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Inhoudsopgave
Introductie

Contact:
Heb je vragen over studeren aan de TU Delft, de Haagse hogeschool of InHolland Hogeschool? Stuur dan een mail naar edu.
subestdelft@gmail.com of laat een bericht achter op onze Facebook pagina. Kom je in september 2019 in Delft studeren? Meld 
je alvast aan via deze link (http://goo.gl/JGA5uY) om op de hoogte te blijven van onze activiteiten! Studeer je al in Delft en ben 
je nog geen lid? Meld je dan aan via https://goo.gl/6Tp6bg. 
Zie voor meer informatie over SUBEST Delft onze website https://subestdelft.com/

Disclaimer: SUBEST Delft biedt de mogelijkheid tot het verstrekken van informatie over o.a. de (studie)mogelijkheden aan de TU 
Delft. Echter is zij niet aansprakelijk binnen de TU Delft en kunnen er hier geen rechten aan worden ontleend.  

subestdelft.com

SUBEST Delft (Surinaamse Béta-Studenten Delft) 
is een studenten associatie voor (aankomende) 
technische studenten aan het hoger onderwijs 
in Delft. SUBEST Delft heeft als doel het 
ondersteunen van Surinaamse studenten in de 
overgang van scholier naar young professional. 
Dit doen we door studenten te ondersteunen 
vanaf het moment dat ze een studierichting 
moeten kiezen middels voorlichting op de VWO 
scholen in Suriname. In de studieperiode bieden 
we begeleiding bij de uitdagingen die worden 
ervaren bij de overgang van VWO naar WO 
en de verhuizing naar Nederland. Bovendien 
organiseren we verschillende educatieve, 
sportieve en culturele activiteiten. De vereniging 
biedt ook toegang tot een netwerk van mede 

alumni en bedrijven. 

Afbeelding: Het nieuwe team voor het bestuursjaar 2018-2019 van 
SUBEST Delft.
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1ste jaars BSc Werktuigbouwkunde, TU Delft
Student | Ivanio Tjin-A-Djie

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, 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

“Mijn ervaringen als eerstejaars student in Delft”
De uitdagingen
Het was in het begin niet zo moeilijk om aan te passen, maar naarmate het 
kouder werd, werd het steeds moeilijker want je moet met steeds meer kleren 
aan naar school en je moet speciale jassen kopen voor de winter enzovoort. De 
kou is een van de grootste uitdagingen want in Suriname ben je niet minder 
dan 30 graden gewend terwijl het in Nederland makkelijk al onder de 0 graden 
wordt. Dus bereidt je goed voor daarop en voor de rest komt het wel goed.

De omschakeling van vwo naar universiteit
In de eerste week was het moeilijk, omdat je dan nog moet wennen aan langere 
dagen, want je hebt les van kwart voor 9 tot kwart voor 6. Maar je went er 
makkelijk aan want er zijn best veel pauzes tussendoor. Ik zou wel aanraden om 
mee te doen aan de activiteiten zoals eerstejaarsweekend en Owee, omdat je 
daar al een heleboel mensen van je studie leert kennen en het is handig om 
een paar vrienden te maken zodat je met hen kan praten tijdens de pauzes. Op 
universiteit ga je wel moeten leren dat je niks meer voor je leerkrachten doet, je 
moet het echt voor jezelf doen. Het is best veel zelfstandig werk, maar je krijgt 
wel genoeg begeleiding. Universiteit is echt niet zo moeilijk als iedereen denkt, 
zolang je de stof bijhoudt en hard werkt kan je alles. En geniet ook van alle 
verenigingen die er zijn. Je kan makkelijk nieuwe dingen uitproberen omdat er 
echt gewoon voor alles een vereniging is. En sluit je vooral aan bij SUBEST want 
daar ontmoet je ook andere Surinamers in Delft die allemaal hetzelfde hebben 
meegemaakt en je kunnen helpen.

Tip! 

