
De Groene 
Gids
Hoe overleef ik mijn eerste jaar?
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Gezelschap Leeghwater
Studievereniging der Werktuigbouwkunde

Openingstijden
Maandag    12.:30 tot 17:00 uur
Dinsdag t/m vrijdag  9:00 tot 17:00 uur

Adresgegevens
t.n.v. Gezelschap Leeghwater
Mekelweg 2
2628 CD Delft

Telefoonnummers
Algemeen   +31 (0)15 278 65 01
Onderwijs   +31 (0)15 278 75 01

E-mailadressen
Algemeen   info@leeghwater.nl
Onderwijs   bachelor@leeghwater.nl

Website
www.leeghwater.nl

Onvolkomenheden
De Groene Gids is een wegwijsboekje speciaal voor de 
eerstejaars werktuigbouwkundig student. Hierbij is 
alle informatie zorgvuldig verzameld en samengesteld. 
Naar ons weten is de aangeboden informatie van 
het boekje volkomen correct. Eventuele wijzigingen 
en onvolkomenheden voorbehouden, hiervoor is 
Gezelschap Leeghwater niet verantwoordelijk. 
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Lieve Eerstejaars, 

Je staat aan de start van een 
nieuwe opleiding. Om ervoor 
te zorgen dat jij  gelijk goed 
begint aan je studie heeft 
Gezelschap Leeghwater dit 
studie boekje, oftewel ‘de 
Groene Gids’, ontwikkeld. 
Dit boekje staat vol met 
 nuttige informatie om jou 
goed voorbereid je eerste jaar 
mee kan starten

Heel veel succes en veel plez-
ier aan het begin van de moo-
iste tijd van je leven!

Met opgeheven Slurf,

Pim van der Velde

Commissaris Onderwijs Bachelor

bachelor@leeghwater.nl

015 278 75 01
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Beste eerstejaars,

Mijn naam is Pim van der Velde en dit jaar vervul ik de 
functie Commissaris Onderwijs Bachelor. In mijn functie 
ben ik de stem van de bachelorstudent naar de faculteit 
en de TU Delft. Zo neem ik namens alle bachelorstudenten 
plaats in meerdere overleggen en commissies, zoals 
de Opleidings Commissie Werktuigbouwkunde. 

Naast het overleggen over het onderwijs staat het 
evalueren van het onderwijs centraal in mijn functie. 
Elke periode evalueer ik het onderwijs door middel 
van panels. Heb jij feedback, klachten of vragen over 
het onderwijs? Kom langs op kantoor, whatsapp naar 
015-2786501 of mail mij op bachelor@leeghwater.nl!

In de derde week geef ik een eerstejaarswegwijscollege 
vol tips en tricks over de studie Werktuigbouwkunde en 
de faculteit 3ME. Ook zal ik dit jaar tentamentrainingen 
organiseren voor de lastige vakken van het eerste jaar. De 
eerste tentamentraining zal aan het einde van dit kwartaal 
zijn voor het vak Statica. Voor deze tentamentraining 
kan je je een paar weken van tevoren aanmelden op 
de website. Wil je liever één op één geholpen worden? 
Neem dan een kijkje op www.leeghwater.nl/bijles

Heb jij vragen, klachten of feedback over het bachelor 
onderwijs? Kom vooral langs op het kantoor. 
Het onderwijs verbeteren doen we samen!

Met opgeheven Slurf,

Pim van der Velde
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Osiris
In Osiris moet je je inschrijven voor je vakken, projecten en 
tentamens. Daarbij zullen je tentamenresultaten ook op 
Osiris te zien zijn. Als laatste kan je ook voor studiereizen en 
buitenlandse minor een reisverzekering aanvragen via Osiris.  
Let op! Voor aanvang van elke periode moet je je hebben 
ingeschreven voor elk vak en project! Daarbij moet je je 14 
dagen voor het tentamen hebben ingeschreven voor het 
tentamen.  
 
Kwaliteitszorg enquêtes
Elk kwartaal zul je via de mail een enquête over het 
onderwijs ontvangen. Het is belangrijk dat je deze invult, de 
resultaten worden namelijk doorgestuurd naar de docenten 
en zo heb je direct invloed over veranderingen in het 
onderwijs. Het onderwijs verbeteren doen we samen!

Brightspace
Op Brightspace kan je je enrollen voor al je vakken en 
projecten. Op de brightspace pagina’s van alle vakken vind 
je de benodigde informatie over het vak, zoals collegeslides, 
oefententamens en de laatste updates van de docenten.  
 
Instellen webmail op je eigen mail
Op je TU-mail komen veel belangrijke mails binnen, zoals 
bijvoorbeeld je tentamenticket en het nieuws vanuit de 
opleiding. Het is mogelijk en aan te raden om deze emails 
automatisch door te sturen naar je eigen mailbox via 
e-service.tudelft.nl . 

