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Schakelstudent Applied Earth Sciences, TU Delft
Student | Vanisha Ramphal

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 of een facebook bericht achter laten op onze 
Facebook pagina ‘SUBEST Delft- Surinaamse Bèta Studenten Delft’. 
En meld je gauw aan bij SUBEST Delft! Link: https://goo.gl/AyxXG7

subestdelft.com

“Het schakeljaar ervaar ik als een intensief jaar”

Afbeelding: Vanisha Ramphal
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Ik ben momenteel bezig met mijn 
schakelopleiding aan de TU Delft 
om vervolgens de Master Geo-
engineering te kunnen doen. 
Nadat ik mijn Bachelor studie 
Delfstofproductie (Mineral Resource 
Management) heb afgerond aan 
de Anton de Kom Universiteit van 
Suriname (AdeKUS) wilde ik graag 
een Master studie doen in Petroleum 
engineering en TU Delft biedt die 
aan. Alvorens te beginnen met een 
Masterstudie aan de TU Delft, dien 
je met een afgeronde Bsc opleiding 
van AdeKUS eerst een schakeljaar te 
volgen, waar ik me in eerste instantie 
over verbaasde. Uiteindelijk blijkt 
dit wel noodzakelijk, want er zijn 
meer technische vakken bij komen 
kijken. Tijdens mijn schakeljaar heb ik 
ontdekt dat ik toch iets anders dan 
Petroleum engineering wil doen en 
mijn keuze ging uit naar Master Geo-
Engineering die een samenkomst 
is tussen Applied Earth Sciences 
en Civil Engineering wat ik heel erg 
interessant en erg uitdagend vind. 

 Het was wennen in het begin 
omdat je ineens in een hele nieuwe 
omgeving terecht komt, een andere 
cultuur dan je gewend bent. Een cultuur 
waar meer zelfstandigheid is vereist. 
Ik ervaarde ook heimwee hierdoor, 
maar door de mogelijkheden (zoals 
video calls) heb ik me hier doorheen 
geslagen. Het schakeljaar ervaar ik als 
een intensief jaar die heel veel tijd en 
inzet eist, vooral vanwege de technische 
vakken. Meestal krijg ik ook heel veel 
assignments voor de diverse vakken 
die tijdrovend zijn. Als schakelstudent 
heb je een heel ander rooster dan 
de andere Bsc studenten met wie je 
de assignments moet maken. Ik ben 
op dezelfde manier als in Suriname 
doorgegaan met studeren. Zaken 
zoals time management, planning en 
prioriteiten stellen zijn hier heel erg van 
belang. De leerstof bijhouden, goed 
voorbereiden en niet wachten tot het 
laatste moment hebben bij mij heel 
erg geholpen bij het halen van mijn 
vakken. Bovendien is het goed om af 
en toe te ontspannen, anders kun je 
door de studiedruk minder efficiënt 
gaan functioneren. Ook ben ik heel 
vaak geconfronteerd geworden met 
programmeertalen die ik niet tijdens 
met Bachelorstudie mee heb gekregen. 
Hiervoor heb ik veel samenwerking 
met medestudenten gezocht en aan 
zelfstudie gedaan.

Tips! 
Het kan zo zijn dat je uiteindelijk een hele andere 

studie kiest dan de studie die je in het begin voor het oog had. 
GA ERVOOR en ONDERSCHAT JEZELF vooral NIET. 

Op bepaalde momenten kan de druk zo hoog zijn dat je denkt dat 
het niet zal lukken, maar geef de moed niet op en GELOOF IN 
JEZELF. Als je het zo ver hebt gered zal de rest ook goed komen.
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Extra!
Wil je meer weten over glas, neem dan een kijkje op: 
https://www.tudelft.nl/citg/onderzoek/stories-of-science/de-kracht-van-glas/

De KRACHT van GLAS
Project | TU Delft

Afbeelding: Faidra Oikonomopoulou (links) en Telesilla Bristogianni (rechts) 
met de glazen muur van de CHANEL Amsterdam Store achter zich.

