
Ik heb tijdens mijn minor 
gestudeerd aan de faculteit 
Industriële Techniek en 
Management binnen het ‘Royal 
Institute of Technology’ oftewel 
Kungliga Tekniska Högskolan 
(KTH) in Stockholm. Hierbij heb ik 
vooral gefocust op management-
vakken, omdat daar naar mijn 
mening te weinig aandacht aan 
besteed wordt binnen Technische 
Bestuurskunde. 
Aan het begin was het zo nu en 
dan onduidelijk welke formulieren 
getekend moesten worden en 
welke informatie KTH en de TU 
Delft van mij wilden hebben. 
Na verscheidene afspraken en 
mailtjes met mijn coördinatoren 
in Delft en in Stockholm is het 
allemaal gelukt en kon ik aan mijn 

avontuur in Zweden beginnen. 
Mijn voornaamste reden om naar 
het buitenland te gaan was om te 
studeren in een andere omgeving 
dan de ‘vertrouwde’ TU Delft en ik 
heb voor Zweden gekozen, omdat 
dit land hoge standaarden heeft 
en aantrekkelijk is voor studenten 
van over de hele wereld. Ik heb 
er dan ook veel nieuwe vrienden 
en contacten met verschillende 
afkomsten aan over gehouden. 
Tijdens de vakken heb ik ook 
veel invloedrijke mensen ontmoet 
tijdens colleges of in projecten, 
zo leer je samen te werken 
met verschillende gebruiken, 
inzichten en culturen en met deze 
verschillende visies werden zeer 
interessante projecten met een 
goed resultaat afgerond

Tijdens mijn minor heb ik veel 
nieuwe vrienden gemaakt. Ik 
kende, behalve de andere twee 
studenten van TBM, niemand in 
Stockholm. Begin augustus heb 
ik een beginnerscursus Zweeds 
gevolgd en daar zit je in de klas 
bij studenten van over de hele 
wereld. Na de les gingen we 
naar het strand en ’s avonds 
werden er altijd grote barbecues 
georganiseerd. Zo hadden we 
in no-time een grote, goede 
vriendengroep waarbij iedereen 
zin had om er een onvergetelijk 
semester van te maken.
De meeste vrije tijd in mijn 
uitwisseling heb ik besteed aan 
reizen met vrienden, zo gingen 
er bijvoorbeeld erg goedkope 
cruises naar Estland, Letland en 
Finland en ben ik ook naar Polen 

geweest. Met de trein konden we 
naar Kopenhagen en verder heb 
ik veel rondgereisd in Zweden. Al 
deze trips zijn reizen om nooit te 
vergeten, maar wat de grootste 
indruk op mij heeft gemaakt is 
Kiruna in Lapland. Dit is een 
gebied boven de poolcirkel in het 
noorden van Zweden. We hebben 
daar het noorderlicht gezien, 
sneeuwscooter gereden en tochten 
gemaakt met een huskeyslee. 
Het is dus absoluut niet moeilijk 
geweest vrienden te maken en we 
hebben het hele jaar door etentjes 
gehad en maakte kampvuren op 
het strand. Ook KTH organiseerde 
veel activiteiten waar ik geweldige 
mensen heb ontmoet om er samen 
met hen een fantastische tijd van 
te maken. 
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Wonen
Ik woonde in een studentencomplex 10 minuten 
bij KTH vandaan, hier deelde ik een keuken en 
woonkamer met 12 andere studenten. In de wijk 
woonden ongeveer 2000 studenten, dus er was 
altijd wat te doen. Mijn huisgenoten waren erg 
vriendelijk en in onze keuken hebben we mooie 
tijden beleefd. In Zweden is het studentenleven 
zoals in Nederland niet zo bekend, mensen 
koken meer voor zichzelf en lijken erg verlegen. 
Met de vele nationaliteiten in ons huis hebben 
we ook de Zweedse studenten meegenomen 
naar verschillende feestjes en samen gegeten 
en zo hebben we de buitenlandse culturen naar 
Zweden gebracht.

Vervoer
Stockholm heeft een zeer goed metro- en 
busnetwerk en met een zogenoemde SL-
kaart kun je hier voor 60 euro per maand 
onbeperkt gebruik van maken. Ik heb zelf een 
fiets gehad, omdat ik dicht bij de universiteit 
woonde en ik mij dan niet aan de vertrektijden 
van het openbaar vervoer hoefde te houden. 
Stockholm is wat minder fietsvriendelijk dan 
de Nederlandse steden, maar met de ervaring 
die wij Nederlanders hebben moet dit geen 
probleem zijn.

Studie
Aan het begin van het semester duurde het 
lang voordat ik aangemeld was bij mijn vakken, 
dus had ik geen toegang tot alle benodigde 
literatuur. Gelukkig waren docenten via de 
mail goed te bereiken en gaven zij genoeg 
informatie. In Stockholm telt aanwezigheid en 
activiteit in de klas voor ongeveer een kwart 
mee in het eindcijfer, dus een mailtje voordat 
de cursus begint geeft een goed signaal 
naar de docent en zo wordt je gezien als een 
enthousiaste student.