TU Delft rooster
Via MyTimetable.tudelft.nl kan je altijd en overal je 
studierooster bekijken. Het is ook mogelijk om via deze 
website je studierooster te exporteren naar je eigen agenda.



7

Handige Links

G
ez

el
sc

h
ap

 L
ee

g
h

w
at

er

studiegids.tudelft.nl

collegeramacolleges.
tudelft.nl

mytimetable.tudelft.nl

webprint.tudelft.nl

webdata.tudelft.nl

weblogin.tudelft.nl

e-service.tudelft.nl

huisstijl.tudelft.nl

www.leeghwater.nl/klacht

www.leeghwater.nl/bijles

Alle informatie over het 
vak, zoals benodigde 
boeken en vakdocent

Online colleges terugkijken

Online je rooster bekijken

Printen vanaf je eigen 
laptop en opwaarderen 
van je printtegoed

Online bij al je documenten 
op de TU server

TU Delft thuiswerkplek 
omgeving

Elektronisch loket van 
de TU Delft, voor onder 
andere adres wijzigingen

De huisstijl van de TU 
Delft downloaden

Dien je klacht of opmerking 
over het onderwijs online in

Moeite met je vakken? 
Krijg bijles van een goed 
geslaagde medestudent

Veel informatie van de TU Delft kun je online vinden. Deze 
handige links maken je leven op 3mE iets makkelijker.
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Gezelschap Leeghwater is sinds 1867 dé studievereniging van 
en voor alle werktuigbouwkundestudenten aan de TU Delft. 
Zij is daarmee de oudste studievereniging van Nederland. Met 
meer dan 3500 leden is het Gezelschap de grootste en snelst 
groeiende studievereniging binnen Delft. 
   
Elk jaar is er een nieuw Leeghwater bestuur dat zich, samen 
met haar commissies, inzet om er een prachtig jaar van te 
maken. 

Het bestuur van dit jaar bestaat uit, op de foto van links naar 
rechts van boven naar onder: Floor Redel, Sam Edmonds, 
Pim van der Velde, Ewoud van Mourik, Esmee Mooldijk, 
Frédérique Oosterbaan en Feike Tijsma
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‘t Lagerhuysch
‘t Lagerhuysch is het faculteitscafé, te vinden aan de 
achterkant van 3mE aan het einde van de collegegang. Hier 
is elke woensdag vanaf 17:00 uur een gezellige borrel, waar 
elk biertje slechts €1,- kost en elke pitcher €5,50. Verder kun 
je er pizza eten voor €5,-

Leeghwater kantoor
Overdag kan je ons in het kantoor vinden. Het kantoor 
bevindt zich in de hal links als je door de hoofdingang 
binnen komt. Hier zijn wij als 152ste bestuur het hele jaar bezig 
om voor jullie het onderwijs te verbeteren, maar ook samen 
met de commissieleden verschillende activiteiten neer te 
zetten. Kom vooral langs als je vragen hebt, of gewoon een 
kopje koffie wil drinken! 

Activiteiten
Zoals hierboven genoemd, organiseert Gezelschap 
Leeghwater vele activiteiten voor alle studenten 
Werktuigbouwkunde in Delft. Zo zijn er bijvoorbeeld 
studieverbredende activiteiten zoals excursies, 
lunchlezingen en cases, maar ook andere activiteiten zoals 
de Weekendrally en de Campusrun.

Lunchlezingen
Elke dinsdag in de pauze organiseert Leeghwater in 
samenwerking met een bedrijf een lunchlezing. Elke week 
presenteert een ander bedrijf een van hun projecten en is 
er voor iedere student gratis lunch! Inschrijven kan via de 
website. 
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Een commissie doen is leuk, leerzaam en staat goed op je 
CV. Met een groep van vijf anderen zal je grote en minder 
grote evenementen, feesten, cursussen of reizen neer gaan 
zetten voor je mede-studenten. Ook is het makkelijk te 
combineren met je studie en leer je je medestudenten 
kennen waardoor het studeren je ook een stuk makkelijker af 
zal gaan. 

Wil jij een commissie doen? Kom dan op 17 september 
naar de commissie-interesselunch en krijg gratis lunch!

Meer informatie komt binnenkort op de site. Wil je weten 
welke commissies er zijn? Kijk dan op 
leeghwater.nl/commissies.
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Gezelschap Leeghwater 
gebruikt social media om 
jouw studietijd leuker en 
makkelijker te maken. 
Deze social media worden 
regelmatig bijgehouden 
met onder andere reminders 
voor wanneer je je moet 
inschrijven voor een vak of 
tentamen en leuke foto’s van 
evenementen! Volg ons dus 
zodat ook jij altijd op alles 
voorbereid bent.