“Universiteit is echt niet 
zo moeilijk als iedereen 
denkt, zolang je de stof 
bijhoudt en hard werkt 

kan je alles.”

Afbeelding: Project ‘Audi A2 All-Aluminium Car’ in de faculteit van 3mE (Mechanical, Maritime and Materials 
Engineering)
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Georganiseerde activiteiten
Overzicht 2017/2018

Eerstejaars bijeenkomst
Jaarlijks wordt na het eerste semester 
een bijeenkomst georganiseerd waarbij 
eerstejaarsstudenten hun ervaringen met 
elkaar kunnen delen. Bovendien bestaat 
de gelegenheid met ouderejaars de 
uitdagingen waar eerstejaars tegenaan 
lopen te bespreken en advies te vragen. 

Business dey
In samenwerking met SSA een business dey 
met als thema ‘preparing for succes’. Hierbij 
konden studenten verschillende workshops 
volgen en in groepen werken aan een case 
study. Na de workshops vond er een borrel 
plaats met de gelegenheid tot netwerken. 

Voorlichtingscampagne
In samenwerking met de TU Delft is een 
groep studenten in de zomer langs 8 VWO 
scholen in Suriname gegaan om informatie 
te verstrekken over de studiemogelijkheden 
in Delft en de voorbereiding die nodig is om 
in Delft te studeren.  

Educatief
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Georganiseerde activiteiten
Overzicht 2017/2018

Kerstdiner
Jaarlijks wordt er in december een kerstdiner 
georganiseerd waarbij er lekker gegeten en 
genoten kan worden van elkaars gezelschap.
 

Game night
Door een gezellige sfeer te creëren werden 
studenten in de mogelijkheid gesteld elkaar 
beter te leren kennen en te netwerken. Met 
meer dan 80 aanwezigen was dit evenement 
een groot succes. 

Sportdag 
In samenwerking met ABC compas werd een 
sportdag georganiseerd waarbij studenten 
konden volleyballen, basketballen en 
tafeltennissen. Studenten konden behalve 
onderling netwerken tevens studenten van 
ABC compas (de studentenvereniging voor 
studenten van Aruba, Bonaire & Curaçao) 
leren kennen. 

Movie night
Om de vakantie af te sluiten werd er een 
movie night georganiseerd. Door middel 
van een instragram poll ging de keuze 
uiteindelijk naar “White Chicks” en bloeide 
het uit tot een gezellige avond. 

Sport & Cultuur
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1ste jaars MSc Bouwkunde student. TU Delft
Student | Naghme Khosravi

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, 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

“Ervaring van een schakel student”

Afbeelding: Naghme Khosravi

Mijn reis naar Delft 
Ik telde de seconden af om naar 
Delft te komen voor mijn Master in 
Architectuur… de kans te hebben 
om te studeren aan een van de top 
drie universiteiten wereldwijd voor 
architectuur, gebruik maken van 
zoveel faciliteiten die er beschikbaar 
worden gesteld en mijn kansen op 
de arbeidsmarkt te vergroten in de 
toekomst. 

Mijn leven voor Delft
Misschien wel handig om een korte 
terugblik naar mijn leven voordat ik 
naar Delft kwam te werpen om beter 
te begrijpen waarom en hoe ik mijn 
leven in Delft heb ervaren. Ik ben tot 
mijn 14de in Iran opgegroeid, daarna 
ben ik in Nederland gekomen en 
ik heb mijn middelbare school hier 

afgerond. De liefde bracht mij naar 
mooie Suriname, waar ik ook mijn 
Bachelor heb afgerond in de studie 
Infrastructuur aan de Anton de Kom 
Universiteit van Suriname. Als student 
heb ik veel moeilijkheden ervaren in 
Suriname, de minimale faciliteiten, 
bureaucratie en helaas een tekort aan 
docenten die echt de studenten konden 
enthousiasmeren voor de studie en de 
toekomstperspectieven. Wat ik miste in 
Suriname, zag ik in Delft voor me… 

