
De Groene 
Gids
Hoe overleef ik mijn eerste jaar?

Sociaal
Onderwijs

Carrière



2

Contactgegevens
D

e 
g

ro
en

e 
g

id
s

Gezelschap Leeghwater
Studievereniging der Werktuigbouwkunde

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

Vetrouwensmentoren
Pim van der Velde       Vertrouwensmentor.Pim@leeghwater.nl
Suze van Santen          Vertrouwensmentor.Suze@leeghwater.nl

Sociale Media

@gezelschapleeghwater Gezelschap Leeghwater

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 ook in deze 
aparte tijden gelijk goed 
begint aan je studie, heeft 
Gezelschap Leeghwater dit 
studieboekje, oftewel ‘de 
Groene Gids’, ontwikkeld. 
Dit boekje staat vol met 
nuttige informatie om jou 
een vliegende start te geven 
en goed voorbereid je eerste 
jaar in te laten gaan! 

Ik wens je heel veel succes 
en voornamelijk veel plezier, 
want hoewel dit jaar er 
anders uit gaat ziet dan 
normaal, geloof ik erin dat 
dit een prachtige tijd gaat 
worden.

Met opgeheven Slurf,

Essan Boston-Mammah
Commissaris Onderwijs Bachelor

bachelor@leeghwater.nl

015 278 75 01
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Mijn naam is Essan Boston-
Mammah. Dit jaar vervul 
ik de functie Commissaris 
Onderwijs Bachelor. In mijn 
functie ben ik de stem van 
de Werktuigbouwkundige 
Bachelorstudent naar de 
faculteit (3mE) en de TU 
Delft. Zo neem ik namens alle 
bachelorstudenten plaats 
in meerdere overleggen 
en commissies, zoals de 
Opleidings Commissie 
Werktuigbouwkunde en de 
Facultaire Studentenraad.

Omdat dit jaar, in ieder 
geval de start van het 
collegejaar, er anders uit 
gaat zien dan normaal, is 
het extra belangrijk dat we 
het onderwijs evalueren. 
Zo kunnen we de kwaliteit 
van het onderwijs blijven 
garanderen aan alle 
studenten! Heb jij feedback 
of vragen over het onderwijs? 
Kom (waar mogelijk) langs 
op kantoor, laat het weten 
via leeghwater.nl/feedback, 
Whatsapp naar 015-2786501 
of stuur een e-mail naar 
bachelor@leeghwater.nl.

In de tweede week geef 
ik daarnaast een online 
wegwijscollege vol tips 
en tricks over de studie 
Werktuigbouwkunde en 
de faculteit 3mE. Ook zal 
ik tentamentrainingen 
organiseren voor de lastige 
vakken van het eerste jaar. 
Dit zal in het eerste kwartaal 
het vak Statica zijn. Voor deze 
tentamentraining kun je je 
een paar weken van tevoren 
aanmelden op de website.

Dus nogmaals, heb je 
vragen of feedback over het 
onderwijs, laat het weten! 
Het onderwijs verbeteren 
doen we namelijk samen!
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MyTUDelft
In MyTUDelft moet je je 
inschrijven voor je vakken, 
projecten en tentamens. 
Daarnaast zullen je 
tentamenresultaten ook 
op MYTUDelft te zien zijn. 
Als laatste kun je ook voor 
studiereizen en buitenlandse 
minor een reisverzekering 
aanvragen via MyTUDelft.  
Let op! Voor aanvang van elke 
periode moet je je hebben 
ingeschreven voor elk vak en 
project! Daarbij moet je je 6 
dagen voor het tentamen 
hebben ingeschreven. 
 
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 kun 
je je enrollen voor al je 
vakken en projecten. Op 

de Brightspacepagina’s 
van alle vakken vind je de 
benodigde informatie over 
het vak, zoals collegeslides, 
oefententamens en de 
laatste updates van de 
docenten. Enroll ook de 
Gezelschap Leeghwater 
Brightspacepagina! Dan 
blijf je op de hoogte van 
alle onderwijsupdates. 
 