Gezelschap Leeghwater

@gezelschapleeghwater
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De TU Delft hanteert voor de 
studie Werktuigbouwkunde 
een bindend studieadvies 
(BSA). Met het BSA kan zowel 
de student als de opleiding de 
juistheid van de studiekeuze 
bepalen. Het BSA betekent 
dat je in het eerste studiejaar 
45 ECT’s moet halen. 
Gedurende het jaar hanteert 
de TU de meetmomenten 
die hieronder staan. 

Meer informatie kan worden 
gevonden in de Bachelor 
regelementen:

OER: Onderwijs- en 
Examenregeling, hierin 
staan de hoofdlijnen van 
het onderwijsprogramma 
en de examinering van de 
opleiding.
UR: Uitvoeringsreglement, 
hierin staat hoe het OER 
uitgevoerd gaat worden. 
RRvE: Regels en Richtlijnen 
van de Examencommissie. 

Maart     
Behaalde EC   BSA norm
Tot 15   Stoppen
15 tot 22,5  Twijfel
22,5 of meer  Doorgaan

Augustus
Behaalde EC  BSA norm
Tot 36   Stoppen
36 tot 45  Twijfel
45 of meer  Doorgaan

September
Behaalde EC  BSA norm
tot 45    Stoppen
45 of meer  Doorgaan
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Waar kan ik studeren?
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Het ‘Where to study’ overzicht van ORAS wordt elke periode 
geupdate en geeft duidelijk waar en wanneer je kan 
studeren. Je vindt het overzicht op 
oras.nl/nl/voor-studenten/openingstijden 

Behalve 3mE kun je bijvoorbeeld ook op deze locaties 
studeren:

- Tentamengebouw Drebbelweg
- Fellowship
- Universiteits Bibliotheek (UB)
- Pulse 
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Studieadviseurs
Het kan gebeuren dat het 
studeren even niet gaat zoals 
je zou willen. Om jou hierbij te 
helpen zijn er op de faculteit 
meerdere studieadviseurs die 
je kunnen helpen met onder 
andere je studieplanning. 

Psychologen
Als je meer behoefte hebt 
om met iemand te praten 
kan je ook naar een van de 
psychologen van de TU.  Je 
kan deze vinden in gebouw 
30A. Meer informatie staat op 
www.studentenpsychologen.
tudelft.nl

Workshops & Cursussen
Career & Counselling 
Services heeft een royaal 
aanbod aan workshops en 
trainingen op het gebied 
van efficiënt studeren, 
persoonlijke ondersteuning 
én studiekeuze en loopbaan. 
Denk bijvoorbeeld aan een 
studie(her)keuzetraining, 
sollicitatietrainingen en 
constructive thinking 
training. 

Tentamentrainingen
Door het jaar heen worden 
er verschillende tentamen- 
trainingen gegeven. Tijdens 
een training wordt alle stof 
herhaald en veel geoefend. 
Trainingen kosten meestal 
tussen de 5 en 15 euro. Hou 
de website en social media 
in de gaten om te zien welke 
tentamentrainingen deze 
periode gegeven worden! 

Bijlesplatform
Heb je moeite met een vak, 
maar zie je een training met 
meerdere studenten niet 
zitten en wil je liever één op 
één contact? Neem dan een 
kijkje op ons bijlesplatform. 
Op dit platform kunnen 
studenten die bijles willen 
geven of krijgen elkaar vinden.  
Je kan meer informatie 
vinden en je inschrijven op 
www.leeghwater.nl/bijles
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Wist-je-datjes
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Wist je dat? 
Je alle Microsoft Office programma’s gratis kunt downloaden. 
Kijk op oras.nl/nl/voor-studenten/handleidingen om te zien 
hoe!

Je je werkschoenen met korting kan kopen bij Zwaard 
IJzerhandel!

De koffie op het Leeghwaterkantoor maar 10 cent kost!

Je projectruimtes kunt afschrijven bij het servicepunt!

Je gratis schriften kunt krijgen op het Leeghwaterkantoor!

Er op dinsdag gratis lunch is tijdens de lunchlezing!



Sociale evenementen

Eerstejaarsinteresselunch
EOC Pubquiz
Olifantenborrel
StuCo Kroegentocht
Meiden BBQ en filmavond
EOC Faculteitspubcrawl
Dagrally
Commissielunch

Carrière evenementen

Lunchlezing Huisman
Lunchlezing TNO
Lunchlezing Alliander

Evenementen Q1

 

17 september
17 september
25 september
9 oktober
10 oktober
16 oktober
19 oktober
23 oktober

17 september
24 september
1 oktober