De Kracht van Glas
Glas staat bekend om zijn breekbaarheid. Transparant 
glas kan gebruikt worden in de architectuur, omdat 
constructief gezien glas zeer sterk is onder drukkracht. Er 
wordt met de inval van licht gespeeld om een gevoel van 
ruimtelijkheid te behouden. Als één van de weinige in de 
wereld zijn hoogleraren en afstudeerders van de TU Delft 
bezig met een onderzoek om glas als constructiemateriaal 
te gebruiken bij gebouwen en bruggen.

Eén van de eerste gebouwen die geinteresseerd waren 
in het installeren van een glazen bakstenen gevel, is 
de CHANEL Amsterdam store gevestigd aan de P. C. 
Hoofdstraat in Amsterdam. Hierbij was de opdracht dat 
de gevel opgebouwd moest worden uit glazen bakstenen 
met een speciale afmeting. Faidra Oikonomopoulou en 
Telesilla Bristogianni kregen deze opdracht toegewezen 
van de hoogleraren voor onderzoek over het ontwerp, 
productie en de constructie van de gevel.

Uitdaging
Faidra en Telesilla hadden hierbij de uitdaging om de 
transparante glazen bakstenen constructie zo sterk en 
vandalisme-vrij mogelijk te kunnen ontwerpen. Verder 
was de zorg er om de glazen bakstenen goed op elkaar 
te stapelen. Het gebruik van conventionele cement zou 
de muur zijn transparantie laten verliezen. De oplossing 
hiervoor is het gebruiken van een doorzichtige lijm dat 
goed is tegen temperatuurwisseling. Uiteindelijk lukte het 
hen om de glazen muur in elkaar zetten.

Volgende stap?
Momenteel is het duo bezig met een onderzoek om 
glazen kolommen te gebruiken in plaats van stalen- of 
betonnen kolommen als draagconstructie. Ook zijn ze 
bezig te onderzoeken of ze beschadigde monumentale 
gebouwen kunnen repareren door glazen elementen in te 
brengen bij de missende en/ of te vervangen delen. Hun 
ambitie is om zo transparant mogelijk te restaureren.

Afbeelding: Glazen muur met Telesilla en Faidra erachter
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 2e jaars BSc Bouwkunde student TU Delft
Student | Joey Sheombar

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 of een facebook bericht achter laten op onze 
Facebook pagina ‘SUBEST Delft- Surinaamse Bèta Studenten Delft’. 
En meld je gauw aan bij SUBEST Delft! Link: https://goo.gl/AyxXG7

subestdelft.com

“Zet gewoon door!”

Afbeelding: Joey Sheombar 

Ik zit in mijn 2e jaar van de studie 
bouwkunde aan de TU Delft. Deze 
studie heb ik gekozen na lang erover 
te hebben nagedacht; ik zat tussen 
bouwkunde en de medische richting. 
Ik ben in de 5e klas van de VWO naar 
Nederland gekomen voor oriëntatie, 
waarbij ik een dag meeliep met 
zowel medische als bouwkundige 
studenten en ook een dag gewerkt 
heb als helper van een cardioloog. 
Desondanks had ik mijn twijfels 
en besloot om een jaar de studie 
infrastructuur te doen aan AdeKUS 
om een beeld te krijgen van wat een 
technische studie in de bouwsector 
daadwerkelijk inhoudt en of het iets is 
dat ik af zou maken. Ik ontdekte dat 
in deze sector je mensen kunt helpen 
door het creëren van betaalbare 
woonopties en door het verbeteren 
van hun omgeving. Met tevredenheid 
en de uiteindelijke redenering dat 
ik altijd een affiniteit had voor het 
bouwen en helpen van mensen, koos 
ik voor mijn huidige studie. Ondanks 
de uitgebreide studie oriëntatie was 

