
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/QgAiJL

Meld je gauw aan bij SUBEST Delft! Link: https://goo.gl/AyxXG7

In samenwerking met:

Student: Simone Veldhuizen
TU Delft 2de jaar student – Bsc. Aerospace Engineering 
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Vanaf jongs af aan wilde ik piloot 
worden en had ik een enorme passie 
voor vliegtuigen. In de tweede klas 
van het Arthur Alex Hoogendoorn 
Atheneum ben ik achter het 
bestaan van de studie Lucht- en 
Ruimtevaarttechniek, oftewel 
Aerospace Engineering aan de TU 
Delft gekomen. Vanaf de dag dat ik 
over deze studie gelezen had, wist ik 
dat ik dit wilde gaan studeren.
De studie bestaat voornamelijk 
uit natuurkunde, waarbij ik in 
groepsverband aan projecten 
moet werken. Ik vind de projecten, 
waarbij we zelf moeten ontwerpen 
en bouwen veel interessanter. Om 
deze reden koos ik ervoor om deel 
te nemen aan een extra project, 
waarbij ik samen met een vriend uit 
Maleisië een vleugel voor een UAV 
(Unmanned Vehicle Aerial Vehicle) 
heb ontworpen en gebouwd. 
Het grootste verschil tussen het leven 
als scholier in Suriname en als student 
Nederland is naar mijn mening dat in 
Suriname kinderen heel vaak worden 
gepamperd door hun ouders en 

Is techniek iets voor jou?

Afbeelding: SIMONA vluchtsimulator van TU Delft

leerkrachten, terwijl je in Nederland vrij 
zelfstandig moet zijn. Tijdens mijn eerste 
jaar zat ik natuurlijk in de overgang van 
Suriname naar Nederland, wat in mijn 
geval redelijk meeviel als het gaat om 
heimwee en zelfstandig zijn. Ik vond 
het nogal moeilijk om  nieuwe mensen 
te leren kennen en vrienden te maken, 
omdat ik mezelf heel erg terugtrek 
wanneer ik in een nieuwe omgeving 
terecht kom met mensen die ik niet 
ken. Als ik nu terugdenk aan mijn eerste 
jaar, weet ik dat ik heel veel fouten heb 
gemaakt, echter zou ik dit niet anders 
hebben aangepakt. Dit, omdat ik juist 
heel veel heb geleerd uit mijn fouten. 
In het begin van mijn tweede jaar, heb 
ik een bijbaan gezocht en combineerde 
ik zodoende het werken en de school.  
In mijn eerste jaar heb ik niet gewerkt, 
omdat ik mezelf nog moest aanpassen 
aan een nieuwe omgeving, maar 
vooral aan mijn studie. Verder heb ik, 
wat betreft mijn sociaal leven, mijn 
Surinaamse vrienden en twee hele 
goede Italiaanse vriendinnen waarmee 
ik studeer en vaak genoeg uitga.
Uit mijn ervaringen zou ik aankomende 
studenten aanraden tijdens hun eerste 
jaar zo min mogelijk te werken, noch lid 
te worden van een studentenvereniging, 
omdat deze dingen veel tijd en energie 
in beslag nemen. Het studentenleven 
kan erg leuk zijn! Maar natuurlijk is 
het heel belangrijk dat je een goede 
balans vindt tussen school en gezellige 
activiteiten als jij je BSA wilt halen! 
Omring jezelf daarom zoveel mogelijk 
met vrienden die gezellig zijn, maar 
die tegelijk serieus zijn als het op 
schoolwerk neerkomt. De laatste tip die 
ik aan jullie wil geven is om een schema 
te maken en streng te zijn voor jezelf, 
want je zal alles zelf moeten doen als je 
alleen woont.
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Extra!
Wil je meer weten over project MARCH, neem dan een kijkje op: https://www.projectmarch.nl/

