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Welkom
‘Roller coaster’. Dit schreef een master-
student 15 juli 2021 in zijn voorwoord van 
zijn scriptie die ik begeleidde: ‘This year has 
been nothing short of a roller coaster, to say 
the least. Never in a million years could I 
picture myself in the middle of a worldwide 
epidemic, much alone working on the most 
important project of my life behind four 
walls. Every obstacle, on the other hand, is a 
chance to learn something new’. 

Veel van jullie zullen je examenjaar ook als 
een ‘roller coaster’ hebben ervaren. Maar 
jullie hebben het toch maar mooi gedaan! En 
nu ja je beginnen aan een nieuw avontuur. 

Pandemie of niet: alle begin is spannend. 
Ik weet het zelf nog. Eenenveertig jaar 
geleden fietste ik van mijn stu-
dentenkamer op de Van Lidth 
de Jeudestraat in Utrecht naar 
de scheikundefaculteit. Eerste 
dag. Waarom denk ik vaak aan 
dit specifieke en eigen-
lijk heel kleine moment 
in mijn leven? Omdat ik 
het heel spannend vond, 
maar dat natuurlijk niet 
liet merken, want ‘ja, ik 
ben toch een stoere jon-
gen uit Oost-Groningen’. 



Omdat ik nieuwe mensen ging ontmoeten 
die misschien wel heel raar waren of mij 
heel raar zouden vinden. Omdat ik naar de 
faculteit ging want dat stond op een pa-
piertje maar wat een faculteit was, daarvan 
had ik slechts een heel wazig idee. Omdat 
ik ook slechts een wazig idee had van wat 
studeren eigenlijk inhield en of het niet veel 
te moeilijk voor mij zou zijn. Alles viel uitein-
delijk reuze mee, zoals gewoonlijk. Leuke 
mensen, de faculteit bleek een gebouw met 
koffie en gevulde koeken en studeren?: ‘ach, 
soms tanden op elkaar, maar vaak erg leuk’. 

We kunnen weer fysiek onderwijs gaan 
geven! De 1,5 meter is losgelaten. Dat vind 
ik echt fantastisch want onderwijs is vooral 
interactie tussen studenten en docenten en 
die interactie kan toch beter als we elkaar 
‘live’ zien. We zullen nog wat moeten impro-
viseren met de grens van 75 studenten per 
collegezaal maar daar komen we wel uit. 
Ook zal het gebruik van mondkapjes buiten 
de les- of collegezalen in stand blijven en 
blijft er het dringende advies om preventief 
zelftesten te gebruiken. 

Ik ben een rasoptimist dus ik denk dat we 
langzaam maar zeker in jullie eerste jaar 
weer helemaal open gaan zonder enige 
beperkingen. En heb ik ongelijk - mocht de 
pandemie toch weer even tot beperkingen 
leiden -, vergeet dan de woorden van mijn 
wijze masterstudent niet: ‘Every obstacle, on 



the other hand, is a chance to learn some-
thing new’

Jan Anne Annema
Opleidingsdirecteur 
Technische Bestuurskunde

Onderwijs
Je eerste jaar wordt een combinatie van 
fysiek en online onderwijs. Grootschalig on-
derwijs, zoals colleges, zullen online plaats-
vinden en andere lessen ook in gewijzigde 
vorm. Op MyTimetable kan je zien welke 
activiteiten op de campus of online plaats-
vinden. Check regelmatig de Brightspace 
portal, social media en je TU Delft mail voor 
de laatste updates over online onderwijs.

Klik hier voor de laatste updates rond het 
coronavirus.

ONLINE ONDERWIJS
7 INSIDER TIPS!

1. Zorg voor een fijne werkplek: met een 
goede stoel en een opgeruimd bureau zet je 
al een grote stap.

https://www.tudelft.nl/2021/tu-delft/coronavirus/studenten


2. Maak in het weekend alvast een week-
planning van de colleges, de leesstof die je 
moet doornemen en eventueel verplichte 
bijeenkomsten. Dan weet je goed waar je 
aan toe bent.

