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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 2020 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 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

RECRUITMENT
COMMISSIE EN BESTUUR

Wil je structureel bijdragen aan de ontwikkeling 
van Surinaamse studenten aan het hoger technisch 
onderwijs? Versterk dan volgend academisch jaar een 
van onze commissies of vervul een bestuursfunctie. 
Voor een lijst met functies waarvoor we naar studenten 
op zoek zijn en de sollicitatie procedure kan je terecht 
op onze website subestdelft.com/recruitment .

NEEDS YOU!
JOIN ONS TEAM!

2019/2020

Surinaamse Bèta-Studenten Delft
SUBEST Delft

VOORLICHTINGSCAMPAGNE 2019
Ook dit jaar zal SUBEST Delft voorlichting geven over 
studiemogelijkheden aan de TU Delft voor VWO 
scholieren en AdeKUS studenten. De voorlichting 
sessies worden gegeven door studenten die zelf 
vanuit Suriname naar Delft zijn verhuisd en er nu 
studeren. De verschillende studies, het maken van een 
studiekeuze, de aanmeldprocedure en de logistieke 
uitdagingen van de verhuizing worden belicht. De 
voorlichtingscampagne vindt plaats in juli 2019. Mocht 
je voor die tijd al vragen hebben kan je ons contacten 
op: edu.subestdelft@gmail.com of via Facebook. We 
hopen je te zien!

Afbeelding: Voorlichtingssessie 2018

http://goo.gl/JGA5uY
https://goo.gl/6Tp6bg
http://subestdelft.com
https://subestdelft.com/recruitment/


Handige tips
Stappenplan

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

STAPPENPLAN
Ook dit jaar komt een groep Surinaamse studenten naar Delft om hier hun opleiding voort te zetten. Als je dit jaar 
naar Delft komt is het handig om voordat de colleges beginnen alles geregeld te hebben zodat je zorgeloos aan je 
studie kan beginnen. Hierom een handig lijstje dat hierbij kan helpen.

• Inschrijven voor eerstejaarsweekend en Owee
» We raden aan mee te doen aan de introductieweek om zo je nieuwe studiegenoten snel te leren kennen. 

Voor de introductieweek van Delft kan je je inschrijven via owee.nl vanaf de maand mei. 

• Zoeken naar een kamer
» Via room.nl of particuliere huisvesting kan je je aanmelden voor een kamer. Ook is het mogelijk via TU 

Delft een kamer te huren. De maximale huurperiode voor bachelorstudenten die via de TU huren is 1 
jaar. Houd er rekening mee dat het een paar maanden kan duren voordat je een geschikte kamer hebt 
gevonden 

• Aanvragen MVV
» Zodra de inschrijving rond is kan je je visum (MVV) aanvragen. De universiteit vraagt het visum voor je 

aan, maar je moet zelf een afspraak maken met de ambassade om de benodigde stukken af te geven. Dit 
kan een tijdje duren dus hoe eerder hoe beter. (Alleen voor studenten met een Surinaams paspoort) 

• Zorgverzekering uitkiezen
» Studenten met een Surinaamse nationaliteit kunnen via de TU Delft een internationale verzekering 

afsluiten bij OOM. Verzekeringen vergelijken voor studenten die hier niet voor in aanmerking komen via 
independer.nl. 

• Aanvragen zorgtoeslag, studiefinanciering en studenten OV
»	 Aanmelden	voor	studiefinanciering	via	duo.nl/particulier (studenten met een Nederlands paspoort) of 

N.O.B. (studenten met een Surinaams paspoort)
» Gratis openbaar vervoer voor studenten kan aangevraagd worden via studentenreisproduct.nl. (alleen 

voor studenten met een Nederlands paspoort)
» Zorg- en huurtoeslag kunnen worden aangevraagd via mijntoeslagen.nl 

• Telefoon abonnement afsluiten
» Prijzen kunnen vergeleken worden via prijsvergelijken.nl 

• Inschrijven bij de gemeente
» Een afspraak kan bij veel gemeenten ook online gemaakt worden. 