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 kun je altijd en overal je 
studierooster bekijken. Het 
is ook mogelijk om via deze 
website je studierooster te 
exporteren naar je eigen 
agenda.
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studiegids.tudelft.nl

collegeramacolleges.tudelft.nl

mytimetable.tudelft.nl

myprint.tudelft.nl

webdata.tudelft.nl

weblogin.tudelft.nl

e-service.tudelft.nl

huisstijl.tudelft.nl

leeghwater.nl/feedback

software.tudelft.nl

tudelft.okku.io

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 adreswijzigingen

De huisstijl van de TU 
Delft downloaden

Online je klacht of opmerking 
over het onderwijs indienen

Alle beschikbare software met 
bijbehorende licenties, zoals 
Solidworks en Python.

Reservering maken voor Pulse

Veel informatie van de TU Delft kun je online vinden. Deze 
handige links maken je leven op 3mE iets makkelijker.



8

D
e 

g
ro

en
e 

g
id

s

Bindend Studieadvies

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 ECTS 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. Mocht je denken 
dat je ten onrechte wordt 
benadeeld dan kan je altijd 
het OER lezen, deze is 
bindend.
UR: Uitvoeringsreglement, 
hierin staat hoe het OER 
uitgevoerd gaat worden. 
RRvE: Regels en Richtlijnen 
van de Examencommissie. 

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

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

September
Behaalde ECTS BSA norm
tot 45    Stoppen
45 of meer  Doorgaan
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Sinds de Corona crisis is 
studeren aan de TU Delft 
anders dan anders. Voorheen 
ging men studeren op 
de Campus en werden 
tentamens gewoon in een 
grote tentamenzaal gegeven. 
Dit zal in ieder geval het 
eerste semester, heel anders 
zijn. Waarschijnlijk zullen er 
2-3 fysieke dagen zijn op de 
universiteit en de andere 
dagen in je eigen kamer. 
Tentamens zullen ook online 
afgenomen worden. Al met 
al een groot verschil met 
voorheen!

Studeren
Het studeren zelf zal dus ook 
anders gaan dan anders. 
Waarschijnlijk gaat dit deels 
thuis gebeuren. Ook zullen er 
waarschijnlijk studieplekken 
te reserveren zijn in algemene 
gebouwen zoals Pulse of de 
bibliotheek. Wanneer je thuis 
moet studeren. Probeer een 
andere plek te zoeken om te 
studeren dan waar je slaapt; 

dit zorgt voor afwisseling en dit 
zal helpen voor concentratie! 
Als dit niet kan, zorg dan dat 
je kamer netjes is opgeruimd 
als je gaat beginnen. Ook 
is studeren met elkaar 
een goede afwisseling! Ga 
samen met een groepje de 
opdrachten doorwerken 
tijdens werkcollege, dit helpt 
ook voor concentratie! Als het 
niet lukt dit fysiek te doen, ga 
dan online de mogelijkheden 
af! 

Feedback
Ik kan het niet vaak genoeg 
zeggen, maar juist nu hebben 
wij jullie feedback nodig! Ook 
voor docenten is het nieuw 
om alles deels online te doen 
en daarom zijn zij heel blij met 
jullie responsie. Wij kunnen 
alle feedback koppelen 
en bij de juiste personen 
neerleggen. Hierdoor kunnen 
we samen ook in deze tijd de 
kwaliteit van het onderwijs 
waarborgen!
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Studiebegeleiding

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 
kun je ook naar een van 
de psychologen van de 
TU.  Je kunt deze vinden 
in gebouw 30A. Meer 
informatie staat op www.
s t u d e n t e n p s y c h o l o g e n .
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. 
Houd de website en sociale 
media in de gaten om te zien 
welke tentamentrainingen 
deze periode gegeven 
worden! 
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Gezelschap Leeghwater

Gezelschap Leeghwater 
is sinds 1867 dé 
studievereniging van en 
voor alle studenten van 
Werktuigbouwkunde 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. 