3. Docenten vinden het vaak fijn om jullie te 
zien: een webcam en een microfoon zijn een 
must.

4. Regelmatig sporten is belangrijk! Wan-
neer je thuis werkt beweeg je al snel een 
stukje minder dan dat je bijvoorbeeld de 
fiets zou pakken naar de universiteit. Spor-
ten is cruciaal voor je concentratie en ge-
zondheid.

5. Houd contact met je medestudenten. 
Maak duidelijke afspraken over wanneer 
jullie samen gaan studeren voor bijvoor-
beeld een groepsopdracht. Het is makkelij-
ker, effectiever en gezelliger om samen met 
anderen je ideeën te realiseren.

6. Bekijk zoveel mogelijk colleges live. In 
bed liggen en ‘later inhalen’, werkt vaak 
niet, hoe fijn het in bed liggen ook 
klinkt!

7. En tot slot misschien 
wel de belangrijkste: 
hulp vragen is geen 
zwakte!
Studieadviseurs, me-
destudenten en docen-
ten staan voor je klaar. 



Bied elkaar steun en moedig elkaar aan! Een 
luisterend oor is vaak al voldoende.

Onderwijszalen
Wanneer je onderwijs hebt op de campus 
vindt dat niet alleen plaats op je eigen facul-
teit. Let dus goed op je rooster, want het kan 
zomaar zijn dat je een college hebt op een 
andere faculteit of - heel soms - zelfs op een 
andere plek in Delft. Op esviewer.tudelft.nl 
vind je een overzicht van alle zalen.

studieplekken
Veel studenten kiezen ervoor om op de cam-
pus te studeren. Je werkt geconcentreerd en 
gemotiveerd met studie- of
huisgenootjes of in je eentje zonder
afleiding. De campus van de TU Delft
beschikt over hele fijne ruimtes.
Vooralsnog zijn vanwege COVID-19 Pulse en 
de Library niet of beperkt open voor zelfstu-
die. Hou social media en Brightspace in de 
gaten voor up-
dates.

http://esviewer.tudelft.nl


Pulse: Een fijne, goed belichte ruimte met 
collegezalen die ook als studieplekken func-
tioneren. Verschillende pop-up eettentjes 
serveren door het jaar heen hier allerlei 
gerechten.

Library (UB): In de Universitaire Bibliotheek 
(afgekort: UB) zijn er veel studieplekken en 
een computerzaal te vinden. Studieruimte 
reserveren? Ook dat kan! Je regelt het ge-
makkelijk met je campuskaart via de web-
site. Daarnaast kan je hier eten en drinken 
halen.

Fellowship: Iets meer afgelegen, maar zeker 
de moeite waard om naartoe te fietsen! In 
dit gebouw heb je namelijk zelfs tijdens de 
drukste tentamenweken een grote kans om 
een studieplekje te bemachtigen.

Echo: Om de toenemende behoefte aan stu-
dieplekken op te vangen is dit pareltje nu in 
ontwikkeling. De bouw van het complex is 
op dit moment in volle gang en zal naar ver-
wachting eind dit jaar opgeleverd worden.

Mytimetable
MyTUDelft app
Voor de publicatie van onderwijs- en ten-
tamenroosters maken we gebruik van 
mytimetable.tudelft.nl. Hiermee kan je je 
eigen rooster samenstellen, koppelen aan je 
agenda of gewoon inzien. Om je rooster op 

https://shifts.mapiq.com
https://shifts.mapiq.com
http://mytimetable.tudelft.nl


te slaan of te personaliseren moet je inlog-
gen met je NetID. De roosters worden gepu-
bliceerd per semester. Nadat je deze hebt 
opgeslagen verschijnt je rooster ook in de 
MyTUDelft app. In deze app kan je nog veel 
meer persoonlijke informatie vinden over 
jouw studie, zoals persoonlijke gegevens, 
studievoortgang en veelgebruikte links.

