
Studievertraging?
Straks draai je zelf
voor een deel van
de extra kosten op.
Een slecht plan,
vinden studenten
aan de TU Delft
wier studie langer
duurt omdat ze
meewerken aan
bijzondere
projecten. ‘Als we
nou stonden te
zuipen in de
kroeg.’
Door Ianthe Sahadat

Uitblinken
kost geld
Z

e bouwen fietsen die sneller
kunnen dan een auto, bacte-
riën die olie afbreken of au-
to’s die op zonne-energie rij-
den.

Door hun deelname aan bijzonde-
re projecten lopen studenten van de
TUDelft vrijwel zonderuitzondering
een tot twee jaar studievertraging
op. Tot nog toe zonder bijkomende
kosten. Maar de plannen van het
nieuwe kabinet brengen daar moge-
lijk verandering in.
Staatssecretaris Halbe Zijlstra

(VVD) van Onderwijs wil studiever-
traging bestrijden met 3.000 euro
extra kosten per jaar voor de student
en 3.000 euro boete voor de instel-
ling. Vorige week werd de begroting
voor het hoger onderwijs in de Twee-
de Kamer besproken. Die dag de-
monstreerden duizenden studenten
op het Plein in Den Haag. Een grote
groep kwam uit Delft. De motivatie
om uit te blinken en te ondernemen
zal enorm afnemen, als die plannen
doorgaan. En dat is doodzonde, zeg-
gen de studenten.
Zijlstra liet de Kamer weten dat hij

overweegt een uitzondering te ma-
ken voor bètastudenten, zoals zij.
Mits zijn berekeningen het toelaten.

Lunch
In dewerkplaats aan de Stevinweg in
Delft werken TU-studenten van ver-
schillende faculteiten aan hun pro-
jecten. Deze vrijdag zijn ze tijdens de
lunch bijeengekomen om hun on-
vrede en bezorgdheid over de plan-

nen van het kabinet te uiten.
‘Langstudeerders die lang stude-

renomdat zeniets doen,moet je aan-
pakken’, zegt zevendejaars industri-
eel ontwerpen Michiel Boerrigter
(24). Boerrigter studeert dit studie-
jaar af, anderhalf jaar later dan ge-
pland.
Met een groepje medestudenten

deed hij mee aan een ontwerpwed-
strijd voor een duurzaam product
dat zou bijdragen aan de lokale eco-
nomie van een ontwikkelingsland.
De studenten bedachten Plakkies,
teenslippers die in Zuid-Afrika wor-
den vervaardigd, deels uit oude auto-
banden.
Boerrigter en zijn medestudenten

kregen eenaantal studiepunten voor
hun project, maar liepen ook studie-
vertraging op. Van de nieuwe rege-
ling zal Boerrigter zelf geen lastmeer
hebben. Maar hij windt zichwel over
het neveneffect van de plannen: het
ontmoedigen van bijzondere stu-
dentenprojecten. Boerrigter: ‘Bij de
TU zie je dat juist de betere ontwer-
pers, technici en ingenieurs langer
over hun studie hebben gedaan. Ie-
dereen die aan een startup werkt
heeft studievertraging opgelopen.’
De TU heeft juist de laatste jaren

veel geïnvesteerd in ondernemer-
schap, zegt hij. ‘Hier loopt de toe-
komst van Nederland, qua kennis en
innovatie. Met bezuinigingen zou je
dat allemaal teniet doen.’
Of hij het allemaal niet gedaan zou

hebben als hij zoveel extra college-
geld had moeten betalen, weet hij

niet goed. ‘Dat kun je achteraf niet
zeggen, maar de optie om dan maar
snel af te studeren met een stan-
daard bijbaantje zou zichwel sterker
hebben aangediend. En ikweet zeker
dat ik dan als heel ander persoon de
arbeidsmarkt zou zijn betreden.’

