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Speciale 
behoeften

Sociale
contacten

Welzijn

Persoonlijke
ontwikkeling

In geval van nood bel 112

Noodnummer TU Delft Campus: +31 15 27 88888

Bij suïcidedreiging chat met 113, of bel 0800-0113

www.tudelft.nl/studenten/help

Studie & Welzijn wegwijzer

Huisarts
Hulp bij lichamelijke en mentale problemen en aandoeningen.

Studentpsycholoog
Workshops en individuele (kortdurende) begeleiding bij problemen die je studie hinderen.
Walk-in momenten beschikbaar.

Vertrouwenspersoon
Hulp en advies bij ongewenst gedrag of ongelijke behandeling op de TU Delft.

BOOST
Advies over studie- en persoonlijke problemen tijdens inloopuren.

MoTiv life coaching
Coaching en persoonlijke steun van een life coach.

Zorgverzekering informatie voor international studenten
Verzekeringsadvies voor buitenlandse studenten in Nederland.

Essential study skills
Online toolkit die je helpt je studievaardigheden te verbeteren.

Well-being & study
Website met een overzicht van support, activiteiten en tools 
ter ondersteuning van je welzijn.Mini Courses

Korte video's met tips over (keuze) stress, uitstelgedrag, groepswerk & carrière.

E-Health tool ‘Gezondeboel’
Eenvoudige (gratis) programma’s om je mentale welzijn te verbeteren.

‘Student Onbeperkt’
Studentenplatform voor studenten met een functiebeperking.

Studentendecanen
Ondersteunt bij complexe problemen over studieprogramma, 
reglementen en/of faciliteiten.

Studieverenigingen
Elke opleiding heeft zijn eigen studievereniging(en) die activiteiten organiseert 
gerelateerd aan jouw studierichting.

Studentenverenigingen
Een studentenvereniging is niet gebonden aan een bepaalde opleiding en biedt je de 
ideale omgeving om nieuwe mensen te ontmoeten en ervaring op te doen naast je studie. 
Denk aan cultuur-, sport-, internationale - en gezelligheidsverenigingen.

Uni-Life App
Overzicht van evenementen van studentenverenigingen, organisaties,
en initiatieven verbonden aan de TU Delft.

X
Ontwikkel jezelf op niet-academische vlakken zoals sport en spel, kunst en ambacht,
en meer.

Horizon
Advies over/hulp bij studeren met een functiebeperking of extra ondersteuningsvraag.

Bij vragen en problemen rondom je studie is de studieadviseur op jouw 
faculteit je eerste aanspreekpunt.

Career & Counselling Services
Individuele begeleiding en training op het gebied van welzijn/ontwikkeling, 
studiekeuze en carrière. 
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