Brightspace
Brightspace is de sa-
menwerk- en leer-
omgeving van de TU 
Delft. Inloggen gaat, 
net zoals bij je TU 
mail, met je TU Delft 
NetID. Eenmaal inge-
logd kan je in Brightspace 
naar eigen inzicht je profielinstel-
lingen wijzigen. Zo kan je kiezen welke 
courses (te vinden in de course catalog) je 
wilt zien door deze vast te pinnen, maar ook 
instellingen voor toegankelijkheid en notifi-
caties kan je zelf bepalen. Meer uitleg vind 
je in de Brightspace tutorial.

https://apps.apple.com/nl/app/my-tu-delft-student/id1395269408
http://brightspace.tudelft.nl
https://www.tudelft.nl/studenten/onderwijs/brightspace


inschrijven 
tentamens
Via MyTUDelft kun je je online inschrijven 
voor je tentamens. De inschrijving sluit zes 
kalenderdagen voor de examendag. Tip: 
Stel een wekker op je telefoon in halver-
wege week 2 en week 
7 om je te herinneren 
aan het inschrijven.

Curius
S.V.T.B. Curius is dé studievereniging van 
Technische Bestuurskunde met een leden-
aantal van +/- 1.800 studenten. Vrijwel alle 
nieuwe studenten worden lid van Curius. De 
vereniging richt zich op drie zogenoemde 
pijlers: sociaal, onderwijs en carrière. Het 
hele jaar door worden zowel sociale als car-
rièregerichte activiteiten georganiseerd. 

Daarnaast houden twee 
bestuursleden zich
een jaar fulltime bezig 
met het verbeteren van 
het onderwijs. Het be-
stuur bestaat in totaal 
uit zes bestuursleden 
die zich een jaar fulltime 
inzetten voor de vereni-
ging. Aankomend jaar is 
alweer het 29ste jaar dat 
de vereniging bestaat.



HET HOK
Het bestuur van Curius bevindt zich van 
maandag tot en met vrijdag in hun kan-
toor, genaamd ‘het hok’. Deze is te vinden in 
vleugel A op de begane grond van TBM. Je 
kan het bestuur altijd aanspreken wanneer 
je een vraag hebt, een klacht hebt over het 
onderwijs of gewoon een praatje wil maken. 
En niet te vergeten: op het hok is iedere dag 
gratis koffie en thee te krijgen.

COMMISSIES
Activiteiten bij Curius worden voor én door 
leden georganiseerd. Ieder jaar nemen onge-
veer 100 leden deel aan 20 verschillende
commissies. Iedere commissie is uniek qua 
activiteiten en doelgroep. Op de website van 
Curius zijn alle commissies en de commissie-
leden te vinden. Curius heeft commissies die
onder andere reizen, bedrijfsuitjes en feest-
jes organiseren.

KORTING OP JE BOEKEN!
Lid geworden bij Curius? Goed nieuws: al je 
benodigde studieboeken koop je bij Curi-
us met korting! De boeken voor het eerste 
kwartaal koop je via curius.itdepartment.nl.
Het doel is om in het tweede kwartaal de 
boeken weer fysiek aan te kunnen 
bieden op het hok. Hou 
hiervoor Brightspace in 
de gaten.

https://curius.itdepartment.nl


Facultaire
Studentenraad
De Facultaire Studentenraad (FSR) bestaat 
uit 8 studenten die jaarlijks worden verko-
zen. De FSR is betrokken bij de beleidsvor-
ming van de faculteit en behartigt daarbij 
de belangen van alle studenten. Zo zijn de 
extra lockers, zichtbaarheid van het logo op 
de gevel en een onderzoek over de studie-
plekken op TBM voorbeelden van dingen die 
de FSR afgelopen collegejaar voor elkaar 
gekregen heeft.

fsr-tbm@tudelft.nl

Servicepunt
Heb je hulp nodig bij het 
vinden van een bepaald 
lokaal? Kan je niet in-
loggen met je NetID of 
heb je een andere TU 
Delft gerelateerde vraag 
waarvan je niet weet aan 
wie je deze moet stellen? 
Bij het Servicepunt zit je eigenlijk altijd wel 
goed, want zelfs als zij het niet weten dan 
weten zij wel bij wie je moet zijn. Handig!

Servicepunt-OTBM@tudelft.nl
of bel 015-2789805

mailto:fsr-tbm%40tudelft.nl?subject=
mailto:Servicepunt-OTBM%40tudelft.nl?subject=


Studieadviseurs
Gerlofke Nieuwenhuijs en Lieselotte van Dijk 
zijn de studieadviseurs voor Technische Be-
stuurskunde. Heb je hulp of advies nodig bij 
je studie? Je kan de studieadviseurs berei-
ken via studieadviseurs-tbm@tudelft.nl. Wil 
je liever een afspraak maken? Klik hier om 
een afspraak in te plannen.