Project | TU Delft
Project MARCH 

Voor wie?
Project MARCH is een stichting met als doel  om 
jaarlijks een exoskelet te ontwerpen en te bouwen voor 
dwarslaesiepatiënten. Dwarslaesie is een beschadiging 
van het ruggenmerg, welke onderdeel is van het centrale 
zenuwstelsel. Het loopt vanaf de hersenstam, door de 
wervelkolom, naar het staartbeen onderaan de rug. De 
zenuwen die door deze onderdelen lopen gebruiken 
prikkels om bewegingen aan te sturen en gevoel waar te 
nemen. De patiënten die lijden aan dwarslaesie kunnen 
deze prikkels niet verder door de wervelkolom naar 
beneden doorgeven, waardoor zij vanaf de plek van 
beschadiging geheel of gedeeltelijk verlamd zijn.

Door wie?
Het exoskelet wordt gebouwd door studenten van de 
Technische Universiteit Delft. Zij werken geheel vrijwillig 
aan Project MARCH. De Technische Universiteit van 
Delft faciliteert hen met een fantastische werkplaats, de 
Dreamhall, die ook te vinden is op de campus.

De toekomst
Momenteel, is de biomedische technologie omtrent 
exoskeletten dusdanig onderontwikkeld, dat mensen met 
verlamde of slecht functionerende benen de rest van hun 
leven gebonden zijn aan een rolstoel. Project MARCH 
wilt hier verandering in brengen! De visie die zij streeft te 
bereiken luidt als volgt:

“Project MARCH wilt volledige 
mobiliteit teruggeven aan lichamelijk beperkten 

door middel van een exoskelet”

Afbeelding: Het exoskelet gemaakt door Project MARCH

Afbeelding: Dwarslaesiepatiënt loopt weer dankzij exoskelet



Student: Nicole Chang
TU Delft 1ste jaar student – Bsc. Bouwkunde

Campustour
Als je als scholier op vakantie bent in Nederland dan is het mogelijk om een campus tour te volgen. Dit gebeurt 
iedere vrijdagmiddag vanaf 15:00. Deze campus tour is speciaal gemaakt voor vwo-scholieren van de 4e, 5e en 6e 
klas en ouders. Om hieraan mee te kunnen doen, dien je je via de volgende link aan te melden: http://bit.ly/2BDrxzf

“Weet
 vooral 
dat je 

het kan, 
dus 

twijfel 
niet aan 
jezelf!!”

Mijn verwachtingen sloegen 
totaal niet aan met wat ik tegen 
ben gekomen in Bouwkunde. Het 
is een studie waar je vooral met je 
eigen creativiteit en je eigen stijl van 
ontwerpen bezig bent. Je besteedt 
veel aandacht aan het ontwerpen, 
tekenen en het maken van maquettes. 
De studie is voor de helft echt leren 
en reproduceren, en de andere helft 
is opgebouwd uit projecten. Ook is 
het jaarrooster heel goed ingedeeld, 
er is niet te veel gaande in een keer. 
Hierdoor kan je je goed focussen op 
de vakken die je in de desbetreffende 
periode hebt. De studieload per vak 
is te overzien als je het goed bijhoudt.
De onderwijsgroepen van de TU 
Delft zijn veel groter in vergelijking 
met die in Suriname. Om deze 
grote groepen te accommoderen 
worden colleges met behulp van 
PowerPointpresentaties verzorgd, 
welke naderhand op de site van de 
TU Delft worden geplaatst. Over het 
algemeen zijn de studie-uren hier 
veel langer en meer dan ik gewend 
was in Suriname. Een college bestaat 