• Inschrijven bij een huisarts
» Huisartsen kunnen vergeleken worden via zorgkaartnederland.nl 

mailto:edu.subestdelft@gmail.com
https://www.facebook.com/SUBESTDelft/
https://goo.gl/AyxXG7
https://owee.nl/
https://www.room.nl/
https://www.independer.nl/
https://duo.nl/particulier/
https://www.studentenreisproduct.nl/
https://mijntoeslagen.nl/
 https://www.prijsvergelijken.nl/
https://www.zorgkaartnederland.nl/


Technische bestuurskunde en Aplied Earth Sciences
Studies uitgelicht

APPLIED EARTH SCIENCES (AES)
Klimaatverandering is de grootste uitdaging in het huidig tijdperk. Juist 
daarom is de studie applied earth sciences, ook bekend als mijnbouw, nu 
van groot belang. De laatste jaren is de focus van de studie veranderd van 
petroleum engineering naar duurzaamheid. Het is van cruciaal te kunnen 
meten wat de impact is van ons handelen op de planeet en hoe we gebruik 
kunnen maken van grondstoffen op een manier die minimale schade aanricht 
aan het milieu. Vraagstukken die ook voor de Surinaamse maatschappij heel 
belangrijk zijn. De studie is in het Engels vanwege de grote internationale 
oriëntatie. Een bijkomend voordeel is dus dat je mensen van over de hele 
wereld leert kennen!
 Voor meer informatie over AES kan je terecht op: tudelft.nl/en/
education/programmes/bachelors/aes/bsc-applied-earth-sciences/
 

TECHNISCHE BESTUURSKUNDE (TB)
De technische universiteit wordt vaak geassocieerd met studies zoals 
wiskunde, natuurkunde en werktuigbouwkunde, maar weet je dat tot het 
brede studieaanbod bijvoorbeeld ook technische bestuurskunde (TB) hoort?
 De nieuwe technologieën die geïntroduceerd worden in de maatschappij 
hebben steeds meer een maatschappelijke impact. Denk aan zelf rijdende 
auto’s en artificieel intelligence. Hierom zijn er ingenieurs nodig die naast 
kennis van techniek ook maatschappelijk inzicht hebben.
 Bij technische bestuurskunde krijg je onderwijs in technologie, 
maar ook de sociale, juridische, economische en ethische aspecten van de 
technologie. Hierdoor ben je in staat complexe problemen op te lossen door 
bijvoorbeeld wiskundige modellen te gebruiken. Ook kan je grote projecten 
waarbij een nieuwe technologie wordt geïmplementeerd of geoptimaliseerd 
uitvoeren voor bedrijven, overheden of je eigen bedrijf.
 Afgestudeerden zijn erg gewild op de arbeidsmarkt. Door hun brede 
kennis zijn TB’ers ook in bijna elke sector werkzaam. Als TB je aanspreekt 
kan je voor meer informatie terecht op: tudelft.nl/onderwijs/opleidingen/
bachelors/tb/bsc-technische-bestuurskunde/.

Weetje!
Voor beide studies, en eigenlijk elke studie op de TU, geldt dat de carrière perspectieven er heel goed uitzien. 
De TU Delft staat aangeschreven als de beste universiteit in Nederland en België in de internationale QS 
ranking. Een TU Delft diploma wordt dan ook vaak gezien als een gouden ticket naar een droombaan.
 

https://www.tudelft.nl/en/education/programmes/bachelors/aes/bsc-applied-earth-sciences/
https://www.tudelft.nl/en/education/programmes/bachelors/aes/bsc-applied-earth-sciences/
https://www.tudelft.nl/onderwijs/opleidingen/bachelors/tb/bsc-technische-bestuurskunde/
https://www.tudelft.nl/onderwijs/opleidingen/bachelors/tb/bsc-technische-bestuurskunde/


Afgelopen evenementen

Eerstejaarsbijeenkomst 2019
De jaarlijkse eerstejaarsbijeenkomst vond op 21 februari 
2019 plaats in de Common Room van DUWO. Tijdens deze 
bijeenkomst konden eerstejaars en schakelstudenten uit 
Suriname hun ervaringen delen en advies geven aan elkaar. 
Voor de vereniging is het belangrijk om te weten wat de 
uitdagingen zijn die studenten in hun eerste jaar ervaren om 
zodoende toekomstige studenten beter te accommoderen 
en de integratie van Surinaamse studenten in Nederland te 
bevorderen.

Kerstdiner
Op 6 december 2018 hebben wij met 
onze “All You Can Eat” kerstdiner feestelijk 
afscheid genomen van 2018. Tijdens deze 
avond heeft een ieder kunnen genieten van 
een gevarieerd menu bestaande uit nasi, 
bami, pikante kip en geroosterde doks. Na 
heerlijk gegeten te hebben, hebben wij de 
avond afgesloten met gezellige spelletjes.

Game Night 3.0
De derde editie van de “Game Night” was wederom een 
groot succes. Tijdens deze gezellige avond hebben onze 
leden genoten van verschillende kaartspelletjes, bordspellen 
en beerpong. De lekkere Surinaamse hapjes maakte deze 
avond compleet.

Business Dey 2019
Op 29 maart organiseerde SSA de derde 
editie van de Business Dey in samenwerking 
met SUBEST Delft. Tijdens de technische 
case zijn de studenten samen met Telesur 
nagegaan hoe de dorpen in het binnenland 
door middel van mobiel- en televisie bereik 
verbonden kunnen worden met de rest van 
de wereld.
Foto gemaakt door Prewish Autar Photography

https://www.facebook.com/Prewishjay13/


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

STAATSOLIE MAATSCHAPPIJ SURINAME N.V.
SUBEST Delft is ontzettend trots dat zij Staatsolie als platinum sponsor mogen ontvangen! 

Wat doet Staatsolie?
Visie

• Leidend zijn in de duurzame ontwikkeling van de energie industrie in Suriname.
• Een significante bijdrage leveren aan de vooruitgang van de samenleving.
• Een regionale speler worden, met internationale naamsbekendheid.

Missie
• Suriname’s koolwaterstofpotentieel over de gehele waardeketen tot ontwikkeling brengen,  
 elektriciteit opwekken en hernieuwbare energiebronnen uitbreiden.
• De energievoorziening van Suriname veilig stellen en een sterke positie verwerven op de  
 regionale markt.
• Onze reputatie vergroten op basis van onze groei resultaten, flexibiliteit en de  
 maatschappelijke verantwoordelijkheid van ons bedrijf.

Meer informatie over Staatsolie Maatschappij Suriname N.V. ? 
Bekijk hun webpagina staatsolie.com. 

Wil jij werken bij Staatsolie of ben je nog student en lijkt het je leuk om een stage te lopen bij 
Staatsolie? Bekijk dan hun vacatures en stageplekken: staatsolie.com/en/career/

Lezing: Grenzeloos Ondernemen
In mei werd de eerste lezing van SUBEST Delft georgani-
seerd. Er is gekozen voor het thema ondernemerschap, 
omdat dit een thema is dat veel studenten aanspreekt 
en waar niet bij alle studies aandacht aan wordt besteed. 
Nadira Ramautarsing, een succesvolle ondernemer die 
internationaal actief is, heeft een inspirerende presentatie 
gegeven over haar verhaal en de lessen die ze heeft 
geleerd tijdens haar carrière. Achteraf is een groot deel 
van	de	groep	samen	gaan	eten	en	is	nog	flink	nagepraat	
over de leerrijke lezing.

Onze nieuwe sponsor!

Foto gemaakt door Prewish Autar Photography
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