Mentoraat
De eerste maanden van je studie word je 
begeleid door een mentor. Een ouderejaars 
student zorgt daarmee voor een zo fijn mo-
gelijk begin van je studie. Samen met 9 an-
dere studenten vorm je een mentorgroepje 
waar je vooral de eerste maanden wekelijks 
contact mee hebt. Je mentor legt de belang-
rijkste dingen uit en geeft handige tips voor 
je studievoortgang. Ook kun je met allerlei 
soort vragen bij je mentor terecht.
Samenvattingen van dat ene lastige 
vak? Hoe vind ik een kamer? 
Hoe ziet het studentenleven 
eruit? Brand maar los!

mailto:studieadviseurs-tbm%40tudelft.nl?subject=
https://www.tudelft.nl/tbm/over-de-faculteit/contact-en-bereikbaarheid/ondersteunende-diensten/studieadviseurs/maak-een-afspraak


campus card
Zodra je gaat beginnen ontvang je de Cam-
pusCard. Dit pasje is een identificatiemiddel 
waarmee je gebruik kunt maken van de 
diensten van o.a. de Library en X. Maar het 
wordt ook gebruikt als toegangscontrole 
voor bepaalde gebouwen en print- en
lockerfaciliteiten. Ook bij deelname aan
onderwijs- of examenvoorzieningen moet de 
CampusCard kunnen worden getoond. Kun je 
de kaart niet tonen, dan kan tot uitsluiting 
van deelname worden besloten.

lockers
Wil je niet steeds met je boeken heen en 
weer fietsen? Op verschillende plekken op 
de campus, waaronder bij TBM, X en Pulse, 
zijn lockers te vinden. Ontzettend handig 
tijdens een tentamenweek bijvoorbeeld. Het
enige dat je nodig hebt om de lockers te 
openen en sluiten, is je campuskaart. Op de 
faculteit huur je een locker voor een week 
en wordt deze elke vrijdag geleegd.

Ben je je spullen in 
je locker vergeten? 
Kan gebeuren, als 
je het lief vraagt 
bij het Servicepunt 
krijg je ze altijd 
terug.



sport  en cultuur
VR gaming, Zumba, Hockey, 
Yoga of ‘gewoon’ fitness? Bij 
X kan je terecht voor de no-
dige ontspanning of om iets 
nieuws te leren. Je kan een 
ruimte huren om je favoriete 
hobby te beoefenen, los gaan 
op de sportvelden of je uit-
sloven op de loopband.

www.tudelft.nl/x

TB-cafe
Het TB-café is het faculteitscafé van de 
faculteit TBM en wordt gerund door een 
commissie van Curius (de BarCo). Het café is 
een relaxte en toegankelijke plek om met je 
vrienden of studiegenoten te genieten van 
een koude versnapering. Het is zelfs moge-
lijk avondeten te bestellen. Het TB-café is 
iedere donderdag geopend vanaf 16.00 uur.

Daarnaast is het mogelijk om het café af te 
huren voor bijvoorbeeld 

een afstudeerborrel. 
Nu is het café nog 
even gesloten, maar 
hou de socials in de 
gaten voor de ope-
ning.

http://www.tudelft.nl/x


food corner
In de faculteit vind je een food corner waar 
je een lekkere lunch kan kopen. In verschil-
lende andere gebouwen en op de campus 
bevinden zich grotere restaurants en dage-
lijks vind je voor de Aula steeds wisselende 
foodtrucks. Er is 
zelfs een super-
markt op de cam-
pus.

Eropuit in Delft 

10 HOTSPOTS VOOR KOFFIE, LEKKER ETEN EN
DRINKEN IN DE STAD!

1. Kek, Voldersgracht 27
2. Cafe Tango, Nieuwstraat 2
3. Hanno - Groots cafe Doelenplein 7
4. De Gist, Phoenixstraat 4C
5. Huszar, Hooikade 13
6. Doerak, Vrouwjuttenland 17
7. Barbaar, Sint Agathaplein 4
8. Kobus Kuch, Beestenmarkt 1
9. Belvedère, Beestenmarkt 8
10. Lakila, Vrouwenregt 15



Vervoer
TU Delft is het beste be-
reikbaar met de fiets. 
Vanuit de binnenstad 
van Delft of omliggen-
de wijken en steden, 
fiets je gemakkelijk 
naar de campus. Je 
parkeert je fiets in de 
grote fietsenkuil aan 
de achterzijde van TBM of bij een van de 
andere gebouwen. Heb je nog geen eigen 
fiets? Kijk dan eens op swapfiets.nl waar je 
heel makkelijk een fiets kan huren voor een 
korte of langere periode. En als hij stuk is 
wordt hij meteen gemaakt of omgeruild.