ik niet voorbereid voor de creativiteit die 
hier wordt verwacht en de hoeveelheid 
tijd alles neemt. Het scholieren leven 
in Suriname op de VWO en AdeKUS 
geschiedt makkelijker; een weekend 
voor het tentamen studeren is vaak 
genoeg ter voorbereiding. Dat is hier 
niet zo en tevens de grootste fout die 
je kan maken. Volg je de colleges niet 
en/ of hou je de stof niet tijdig bij, kun 
je al gauw zo ver achter raken met 
geen kans van slagen voor dat vak. Bij 
project werk, individueel of met een 
groep, wordt een bepaalde mate van 
professionaliteit verwacht vanuit de 
faculteit en dat je echt toepast wat je 
bij eerdere vakken hebt geleerd. Door 
meerdere vakanties in Nederland te 
hebben doorgebracht wist ik dat de 
winterdagen korter werden, maar 
realiseerde niet hoeveel effect het 
op mij, mijn prestatie & motivatie 
kon hebben. Uiteindelijk wist ik deze 
effecten van winterdepressie tegen te 
gaan d.m.v. een zonnelamp op mijn 
bureau en vitamine D supplementen. 
Ook moest ik anders leren werken en 
studeren samen met het leren draaien 
van een huishouden, want door mijn 
oude instelling gingen er vakken ten 
onder en aan het eind van mijn 1e 
semester werd ik mijn studie zat. In 
het 2e semester ging het veel beter; ik 
wist nu wat ik kon verwachten en hoe 
ik alles (grotendeels) moest balanceren 
waardoor ik weer begon te houden van 
mijn studie ingaand met een nieuwe 
interesse voor de vervolgvakken. Alles 
verliep de rest van mijn 1e jaar vlot en 
rondde ik het af met mijn BSA (minimaal 
aantal punten om de studie voort te 
mogen zetten). Na de vakantie begon 
mijn 2e jaar met een nieuwe motivatie 

en drijf. Tot nu toe ben ik redelijk 
tevreden met mijn prestaties en kan 
ik zeggen dat het makkelijker wordt 
omdat jij beter wordt. Universitaire 
studies kosten in Nederland veel 
tijd en kunnen je leven domineren 
als je niet goed weet te plannen. 
Ik at dagelijks buiten en sportte 
nauwelijks omdat ik uitgeput was. In 
mijn 2e jaar heb ik dus besloten om 
beter voor mezelf te gaan zorgen 
en dagelijks te sporten. Als je weet 
hoeveel tijd je nodig hebt en je je 
in die tijd ook inzet, kan je makkelijk 
elke dag sporten. Ik doe (nog) 
geen vrijwilligers/ commissie werk, 
maar onderneem wel regelmatig 
met vrienden en families iets ter 
ontspanning. Eind november begon 
de heimwee; ik voelde me gestrest, 
moe en gedeprimeerd door het 
tekort aan zonlicht. Door regelmatig 
contact met vrienden en familie kon 
ik mijn heimwee redelijk tegengaan. 
In december ging ik op vakantie naar 
Suriname en eenmaal terug voelde 
ik mij stukken beter. In het begin kan 
het lastig zijn de beste manier van 
studeren te ontwikkelen, maar ik heb 
geleerd mijn tijd in te delen, om in te 
schatten hoeveel tijd ik in bepaalde 
dingen moet stoppen, dat een goed 
sociaal leven goed is voor je studie 
en dat je de mensen (vrienden, 
medestudenten en leerkrachten) om 
je heen om hulp/ advies moet vragen 
als het moeilijk gaat. 
Op bouwkunde hebben ze in het 

[wordt vervolgd op de volgende 
pagina]
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Van Surinaamse Studenten
Struikelblokken

Struikelblokken

eerste jaar meer dan genoeg vakken 
die je met het gros van benodigde 
software types leert omgaan. Ik raad 
aan om toch zelf op YouTube te kijken 
naar een paar tutorials om met een 
basis naar hier toe te komen en deze 
gedurende je studie dan uit te breiden. 
Een goede studie-tijdsindeling voor 
mij houdt in: elke doordeweekse 
dag tot 6 uur op campus te studeren 
en in het weekend nog 6 uren aan 
studie besteden. Door de consistente 
basis studie-uren, haalde ik het 
meeste uit mijn vrije tijd  (uitgaan 
en sport) en scoorde het best op 
school. De beste wijze van stress 

bij tentamens te verminderen is door 
goede voorbereiding en de avond van 
tevoren niet later dan 22 uur te gaan 
slapen. Voor deadlines zou ik zeggen 
dat het beste is consistente werken aan 
je project zodat je aan het eind minder 
lange uren hoeft te maken. Als je door 
omstandigheden toch in deze situatie 
bevindt, zou ik natuurlijke rustgevers 
aanraden, zodat je kalmeert, helder kan 
denken en alsnog de resterende tijd 
optimaal gebruikt. 

