niets mis mee 
is. Terugkijkend denk ik dat het goed zou zijn geweest 
als ik me had aangesloten bij één van de (Nederlandse) 
studentenverenigingen. Een voordeel van het lid zijn van 
een studentenvereniging is dat je makkelijk aan nuttige 
informatie komt. Zo werden in het eerste jaar de colleges 
van het vak Mechanica I bij Werktuigbouw en Civiel ge- 
lijktijdig verzorgd. De WB colleges waren saai en hadden 
ten opzichte van de stof die in het dictaat stond, weinig 
toegevoegde waarde. De docent presenteerde heel droog 
overhead slides en er was zeer weinig interactie met 
de studenten. De colleges bij CT daarentegen werden 
door (de auteur van het dictaat) verzorgd en waren zeer 
levendig en de professor had een grote mate van interactie 
met de studenten. De collegezaal bij werktuigbouw liep 
zienderogen leeg. Uiteindelijk kwam  ik in de één na 
laatste week van het collegeblok toevallig erachter dat de 
colleges bij Civiel beter werden gegeven. Ik heb de laatste 
week bij Civiel gevolgd en kwam daar alle studenten tegen 
die bij WB colleges waren weggelopen. Ik denk dat als ik 
lid van een Nederlandse studentenvereniging was 
geweest, ik eerder aan deze nuttige informatie was 
gekomen! Tijdens mijn eerste baan na mijn studie 
kreeg ik nog eens de bevestiging, dat het goed zou zijn 
geweest als ik lid was geworden van een Nederlandse 
studentenvereniging. We kwamen met een groep van vijf 
man te werken bij drie verschillende bedrijven in Hengelo, 
ver van de vertrouwde Randstad. Ik werd gedurende mijn 
eerste twee weken in Hengelo, toen ik nog geen eigen 
appartement had, spontaan opgevangen door deze stu- 
diegenoten. Ik ervoer een grote mate van saamhorigheid. 
En ook had je in het verre Hengelo dan meteen een 
sociaal leven met deze nieuwe vrienden.

Na de studie
Over werken na je studie gesproken: Ik denk dat de meeste 
studenten de verwachting hebben dat zij na hun studie een 

job ‘in hun vakgebied’ gaan vervullen. Persoonlijk denk ik 
dat dit inderdaad de ideale situatie is. De dingen die je in 
de ‘gemodelleerde’ wereld van de universiteit hebt geleerd 
kun je dan lekker gaan toepassen. Wel is mijns inziens 
de kans groot dat je (noodzakelijkerwijs) slechts een 
deel van al hetgeen je hebt geleerd, toepast. Ik kwam na 
mijn studie terecht bij het bedrijf Stork Ketels in Hengelo, 
waar ik mij o.a. mocht uitleven op het dimensioneren 
van warmteoverdrachtsapparatuur  voor elektrische 
(stoom)centrales. Hoewel dit slechts een deelgebied 
was, paste het precies bij mijn afstudeerrichting API bij 
Werktuigbouw. Een goede illustratie van het slechts 
deels toepassen van het geleerde was de gevleugelde 
uitspraak van mijn goeroe bij Stork Ketels: “hier werken 
we niet met kromme d-tjes”. Hiermee bedoelde hij dat bij 
de ontwerpberekeningen van de verschillende appara- 
tuur er slechts gebruik werd gemaakt van algebraïsche 
formules en niet van (partiële) differentiaalvergelijkingen.

Mocht je niet in een job terecht komen waar je direct ‘je 
vak kan uitoefenen’, vertrouw dan erop dat je Masters 
bul van de TU Delft de bevestiging is dat je basis in Wis- 
en Natuurkunde, alsmede je leervermogen, analytisch 
vermogen en probleemoplossend vermogen van dien 
aard zijn dat je je de nodige skills voor je nieuwe job snel 
eigen kunt maken. Dit gezegd hebbende denk ik dat het 
mooi meegenomen is als je tijdens je studieperiode ook 
gebruikt maakt van de mogelijkheden die de TU Delft biedt 
buiten jouw normale curriculum. Ik denk hierbij aan het 
Talenpracticum (zo heette het toen) en de keuzevakken 
bij de Faculteit der Wijsbegeerte en Technische Maat- 
schappijwetenschappen.  

(Studenten)leven in Delft
Terugkerend naar mijn studieperiode, even iets over 
Delft als studenten- en woonstad. Delft is eigenlijk een 
hele knusse stad, waar alles goed op de fiets bereikbaar 
is. Ik heb altijd gezegd dat als ik ooit weer een keer in 
Nederland zou belanden, ik in Delft zou gaan wonen.
Mijn eerste contact met het Surinaams studentenleven in 
Delft begon al tijdens mijn VWO periode. Ik had in Den 
Haag vrienden die al op het HBO en de Universiteit zaten 
en had als VWO scholier het ‘voorrecht’ om met ze mee 
te gaan naar de feestjes bij de ‘oude TOR’ aan de prof. 
Evertslaan, de feesten aan de van Hasseltlaan en die bij 
Sranti nabij het Station Delft-Zuid. Het was op één van 
deze feestjes dat ik mijn eerste vriendin ontmoette. Met 
de bouw van de moderne studentenwoningen aan de 
Korvezeestraat verhuisde ook de kerngroep van TOR en 
ze namen natuurlijk de feestjes met zich mee. Hoewel ik 
niet tot de ‘inner circle’ van het TOR gezelschap behoorde 
heb ik de feestjes toch altijd als heel gezellig en met 
een gevoel van welkom zijn, ervaren. De feestjes waren          
altijd een goede gelegenheid om bekenden die je lang 
niet had gezien weer eens tegen het lijf te lopen. Naast de 
Surinaamse feestjes boden de cafés in Delft ook goede 
gelegenheid tot ontspanning (op de donderdagavond of 
in het weekeinde). 

Met deze bijdrage heb ik misschien niet een totaal 
evenwichtig beeld gegeven van hoe het studeren en wonen 
in Delft omstreeks 1987-1993 was, maar ik vermoed dat 
heden ten dage er toch nog veel overeenkomsten met 
toen zijn. In ieder geval hoop ik dat de aspirant student 
aan de TU Delft een ‘flavor’ heeft kunnen krijgen van 
hoe het studeren in Delft kan zijn en dat dit artikel enige 
ondersteuning biedt bij het doen van een studiekeuze. 



All You Can Eat
Hieraan Op 4 maart 2017 werd het “All You Can Eat” evenement van SUBEST Delft gehouden. In Gouda kwam een 
kleine maar gezellige groep van ongeveer 20 mensen bij elkaar om Grieks te eten en gezellig samen te zijn. Het etentje 
was zeer geslaagd en iedereen heeft genoten. Achteraf is de groep is gezellig wat gaan drinken.  Kortom de dag was 
zeer geslaagd en zeker voor herhaling vatbaar. Zie hier enkele indrukken van het evenement: https://goo.gl/WLdoWB

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 edu.subestdelft@gmail.com (Surinaamse Bèta-Studenten Delft), een facebook 
bericht achter laten op onze Facebook pagina ‘SUBEST Delft- Surinaamse Bèta Studenten Delft’. Like 
onze facebook pagina: ‘SUBEST Delft- Surinaamse Bèta Studenten Delft”. Link: https://goo.gl/mUL6iL

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

Surinaamse studenten die een verblijfsvergunning nodig 
hebben, dienen als borg € 12.000,- 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:


