
Informatie voor Surinaamse eerstejaars studenten aan de TU Delft 
 
 
Visum en 30 ECTS/ MoMi regeling 
Elk jaar moet je als non-EU/EEA student met studievisum tenminste 50% van de ec’s 
halen. In de bachelor/master betekent dit dus dat je elk jaar tenminste 30 ec’s moet halen 
om je studievisum te behouden.  

● Als je 30 ECTS niet haalt en je je gaat inschrijven bij een andere onderwijsinstelling moeten ze 
je visum opnieuw aanvragen en moet je “the proof of financial solvability” weer opnieuw 
doen (€ 10.000,- bewijzen (bedrag kan variëren)). 

● Als je voor 1 feb stopt met je studie, maar je hebt geen 30 ECTS behaald moet je om opnieuw 
in aanmerking te komen voor een studievisum van de TU Delft, wanneer je je opnieuw 
inschrijft, alle maanden die je ingeschreven stond minimaal 2,5 ECTS per maand hebben 
gehaald. Ook nu moet je dus opnieuw de “proof of financial solvability” doen.  

●  Wanneer je je uitschrijft moet je of terug naar Suriname en in het nieuwe collegejaar terug 
komen, of een ander visum aanvragen waarmee je tot september in Nederland kan blijven. 
Ook krijg je deel van jouw college geld terug.  

● De deadlines om stukken (voor het vernieuwen van je visum) in te dienen check met je 
Studieadviseur (SA). 

● Als je een schakelprogramma moet doen voor je Masters, omdat je voorheen een Bachelor 
heb gehaald aan de Anton de Kom Universiteit moet je het programma binnen 1 jaar volledig 
afronden.  

 
Bindend Studieadvies (BSA) 
In de propedeuse (/het eerste college jaar van de Bachelor) moet je ¾ van de totaal haalbare ECTS 
halen, dit zijn dus 45 ECTS, als je deze punten niet haalt mag je niet verder gaan met die opleiding. 
Dit geldt voor alle studenten ongeacht of ze een studievisum hebben of de Nederlandse nationaliteit. 

● Als je 45 ECTS (BSA) niet haalt mag je je 4 jaren lang niet inschrijven voor dezelfde studie aan 
de TU Delft. 

● Als je je BSA niet haalt mag je BSA uitstel aanvragen, dit kan op basis van persoonlijke 
omstandigheden. 

● Als je voor 1 feb stopt mag je je opnieuw inschrijven voor dezelfde studie en je krijgt een deel 
van je college geld terug. 

 
 
Andere handige tips tijdens de studie 

● Als je ziek bent, geen motivatie in het studeren hebt, heimwee hebt enz. meld het altijd bij je 
SA. Als je voor uitstel BSA gaat helpt het echt als de SA je al kent en weet dat je door het jaar 
moeite had. 
 

Handige linkjes 

Hieronder zijn linkjes waar informatie over de MoMi regeling, over het Bindend Studieadvies regeling 
en BSA uitstel van de TU Delft te vinden is: 

● https://www.tudelft.nl/studenten/rechtspositie/bindend-studieadvies/ 
● https://www.tudelft.nl/studenten/rechtspositie/reglementen-studentenstatuut-oer-

etc/momi-study-progress-monitoring/ 
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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. 