[wordt vervolgd van de vorige 
pagina]

Naar ervaring van studenten in hun 1e en 2e collegejaar 
in Nederland, blijken de volgende struikelblokken de 
meest voorkomende. 

Timemanagement: je bent nu op je zelf aangewezen 
hoe je je tijd moet indelen. Omdat je nu ook alles zelf 
moet doen (huishouden) en ook omdat alles nieuw is, is 
er meestal minder tijd over voor sport e.d. en 
moet je meer tijd besteden aan college uren. 
Een to do list helpt voor een overzicht van 
colleges, afspraken, deadline assignments 
etc. 

Studie aanpak: het kan in het begin moeilijk zijn om 
een juiste studie aanpak methode te hebben. Dit omdat 
je losgelaten wordt als student en je zelf bepaalt hoe je 
alles aanpakt. Veel tijd besteden aan een vak wilt niet altijd 
zeggen dat je een vak zal halen. Strategisch en vanaf het 
begin studeren, samen studeren en ook jezelf in bedwang 
houden van de verleiding om veel andere 
dingen te doen naast studie (met als resultaat 
minder tijd besteden aan studie) helpen vaak 
genoeg wel. 

Heimwee: het gemis van je familie en je 
vrienden in Suriname en dat je nu alleen op 
kamers woont kan maken dat je je eenzaam 
voelt. Aan de andere kant ben je dan ook 
constant bezig met je studie en zijn er genoeg 
activiteiten op de TU Delft of die je met 
medestudenten en vrienden kunt ondernemen, 
wat compenserend kan werken. 

Software skills:
in Nederland wordt er veel met software 
gedaan en is er veel gedigitaliseerd. Vele 
ondervinden een achterstand met software 
skills, maar die kun je bijschaven door meer tijd op te 
offeren om het je zelf aan te leren en/ of door samen te 
studeren. 

Neven activiteiten: naast je studie is 
ontspanning ook van belang. Maar wil je 
na je studie hier werken, dan kunnen neven 
activiteiten je CV aantrekkelijker maken, vb. 
studie verenigingen, sport, vrijwilligerswerk, 
bijbaan, etc. 

Contacten aanleggen:
vanwege cultuurverschillen kan het lastig 
zijn (meteen) nieuwe vrienden te maken en 
zoek je eerder de Surinamers op waarbij je 
je comfortabeler voelt. Om hier verder te 
groeien is het gunstig om ook Nederlandse contacten aan 
te leggen en je daarbij aan te passen.

Inschrijving: voor degene die een Engelstalige 
bachelor hier wilt doen (vb. BSc. Aerospace) 
kan de procedure van decentrale selectie 
intensief zijn en moet je tijdens je studie hier 
veel engelse technische termen aanleren.

Tips! 
Mijn 1e semester zou ik beter 
kunnen aanpakken door vanaf het 
begin een PLANNING OP DAG 
OF WEEKBASIS te maken. Zou 
deze planning niet werken, zou het 
wel helpen met het sneller erachter 
komen wat wel of niet werkt wat 
zorgt voor snellere aanpak. Elke 
studie hier vergt veel, dus kom 
MENTAAL VOORBEREID, maar 
bereid je ook voor op de basis van 
het studiecurriculum, wat betreft 
de skills (planning en/ software) die 
nodig kunnen zijn en ZET GEWOON 
DOOR!
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Extra!
De onderstaande links bevatten meer informatie over de kosten en is gebruikt om de kostenindicatie te maken:
https://bit.ly/2rnbm4P     |     https://bit.ly/2HTPgOs