Aardwarmte
Chris den Boer (23) voorziet dat hij
wel drie jaar vertraging kanoplopen.
De zesdejaars technische aardweten-
schappen (voorheen mijnbouwkun-
de) zit namelijk in het bestuur van
een studentenproject dat de TU-cam-
pus van duurzame energie probeert
te voorzien met behulp van aard-
warmte. En dat kost tijd, veel tijd.
Om de energie aan de aarde te ont-

trekken gaan de studenten een put
boren van 2 kilometer diep tot een
plek waar het 75 graden Celsius is.
Met de hulp van bedrijven die het
project financieren. Twintig studen-
ten studeren op het project af. Niet
allemaal lopen ze studievertraging
op. Maar de bestuursleden van het
project, zoals Den Boer, wel.
Den Boer liep al meer studievertra-

ging op, omdat hij stage liep en een
jaar inhet bestuur van zijn studiever-
eniging zat.
Stellig: ‘Als ik zeker 3.000 euro ex-

tra had moeten betalen, had ik het
niet gedaan.’ Wel vindt ook hij dat de
gemiddelde studieduur in Delft om-
laag kan. ‘Niet iedereen doet er lan-
ger over omdat ze aan een bijzonder
project deelnemen. Maar voor be-
stuursfuncties en studentenprojec-

ten moeten ze goede regelingen be-
denken. Het zou heel erg zonde zijn.
Je leert er zoveel van, de toegevoegde
waarde is groot, niet alleen voor je ei-
gen ontwikkeling maar ook voor an-
dere studenten.’

Bacterie
Studenten Life Science & Technology
Eva Brinkman (23, zesdejaars) en Na-
dine Bongaerts (22, vierdejaars) ko-
men net terug uit Boston, waar ze
met een groep medestudenten vier-
de werden bij een internationale
competitie van Technische universi-
teit MIT. Aan de wedstrijd, IGEM (In-
ternational Genetically Engeneered
Machine), doen 150 teams mee. De
studenten creëerden een olie-afbre-
kende bacterie.
Brinkman en Bongaerts kwamen

zelf op het idee om aan de competi-
tie mee te doen, na het zien van een
poster op de faculteit. Ze krijgen wel

wat studiepunten voor het project,
maar lopen ook een jaar vertraging
op. Brinkman: ‘Het is het meer dan
waard, je leert zoveel.’ Bongaerts: ‘De
contacten, de ervaring, manage-
ment, site bouwen, allemaal dingen
die je niet in je studie leert.’
Hun studierichting wordt gedeel-

telijk in Leiden gegeven. Ze zien gro-
te verschillen tussen de studenten in
die stad en studentenuitDelft. Brink-
man: ‘In Delft zijn studenten veel on-
dernemender. Met eigen bedrijfjes,
in competities en met stages. Dat is
wel een beetje het Delftse cultuurtje.’
Brinkman en Bongaerts keuren

het af het collegegeld voor langstu-
deerders zoals zij op te schroeven.
Bongaerts: ‘Je demotiveert studen-
ten om zich te onderscheiden, ter-
wijl dat juist degenen zijn die inte-
ressant zijn voor de arbeidsmarkt.’
Hajo Pereboom (25) is een rolmo-

del voor het huidige kabinet, met

zijn studieloopbaan. Pereboom be-
gon zijn vervolgopleiding op demts,
na een jaar hts is hij nu derdejaars
werktuigbouwkunde aan de TU. Om-
dat hij ‘al een behoorlijk tijdje’ stu-
deert, zou hij het liefst zo snel moge-
lijk afstuderen. Maar dat plan kwam
in het gedrang omdat hij stuitte op
het project van de bouw van een ra-
zendsnelle ligfiets.