uit twee blokken van elk 45 minuten met 
daartussen een pauze van een kwartier.
Het collegejaar gaat tot nu toe goed. 
Ik moet wel wennen aan de snelheid 
waarmee de docenten door de 
leerstof heen razen, maar doordat de 
colleges meestal worden gefilmd en 
de PowerPoint dia’s beschikbaar zijn 
kun je hierop altijd terugblikken als iets 
onduidelijk was. Het is ook aan te raden 
om bij te blijven met de leerstof, zodat 
als de tentamenperiode aanbreekt je 
niet opscheept bent met alle leerstof. 
Naast het studeren is ontspanning ook 
nodig daarom pak ik af en toe een 
feestje met vrienden. Verder sport ik 
naast mijn studie, maar ik werk niet.
Mijn tip bij het maken van een studiekeus 
om aan de TU Delft te studeren is, wees 
niet geïntimideerd door het imago 
van de TU Delft. Houd je leerstof bij, 
probeer altijd naar colleges te gaan en 
studeer vooral niet de hele dag, maar 
neem pauzes en ontspan af en toe. En 
weet vooral dat je het kan, dus twijfel 
niet aan jezelf!!

Afbeelding: Maquete hal in de faculteit Bouwkunde 
van de TU Delft



In samenwerking met:

Heb je al besloten om na je 
examen in 2018 aan de TU Delft 
te studeren? Schrijf je dan NU 
in bij de studentenhuisvester 
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. DUWO wordt gezien als de specialist in 
studentenhuisvesting in Nederland.
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 instemming 
methode. 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 optijd bij!
Daarnaast biedt DUWO “Short Stay Accommodation” 
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 accommodaties 
niet gelden voor de studenten met een Nederlandse 
paspoort. Wil je weten of jij in aanmerking komt voor deze 
accommodaties, neem dan een kijkje op: https://goo.gl/
CkhLSh

Woonruimte| DUWO

Let op!!
Voorkom dat jij één van de studenten 
bent, die niet in aanmerking komt voor 
een kamer. Er zijn jaarlijks duizenden in-
schrijvingen van internationale studenten 
aan de TU Delft. Bij het niet tijdig inschri-
jven, riskeer je de kans om niet op tijd een 
kamer te bemachtigen. In het geval van 
de “Short Stay Accommodation” dien je 
dit ook vroegtijdig aan te geven. 

Binnenkort: ROOM
Vanaf Januari 2018 zal er een nieuwe 
website beschikbaar zijn, waar je ook op 
zoek kunt gaan naar een passende stu-
dentenwoning. Neem alvast een kijkje op: 
https://room.nl/

Studies en deadlines voor aanmelding 
aan de TU Delft
De Surinaamse scholieren die in het collegejaar 2018 
- 2019 aan de TU Delft van start willen gaan, moeten 
zich aanmelden vóór 1 april 2018, m.u.v. de numerus 
fixus opleidingen. De vooraanmelding per studiericht-
ing vindt plaats via Studielink (Link:www.studielink.nl). 
Een overzicht van de gehele aanvraagprocedure is te 
vinden op: http://bit.ly/2iMHlv4

Numerus Fixus
Voor de numerus fixus opleidingen zoals: Lucht en 
Ruimtevaarttechniek (LR), Industrieel Ontwerpen (IO), 
Bouwkunde (BK), Klinische Technologie (KT), Nanobi-
ology (NB) is de deadline voor aanmelden 15 januari 
2018. De toelating voor één van deze opleidingen 
vindt plaats door middel van decentrale selectie (toet-
sen/motivatiebrieven). Meer informatie hierover is te 
vinden op:  http://bit.ly/2zOtdob

Woonruimte: inschrijven bij de DUWO

Informatie over nieuwe toelatingseisen

“Wees niet te 
laat met 

inschrijvingen”



2016 - 2017
Activiteiten| SUBEST Delft

Treasure Hunt 2017
Op 16 september 2017 werd voor de tweede maal de 
SUBEST Delft Treasure Hunt georganiseerd. Dit evenement 
was een speurtocht door de binnenstad van Delft en de 
campus van de TU Delft. Het doel van het evenement 
was om eerstejaars studenten kennis te laten maken met 
Delft en met andere Surinaamse studenten in Delft. Na 
het evenement zijn we als groep gaan borrelen en gaan 
eten bij “The Hangout”, een restaurant op de campus van 
de TU Delft. 