Delft heeft ook twee treinstations, Delft en 
Delft Campus. Vanaf beide stations kan je 
met de bus naar de campus komen. Er rijden 
diverse buslijnen langs en zelfs op de cam-
pus. Naar verwachting rijdt tram 19 in het 4e 
kwartaal van 2022 naar de TU Delft.

Huisvesting
Er zijn verschillende mogelijkheden bij het 
zoeken naar een kamer in Delft. Vaak zijn er 
instemmingen: middagen of avonden waar 
meerdere kandidaten zijn uitgenodigd en 

http://www.swapfiets.nl


kennismaken met de huisgenoten. Word je
toch niet gekozen, dan was dat niet het 
perfecte plekje voor jou. Geef het niet op en 
kijk verder.

EEN AANTAL TIPS:

DUWO. Je kan via de website van DUWO, en 
specifiek via Room, naar allerlei kamers in
Delft zoeken en reageren.

Roombase. Een gratis website met veel 

aanbod.

Kamernet. Een website met veel aanbod 
waar je wel lid bij moet zijn als je wilt rea-
geren.

Facebook groep “Kamer in Delft”. Facebook-
pagina met een actueel aanbod van kamers 
in Delft.

Vrienden en bekenden die er al wonen. 
Mensen die je kent kunnen je vaak koppelen 
aan een huis waar je waarschijnlijk bijpast. 
Dan is de eerste filtering al geweest.

Verenigingen. Het is ook mogelijk om een 
huis te vinden via een studentenvereniging. 
Voornamelijk bij de 
grote studenten-
verenigingen 
zoals Virgiel of 
DSC. De instem-
mingen zijn vlak na 
de OWEE en de KMT.

https://www.duwo.nl
https://www.roombase.nl
https://kamernet.nl
https://www.facebook.com/groups/359108617624929


Meet the teacher...
Ben je benieuwd naar de docenten van
het eerste kwartaal? Of wil je nog meer te
weten komen over de start van jouw
eerste jaar bij de faculteit Techniek,
Bestuur en Management? Klik dan hier om 
de speciale website voor nieuwe studenten 
te bezoeken!

Social Media
Wil je op de hoogte blijven over alles wat er 
op de faculteit gebeurd? Volg TBM & Curius 
dan ook op social media!

Daarnaast vind je op de websites van TBM 
en Curius nog heel veel meer informatie 
om je wegwijs te maken op de faculteit en 
daarbuiten.

Linkedin
TU Delft | Technology, Policy and Manage-
ment

Twitter
@tudelfttbm

Instagram
@tbm.tudelft @svtbcurius @fsc_tpm
@greentpm_tudelft

https://www.tudelft.nl/studenten/faculteiten/tbm-studentenportal/onderwijs/bachelor/welkom-nieuwe-bachelor-studenten/
https://nl.linkedin.com/school/tudelft/
https://nl.linkedin.com/school/tudelft/
https://twitter.com/tudelfttbm
https://www.instagram.com/tbm.tudelft/
https://www.instagram.com/svtbcurius/
https://www.instagram.com/fsc_tpm/
https://www.instagram.com/greentpm_tudelft/


Websites
tudelft.nl/tbm
curius.nl

Studiegids
studiegids.tudelft.nl

Modulekaart
technischebestuurskunde.nl/modulekaart

Wegwijs op de TU Delft
www.tudelft.nl/studiestart

https://www.tudelft.nl/tbm
https://curius.nl
https://studiegids.tudelft.nl
https://www.tudelft.nl/onderwijs/opleidingen/bachelors/tb/bsc-technische-bestuurskunde/
http://www.tudelft.nl/studiestart