Maar… 
Toen ik naar Delft kwam, was de 
realiteit misschien veel harder dan ik 
verwacht had. Het hoger onderwijs 
is in Nederland van een ander 
niveau: de hoge verwachtingen, de 
prestatiedruk (algemeen bekend bij 
architectuurstudenten) en heel hard 
werken. 
Ik had een schakelprogramma moeten 
volgen omdat mijn vooropleiding niet 
volledig aansloot op mijn Master. Mijn 
eerste begeleidster heb ik heel hard 
ervaren. Ik kreeg in het begin al te 
horen van haar dat ik misschien moest 
stoppen! Naast alle kritiek heb ik mezelf 
meer tijd gegund om mijn passie te 
vinden in mijn studie. Ik moest vechten 
en ik moest hard werken voor wat ik 
wilde. Mijn schakelprogramma heb ik 
twee perioden kunnen afmaken met 
twee stages tussendoor. Door stage te 
lopen, heb ik mij steeds beter kunnen 
wortelen in mijn vakgebied en ik kon de 
skills die ik nodig had, eigen maken. 
Ik ben nu begonnen aan mijn Master. 
Het is nog steeds niet zo gemakkelijk… 
ik moet regelmatig mijn hoofd koel 
houden om het overzicht niet te 
verliezen.

Tips! 
Mijn tips op een rijtje als je naar 
Delft/Nederland komt voor je 
studie: 
• Als de mogelijkheden er 
zijn, begin direct met je Bachelor 
in Delft/Nederland. Zo word je 
getraind op het vereiste niveau.
• Bereid je goed voor 
voordat je de Master in 
Nederland gaat doen. Meestal 
zijn er lijstjes beschikbaar van 
literatuur en software die je zou 
moeten kennen. 
• Maak je klaar voor 
kritiek. Nederlanders zijn in het 
algemeen heel direct en dat 
kan soms hard bij je aankomen. 
Hoor de kritiek, neem het niet 
persoonlijk, zet de negativiteit om 
in energie en laat zien dat je het 
wel kan. 
• Stel al je vragen en 
schaam je niet daarvoor!
• Leer overwogen 
beslissingen te nemen. Hier 
word je meestal niet van A tot 
Z begeleid. Je bent vrij om je 
eigen keuzen te maken, wel 
overwogen. 

“Heel veel succes met je 
studie!“
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bij het kiezen van een studie
Tips

HBO of WO?
Twijfel je tussen HBO en WO (universiteit)? Het belangrijkste verschil is dat 
HBO praktijkgericht is en WO wetenschappelijk gericht is. Bij HBO wordt meer 
aandacht besteedt aan Hoe vraagstukken terwijl op WO de focus ligt op Waarom 
vraagstukken. Dit heeft ook invloed op de carrièreperspectieven na de studie. 
Wat beter bij jou past hangt af van jouw karakter en de toekomstige baan die je 
hoopt uit te oefenen.

TIPS! bij het kiezen van een studie
Het aanbod aan studies in Delft is groot. Het kiezen van een passende studie 
kan dan ook een grote uitdaging zijn. Gun jezelf dan ook genoeg tijd voor deze 
keuze en begin vroeg met je inlezen en oriënteren. 
De studiekeuzetest https://www.123test.nl/gratis-studiekeuzetest/ en https://
icares.com/tests/start/education  is handig om mee te beginnen als je nog geen 
idee hebt welke je richting je op wilt. 

Twijfel je tussen een paar studies? Dan zijn de onderstaande vragen handig om 
te helpen bij de keuze:
•        Wat is de verhouding tussen praktijk en techniek per studie? Welke   
         verhouding spreekt je meer aan?
•        Wat zijn de carrièreperspectieven na de studie?
•        Is de studie internationaal georiënteerd?
•        Is creativiteit nodig voor de studie? Spreekt dit je aan?
•        Op welke manier wordt onderwijs gegeven per studie en hoeveel   
         contacturen zijn er per week?
•        Is er veel werk in groepen en spreekt dit je aan?
•        Voldoe je aan de toelatingseisen?
•        Welke vakken zijn belangrijk voor de studie en zijn dit vakken waarin je          
         comfortabel voelt?