Een fenomeel jaar voor SUBEST Delft!
TU Delft Voorlichtingssessie Suriname 2017
De voorlichtingscampagne in Suriname in de zomer van 
2017, georganiseerd in samenwerking met de TU Delft, 
had als doel om de scholieren en studenten in Suriname 
adequaat te informeren over de studiemogelijkheden aan 
de TU Delft (de techniek i.h.a.) en het carrière vooruitzicht. 
De infosessies zijn verzorgd op de verschillende middelbare 
scholen en op de Anton de Kom Universiteit van Suriname. 
De middelbare scholen zijn als volgt:
● Arthur A. Hoogendoorn Atheneum 
● Ewald P. Meyer Lyceum (Lyco 2)
● Het Nederlands Lyceum 
● Scholengemeenschap Kwatta 
● Scholengemeenschap Maho 
● Scholengemeenschap Nickerie 
● Scholengemeenschap Sanatan Dharm 
● V.W.O. 4
Tijdens deze voorlichtingssessie zijn er presentaties 

Afbeelding: De voorlichters

Van links naar rechts: Vishay Hardwarsing, Simone Veldhuizen, Lilly-Kyara Bergen 
en Charbel Saleh. Suraj Kishoen Misier (niet aanwezig op de foto)

gegeven over de verschillende opleidingen aan de TU Delft. Ook werd er gepresenteerd over de toelatingseisen, 
inschrijvingen, deadlines, het studentenleven en de struikelblokken van Surinaamse studenten. De TU Delft is als enige 
internationale universiteit vertegenwoordigd op de verschillende vwo scholen en de universiteit van Suriname. Er is voor 
ongeveer 500 scholieren gepresenteerd.

Duwo Event 
Op 5 oktober 2017 vierde de DUWO samen met diverse 
(inter)nationale verenigingen in Delft de opening van 
de International Student Housing (ISH) in Delft. Voor de 
hongerige studenten die avond, was de Surinaamse moksi 
alesi een warm welkom.
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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/QgAiJL

Meld je gauw aan bij SUBEST Delft! Link: https://goo.gl/AyxXG7

In samenwerking met:

SUBEST Delft | Voor jou!

SUBEST Delft voor jou!
SUBEST Delft is een (educatieve) 
studenten- associatie voor studenten 
die affiniteit hebben met Suriname. 
SUBEST Delft vindt het studieproces 
van de Surinaamse studenten 
gemeenschap in Delft belangrijk. 
Zij probeert daarom aankomende 
studenten de nodige informatie en 
ondersteuning te bieden tijdens hun 
studententijd. Naast educatie, welke 
centraal op haar agenda staat, is het 
ook belangrijk voor studenten om een 
netwerk op te bouwen in Nederland. 
Dit kan namelijk zorgen voor meer 
mogelijkheden en kan goed van  
pas komen bij het zoeken naar 

bijvoorbeeld een afstudeeropdracht. 
Dit is in een notendop de missie en visie 
van SUBEST Delft.
SUBEST Delft tracht haar leden 
te ontwikkelen door een cyclus 
bestaande uit drie fases:
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 op 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 
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 om te bouwen 
aan zowel hun eigen carrière als 
aan de toekomst van getalenteerde 
Surinaamse jongeren.

Afbeelding: Oud bestuur 2016-2017

Van links naar rechts: Charbel Saleh (Commissaris Educatie en Sport & Cultuur), Iref 
Joeman (Penningmeester), Oseï Fränkel (Commissaris Public Relations), Ruth 
Martoredjo (Voorzitter), Shehnaaz Abdoel Gafoer (Secretaris) 

Bestuurswisseling
Op donderdag 7 december jl. heeft de officiële bestuurswisse-
ling plaatsgevonden tijdens onze eerste algemene ledenver-
gadering.

Afbeelding: Nieuw bestuur 2017-2018

Charbel Saleh (Commissaris Educatie), Prewish Autar (Commissaris Public Relations), Sulaika Khedoe (Secretaris), 
Marco Wangsawirana (Voorzitter),  Madhuvi Kisoen (Commissaris Sport en Cultuur) en Iref Joeman (Penningmeester) .