Ligfiets
Vrijwel fulltime richt hij zich samen
met twaalf andere studenten op het
ontwerp en de bouw van een ligfiets
die het huidige mensgedreven snel-
heidsrecord van 133 kilometer per
uur moet verbreken. Studenten van
diverse faculteiten doen mee aan de
wedstrijd in de VS.
Pereboom loopt daarmee een on-

bekende studievertraging op. Om
fulltime aan het project te werken
(hij is projectleider) stelt hij zijn

bachelor-eindproject uit. Door de
harde knip-regel (je mag pas aan je
master beginnen na afronden van je
bachelor, red.) loopthij nogmeer ver-
traging op. Zelf vindt hij het waard.
In zijn studietijd hield hij zich bij-
voorbeeld nog niet eerder bezig met
sponsorwerving, om maar iets te
noemen. In zijn ogen worden stu-
denten initiatiefrijker van dit soort
projecten. ‘Je denkt niet, dan en dan
moeten we een verslagje van zoveel
pagina’s inleveren. Je werkt net zo
hard en zoveel aan iets tot het gelukt
is, dat is veel realistischer. Je hebt een
eigen einddoel. De toegevoegde
waarde is immens. Je past je kennis
toe in de praktijk en we bundelen de
kennis van alle faculteiten van de TU.
Zoiets kom je in je studie niet tegen.’
Volgens Pereboom is de op handen

zijnde bezuiniging een serieuze be-
dreiging vanalleswat aande TUDelft
is opgebouwd.

Pier van Zonneveld (24) en Nadine
Rodewijk (22), beiden vijfdejaars In-
dustrieel Ontwerpen, zitten in het
Nuon Solar team. In oktober 2011
doen zij mee met de tweejaarlijkse
race in Australië voor auto’s die op
zonne-energie rijden. Als het tegen-
zit, gaan zij vanaf volgend studiejaar
extra collegegeld betalen. De nieuwe
regelgeving zou hen wel eens heel
veel geld kunnen gaan kosten.
Van Zonneveld: ‘Als we nou ston-

den te zuipen in de kroeg, maar we
werken juist heel hard.’
De zonnewagen begon ooit als stu-

dentenproject. Inmiddels is het een
erkend studieonderdeel. Desalniet-
temin lopen de meeste studenten
zo’n anderhalf jaar studievertraging
op door het project. ‘Alles staat ge-
woon stil’, zegt Van Zonneveld. ‘We
maken heel lange dagen en zijn non-
stop hiermee bezig.’
Hij noemt het liever ook geen stu-

dievertraging. Je leert tenslotte ge-
woon door. ‘Verbreding, verdieping,
hoe jehetooknoemt, je ontwikkelt je
extra. Vijf faculteiten doen mee, dus
je leert iets van vakken die je nooit
zou tegenkomen, zoals aerodynami-
ca of elektronica. En je doet alles van
ontwerp tot uitvoering. Bij IO maak
je normaal gezien alleen prototypes,
dit is een toepassing van je studie.’

Racewagens
Beneden indehal laat Paul van Tricht
(22) een paar kleine racewagens zien.
Het zijn de vruchten vanhet grootste
project van de TU, de Student Formu-
la – een internationale ontwerpwed-
strijd voor kleine Formule-1-wagens.
Van Tricht, vijfdejaars werktuig-
bouwkunde, maakt deel uit van een
team van bijna honderd TU-studen-
ten die inmeer of minderemate aan
het project deelnemen.
Wereldwijd doen er ruim

300 teamsmee aan de competitie en
Delft is al jaren op rij de winnaar van
diverse trofeeën.
‘Je leert veel meer dan je in een ge-

woon studiejaar zou leren’, zegt ook
Van Tricht. ‘Alle faculteiten werken
samen, je doet internationale con-
tacten op. Dit wil je toch niet ont-
moedigen? Kijkmaar naar de namen
van de sponsors op dewagen. Die be-
drijven staan allemaal in de rij om
ons in dienst te nemen.’

‘We maken heel
lange dagen
en zijn non-stop
bezig’

Links: Pier van Zonneveld en Nadine Rodewijk van het Solar Team. Boven: Paul van Tricht (midden) met studiegenoten bij de Student Formula racewagen. Foto’s Bart Mühl

Michel Boerrigter, medebedenker van Plakkies. Eva Brinkman en Nadine Bongaerts met olie-afbrekende bacterie.