Het antwoord op de meeste vragen kunnen online gevonden worden. Voor 
een representatiever antwoord is het altijd handig de vragen aan een student te 
stellen. Probeer daarom in je omgeving iemand te identifi ceren die de studie die 
je interessant vindt heeft gedaan of contacteer de universiteit of hogeschool en 
vraag als het mogelijk is met een student in contact te komen.
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Huisvesting en Visum

Visum
Studenten met de Surinaamse nationaliteit moeten via de 
Nederlandse ambassade een machtiging tot voorlopig 
verblijf (MVV) aanvragen om in Nederland te kunnen 
wonen en studeren. We raden aan dit zo snel mogelijk 
nadat je inschrijving rond is aan te vragen. 
Houd ook rekening dat studeren in Delft ongeveer 1000 
euro aan maandelijkse uitgaven meedraagt. Een uitgebreid 
overzicht van de kosten kan gevonden worden op onze 
site https://subestdelft.com/beeldoverzichtkosten/.

Huisvesting 
Wil je via de studentenhuisvestings organisatie een kamer 
huren? Schrijf je dan zo snel mogelijk in via ROOM.nl 
om kans te maken op een kamer. Vanaf het moment dat 
je ingeschreven staat bouw je wachttijd op. Hoe meer 
wachttijd hoe groter de kans dat je een kamer vindt 
(afhankelijk van het type kamer is gemiddeld 1.5 jaar 
wachttijd nodig). Als je gegarandeerd wil zijn van een 
kamer kan je ook via de TU Delft een speciale kamer huren 
die gereserveerd wordt voor internationale studenten. 
Hiervoor moet je je inschrijven via Delft Tulip (mogelijk 
vanaf 1 mei, op uitnodiging nadat de aanmelding voltooid 
is). Hou hierbij ook rekening dat er sprake is van ‘fi rst come 
fi rst serve’. Verder zijn particulier huren of een periode bij 
familie of vrienden verblijven ook een optie. Hou in ieder 
geval rekening met de grote toestroom aan studenten in 
Delft en de beperkte huisvesting. Probeer huisvesting dus 
zo snel mogelijk in orde te maken!
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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 profi el.

Ingenieurs- en adviesbureau: Buro CITE

Vacatures
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.

Buro CITE hecht zich aan heldere communicatie en projectbeheersing. 
“Afspraak is bij ons ook afspraak en wij voeren de opdrachten op 
effi  ciënte en eff ectieve 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!

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

VACATURES & STAGE PLEKKEN

•  Applicatie ontwikkelaar

•  Medewerker online/offl  ine communicatie

•  Werkvoorbereider infracontracten

•  Projectleider infracontracten

https://subestdelft.com/buro-cite-stageplekken/

https://subestdelft.com/vacatures-buro-cite-b-v/
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Bestuursjaar 2018-2019
SUBEST Delft team

Het bestuur 2018-2019 van SUBEST Delft bestaat uit v.l.n.r.:
Tahisa Robles (Commissaris Educatie), Suryand Jhinkoe-Rai (Penningmeester), Marco Wangsawirana 

(Voorzitter), Mitch Wong A Foe (Commissaris Sport en Cultuur), Suraj Kishoen Misier (Secretaris), Amy 
Cotino (Commissaris Public Relations).

SUBEST Delft Bestuur 2018/2019

Commissie Public Relations
Prewish Autar, Amy Cotino, Darshan 

Ramlal en Zeenat Madhar

Commissie Sport en Cultuur
Mitch Wong A Foe, Tyra Rahan, Oseï 

Fränkel, Prashand Kalpoe en 
Nick Tjoe-A-On

Commissie Educatie 
Tahisa Robles, Vanisha Ramphal en 

Simone Veldhuizen