Studie, verblijf, woninghuur en persoonsgerelateerde kosten
Studiekosten

Om in Nederland te studeren is het essentieel om te 
weten wat de kostenposten zijn. Een indicatie hiervan is 
weergegeven in onderstaand tabel. De borgsom is op 
dit moment gesteld op € 10.842 , deze wordt begin van 
het collegejaar weer teruggestort op je bankrekening. 
De borgsom is het bewijs dat de desbetreffende student 
over het vermogen beschikt om zichzelf één jaar lang te 
onderhouden in Nederland. Daarnaast heb je in Nederland 
ook een verblijfsvergunning nodig (geldt voor de mensen 
die in het bezit van een andere nationaliteit dan de 
Nederlandse). De verlenging van je verblijfsvergunning is 
pas nodig na het eerste of soms na het tweede collegejaar. 
Een grote kostenpost is het jaarlijks collegegeld oftewel 
inschrijfgeld, welke jaarlijks verhoogd wordt; in het tabel 
aangegeven bedrag geldt voor het collegejaar 2018-
2019.  Het collegegeld voor het volgen van een schakel-
programma is afhankelijk van het aantal te behalen 

Kosten Plaatje Student TU Delft
studiepunten en verschilt per schakelprogramma wat 
weer verschilt per faculteit. De kosten verbonden met 
studieboeken zijn zeer variërend per studie en de vakken die 
je kiest; sommige boeken kun je digitaal kosteloos vinden 
terwijl andere boeken (2e hands) gekocht kunnen worden. 
Tevens is ook een indicatie van de maandelijkse kosten 
weergeven in de tabel. De kamerhuur tarieven gelden voor 
omgeving Delft, maar ook Den Haag en Rotterdam en het 
kan een studio zijn of een kamer met gedeelde algemene 
ruimte (bad, wc en keuken). De kamerhuur en studenten 
zorgverzekering vallen in de aangegeven prijscategorie 
en kunnen ook per jaar verschillen. Verder kunnen de 
maandelijkse kosten natuurlijk meer of minder worden 
als de student maandelijks meer wenst uit te geven aan 
boodschappen, reiskosten en additionele kosten. Volgens 
de Immigratie en Naturalisatiedienst (IND) worden de 
maandelijkse kosten op € 902,- geschat. 

De deadlines die volgen in de applicatie procedure zijn aangegeven in de link: https://bit.ly/2rktcGD.

Tabel: Overzcht van de kosten

Kosten voor een student aan de TU Delft
Eenmalige kosten per collegejaar (2018-2019):
Borgsom € 10.842 (krijg je terug na aftrek van 

verblijfsvergunning en administratiekosten)
Verlenging van verblijfsvergunning ca. € 160
Reguliere inschrijfgeld voor BSc. Programma € 2.060
Reguliere inschrijfgeld voor MSc. Programma € 2.060
Collegegeld t.b.v. een schakelprogramma 
(afhankelijk van het aantal studiepunten bepaald)

€ 2.060 (voor een volledig schakelprogramma van 
60 studiepunten; kosten per studiepunt zijn
 € 34,33)

Studieboeken en studiemateriaal € 250 - € 750 (variërend per studie)

Maandelijks uitgaven:
Studenten kamerhuur € 250 - 600
Studenten verzekering € 40 - € 45
Boodschappen € 120 (€ 30 per week)
Openbaar vervoer (vanuit omgeving Rotterdam en Den 
Haag met de tram, trein, bus etc.) naar Delft

€ 100

Additionele kosten (voor abonnementen t.b.v. mobiele 
data, sporten, etc.)

€ 60

Totale maandelijkse kosten € 900 - € 1.000
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Extra!
Voor informatie over Buro CITE kijk op: www.burocite.nl of www.buitenruimteenmaatschappij.nl 
of http://dalilandingpage.burocite.nl of check onze FB pagina en LinkedIn profiel.

Ingenieurs- en adviesbureau: Buro CITE

Onze Eerste, tevens Platinum Sponsor
Buro CITE

Buro CITE is een ingenieurs- en adviesbureau dat vakkennis, 
communicatie en projectbeheersing hoog in het vaandel 
heeft staan. Buro CITE heeft een vestiging in Rijswijk en in 
Paramaribo en zij werkt in beiden landen aan de inrichting 
en het beheer van de openbare ruimte. Inmiddels is ze 
alweer 15 jaar actief in Nederland en 10 jaar in Suriname. 
De vestigingen vormen elkaars verlengstuk en werken 
intensief samen aan zowel projecten in Nederland als in 
Suriname.