Wil jij  op de hoogte 
blijven van al het nieuws 
en evenementen van 
Gezelschap Leeghwater? En 
wil je daarnaast reminders 
krijgen voor wanneer je je 
moet inschrijven voor een 
vak of tentamen? Volg ons 

op Instagram en Facebook 
en blijf op de hoogte!

Daarnaast is er elk jaar een 
nieuw Leeghwater bestuur 
dat zich, samen met haar 
commissies, inzet om er een 
prachtig jaar van te maken 
voor alle studenten

Het bestuur van dit jaar 
bestaat uit:

V.l.n.r
Maartje Janszen
Sep Ursone
Mees Bartels
Sabine van Epen
Niels de Boer
Essan Boston-Mammah
Peter Klapwijk
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Leeghwater-tips

‘t Lagerhuysch
’t Lagerhuysch is het 
faculteitscafé, te vinden aan 
de achterkant van 3mE aan 
het einde van de collegegang. 
Hier is elke woensdag (waar 
de overheid dit toelaat) vanaf 
17 uur een gezellige borrel, 
waar elk biertje slechts €1,- 
kost en elke pitcher €5,50. 
Verder kun je er pizza eten 
voor €5,-.

Leeghwaterkantoor
Gezelschap Leeghwater 
heeft ook een kantoor op 
de faculteit waar studenten 
kunnen uitrusten, koffie 
kunnen halen en een potje 
tafelvoetbal kunnen spelen. 
Het kantoor bevindt zich in 
de hal links als je door de 
hoofdingang binnen komt. 
Hier zijn wij als 154ste bestuur 
ook het hele jaar bezig om 
voor jullie het onderwijs te 
verbeteren, maar ook om 
met commissieleden leuke 
activiteiten neer te zetten. 
Waarschijnlijk kunnen jullie 
het begin van het semester 
niet langs komen op het 
kantoor dus zullen wij naar 
jullie toe komen. Als de TU het 

weer toelaat zouden we jullie 
graag willen verwelkomen 
op het kantoor!

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

Lunchlezingen
Elke dinsdag in de 
pauze organiseert  
Gezelschap Leeghwater in 
samenwerking met een 
bedrijf een lunchlezing. Elke 
keer presenteert een ander 
bedrijf een van hun projecten 
en is er voor iedere student 
gratis lunch of  een leuke 
winactie! Inschrijven kan via 
de website. 
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Commissie doen?!

Een commissie doen is leuk, 
leerzaam en staat goed op 
je CV. Met een groep van 
vijf anderen zul 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 of meer informatie 
ontvangen? Kom dan op 
14 september naar de 
commissie-interesselunch!

Meer informatie komt 
binnenkort op onze website! 
Hier kan je ook vinden welke 
commissies er zijn. 
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Wist je dat..
... je alle Microsoft Office programma’s gratis kunt 
downloaden. Kijk op leeghwater.nl/office voor handleidingen 
om te zien hoe!

... je je werkschoenen met korting kan kopen bij Zwaard 
IJzerhandel!

... de koffie op het Leeghwaterkantoor van verse bonen is!

... je projectruimtes kunt afschrijven bij het servicepunt!

... je gratis schriften kunt krijgen op het Leeghwaterkantoor!

... er op dinsdag gratis lunch of een leuke winactie is tijdens 
de lunchlezing!

... er bij Gezelschap Leeghwater ruim 20 commissies zijn!
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Leeghwater in beeld
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(Lunch)lezingen Excursies Ontwerpwedstrijd

Lagerhuysch Bedrijvendiners Ouderdag

Reizen Cases Dies

Commissie uitjes Rally’s Borrels en feesten

Campusrun Trainingen Study Break



Evenementen Q1

Commissie-interesselunch
14 september

Olifantenborrel
22 september

Terrastocht
30 september

Kijk voor alle evenementen op: 
www.leeghwater.nl

Lunchlezingen
Elke dinsdag

Eerstejaars Wegwijscollege
10 september