Wat doet Buro CITE?
Buro CITE maakt plannen voor het inrichten en beheren 
van assets van de overheid in Nederland en Suriname. De 
diensten die wij leveren bieden een totaalpakket voor een 
buitenruimte die voldoet aan de wetgeving, uw beleid, 
landelijke of regionale regelgeving en niet te vergeten uw 
wensen. Bij ons kunt u terecht voor:
Engineering, directievoering en toezicht voor bouw- en 
woonrijp maken, reconstructies en herinrichtingen; Buiten 
ruimte management/ assetmanagement; Ontwerpen en 
dimensioneren van constructies; Innovatie.

De grootste groep opdrachtgevers zijn overheden, zowel 
de lokale- als de landelijke overheid. Buro CITE heeft veel 
ervaring met het samenwerken met overheden. Dit heeft 
erin geresulteerd, dat ze de taal van de ambtenaar en de 
politiek spreken en dus in staat zijn goed gefundeerde 
(beleids)notities op te stellen voor bestuurders.

Buro CITE hecht zich aan heldere communicatie en 
projectbeheersing. “Afspraak is bij ons ook afspraak en 
wij voeren de opdrachten op efficiënte en effectieve wijze 
uit binnen de afgesproken marges van tijd en geld”, zegt 
Roland Soedamah, algemeen-directeur van Buro CITE.
Voor Buro CITE is stilstand, achteruitgang. Innovatie is 
één van de voorwaarden voor een economische groei. 
Voor Buro CITE  geldt bij innovatie de randvoorwaarde 
dat het resultaat direct toepasbaar moet zijn door de 
opdrachtgever. We noemen dit pragmatische innovatie!

Bij Buro CITE wordt veel aandacht besteed aan kwaliteits-
zorg. Het binnen de organisatie van toepassing zijnde 
kwaliteitsmanagementsysteem is geënt op het beperken 

en beheersen van risico’s en op het tijdig en goed uitvoeren 
van controles, voordat producten en diensten aan de klant 
worden geleverd. Dit kwaliteitsmanagementsysteem is 
gecertificeerd volgens ISO9001. DNV-GL. De certificerende 
instelling, was onder de indruk van de wijze waarop het 
systeem door Buro Cite is opgezet.

Buro CITE is ook gevestigd in Suriname. Op hoofdlijnen 
wordt op dezelfde manier gewerkt, maar de werkwijze is 
afgestemd op de lokale situatie en cultuur. Gebruikmakend 
van moderne communicatiemiddelen wordt in Suriname 
aan Nederlandse projecten gewerkt en vice versa. De 
algemeen directeur van Buro CITE, Roland Soedamah, is 
geboren in Suriname. Zijn wens is altijd geweest om op 
een maatschappelijk verantwoorde manier een bijdrage 
te leveren aan de duurzame ontwikkeling van Suriname. 
Buro CITE heeft vanaf 2002 diverse activiteiten ontplooid 
in Suriname. In eerste instantie vanuit Nederland, maar in 
april 2006 is de stap gezet om een vestiging in Suriname 
op te zetten. De heer Soedamah geeft aan, dat ze goed 
op weg zijn maar hopen nog meer te kunnen betekenen 
voor de Surinaamse samenleving.

Afbeelding: Buro CITE
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Gamenight
SUBEST Delft 2018 | OWee

GAMENIGHT SUBEST Delft 2018
Op zaterdag 17 maart werd voor 
de tweede keer de SUBEST Delft 
Game Night georganiseerd. Met 
meer dan 90 studenten die zich 
hadden aangemeld, was dit event 
weer een groot succes.  Het doel was 
voornamelijk om de contactkring 
en de relaties tussen onze leden 
te versterken, waarbij ze met hun 
allen in een heel gezellige sfeer 
met verschillende spelletjes effectief 
met elkaar konden communiceren. 
Tijdens de Game Night bestond de 
mogelijkheid om keuzes te maken 

tussen de verschillende board games, 
kaartspelletjes, FIFA toernooi en 
beerpong. Ook waren de leden van 
de vereniging ABC Compas (Aruba 
Bonaire Curaçao) en SSA (Surinamese 
Student Abroad) aanwezig bij het event. 
Dit zorgde namelijk niet alleen voor 
een versterking van de banden met 
studenten buiten Delft, maar ook met 
internationale studenten. Na dit groot 
succes wordt er nu al overwogen om 
de Game Night elk jaar te organiseren 
voor onze leden.

O
W

E
E Jaarlijks wordt er een Ontvangstweek (OWee) georganiseerd in Delft. 

Het doel hiervan is om de studentenstad Delft te leren kennen. Tijdens 
deze week worden er verschillende activiteiten georganiseerd zoals de 
sightseeing tour, verkenning van bijzonder plekken, kennismaking met 
verschillende studenten- en sportverenigingen en de verschillende 
feesten die zij organiseren. Dit leidt tot een heel goede start van het 
studentenleven. De Owee vindt plaats in de periode 19 t/m 23 augustus. 
Voor meer informatie zie de volgende link: https://bit.ly/2rWGdWc

M I S  D I T  N I E T !

Afbeelding: De spanning bij beerpong

Afbeelding: Bij troefcall worden er ook geen grappen gemaakt Afbeelding: Natuurlijk kunnen wij Fifa ook niet eruit laten
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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 of een facebook bericht achter laten op onze 
Facebook pagina ‘SUBEST Delft- Surinaamse Bèta Studenten Delft’. 
En meld je gauw aan bij SUBEST Delft! Link: https://goo.gl/AyxXG7

subestdelft.com

Business Dey 2018
SSA | SUBEST Delft

SSA & SUBEST Delft Business Dey 2018
SUBEST Delft heeft in samenwerking met SSA mogen 
terugblikken op een geslaagde Business Dey op 23 Maart 
2018. Het technisch gedeelte van het event werd door 
SUBEST Delft georganiseerd, waarbij  het bedrijf Arcadis 
werd uitgenodigd. Dit bedrijf is een leidend firma in 
Design & Consultancy van natuurlijke en mens gebouwde 
middelen. Met kennis van market sector insights en 
collective design, consultancy, engineering, project - en 
management services, werkt Arcadis in partnerschap 
met haar cliënten voor het leveren van uitzonderlijke en 
duurzame resultaten gedurende de hele levenscyclus van 
hun natuurlijk en mens gebouwde middelen. Daarin is 

Arcadis in staat complexe oplossingen te ontwerpen en te 
leveren door haar technical, consultant en management 
vaardigheden te combineren van planning, tot creatie, 
operatie en mogelijke herdefiniëring. De case study hield 
in een asset management van het Van Brienenoordbrug. 
Studenten hebben in groepen samen kunnen brainstormen 
en werken aan de case study. Het organiseren van het 
event was een “team effort” van verschillende partijen die 
geleid heeft tot innovatieve ideeën voor Arcadis en daarbij 
ook een succes was voor hen. 

Zomer-voorlichtingssessie Voor de zomer-voorlichtingssessie is SUBEST Delft in de 
maanden juli & augustus 2018 wederom in Suriname. 
De sessie zal op verschillende VWO scholen en op 
AdeKUS worden gehouden met als doel het  inlichten 
over de verschillende opleidingen, studentenleven en 
inschrijfprocedures. Ook zal er een opendag gehouden 
worden waarbij scholieren en studenten die interesse 
hebben voor een vervolgstudie aan de TU Delft, hun 
vragen kunnen stellen over aspecten zoals de verschillende 
opleidingen aan de TU Delft, deadlines (betreffend de 
inschrijfprocedure en verdere studie proces) en het 
studentenleven in Nederland. Voor verdere informatie 
houd onze FB page, Instagram en Website in de gaten.

Afbeelding: De aanwezige kandidaten van Business Dey 2018 en personen van Arcadis

Afbeelding: Voorlichtingssessie 2017 aan de VWO4


