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1. Inleiding 
Het Bureau Studium Generale (SG) van de TU Delft is 71 jaar geleden opgericht ter 
verbreding en algemene vorming van de studenten. En om studenten te stimuleren 
een brede visie te (blijven) ontwikkelen op de rol van wetenschap en techniek in de 
samenleving en op actuele maatschappelijke en politieke vraagstukken. Zo kunnen 
zij zich ontplooien tot brede ingenieurs met hart voor de samenleving en met een 
(zelf)kritische blik. Een taak die is vastgelegd in de Wet op het Hoger Onderwijs en 
door de Studium Generalia op alle universiteiten wordt uitgevoerd. 

 
Het aanbod aan activiteiten in 2017 was divers van karakter. Van kleine tot grote 
wetenschappelijke en soms minder wetenschappelijke 
lezingen/debatten/discussies/workshops met bekende en minder bekende 
sprekers.   

 
De meeste activiteiten zijn georganiseerd op de campus en ook met en bij de 
studieverenigingen. In nauw overleg zijn programma’s tot stand gekomen die 
speciaal gericht zijn op bepaalde studentengroepen en daardoor een groter bereik 
bij de achterban hebben. SG fungeerde ook als vraagbaak voor diverse partijen op de 
campus wanneer het gaat over het organiseren van lezingen en debatten, het vinden 
van sprekers of het samenstellen van programma’s voor bijvoorbeeld symposia.  
Daarnaast heeft SG met vele andere partijen samengewerkt zoals onder andere met 
de diverse studie- en studentenverenigingen, AEGEE, Virgiel, Het Veritas Forum, 
ORAS, Lijst Bèta, VSSD, IFOT, Science Centre en S&C. 

 
SG heeft drie actieve studentenorganisaties als directe samenwerkingspartner, te 
weten VOX Delft, The TU Delft Debating Club en Students4Sustainability (S4S).  

 

                                         
 

Met grote regelmaat heeft SG in de stad geprogrammeerd, waaronder bij de 
studentenverenigingen, Theater de Veste, het Prinsenkwartier, Museum het 
Prinsenhof, het Rietveldtheater, de Buccaneer en café Het Klooster.  

 
Sinds een paar jaar is SG actief in de Bèta Balie. De Bèta Balie is het Delftse platform 
waar wetenschappelijke ontwikkelingen en maatschappelijke vraagstukken centraal 
staan. De activiteiten vinden plaats in de stad. De Bèta Balie is een 
samenwerkingsverband van de Studium Generale TU Delft, Theater de Veste,  TOP 
Delft, Delft Design en STT. 

 
 

2.  Standaardactiviteiten en toelichting 
In 2017 zijn diverse themalezingen/debatten/discussies georganiseerd zoals onder 
andere Broodje Filosofie, Broodje Politiek, de Van Leeuwenhoeklezingen en de Bèta 
Balie-activiteiten. Bijna wekelijks hebben de filosofische discussies van de SG-
Academy en VOX Delft plaatsgevonden. En zo ook de debatten/workshops van de 
Debating Club en de yoga & meditatie workshops. Er is veel contact geweest met de 
diverse commissies van de studie- en studentenverenigingen om hen te coachen en 
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te ondersteunen. De jaarlijkse fototentoonstelling is in de Library gehouden met als 
onderwerp de verschillen en gelijkenissen in de Arabische wereld  met foto’s 
gemaakt door studenten.  
 
 

                    
 

3.  Nieuwe ontwikkelingen/initiatieven en highlights 
         Nieuwe ontwikkelingen: 
         ●Nieuwe samenwerkingen: SG heeft nieuwe potentiële samenwerkingspartners  
            opgezocht om te verkennen hoe we elkaar inhoudelijk kunnen versterken en onze   
            zichtbaarheid kunnen vergroten onder andere met Delta en de Library teams:  
            Communication, Erfgoed, Open Spaces en het New Media Centre. Zo heeft SG voor  
            het eerst meegewerkt aan de “Breinmaand”. Een initiatief van verschillende  
            Library teams. 
         ●LDE Trainee: per 1 september is Philip Stein aangetrokken als Community   
            Manager SG met als opdracht, in nauwe samenwerking met het team, gestalte te  
            geven aan de SG Community. 
         ●SG Community: het leggen van intensievere contacten met studie- en  
            studentenverenigingen en docenten, om te ontdekken wat er binnen de TU Delft- 
            gemeenschap leeft en waar behoefte aan is. Ook willen we zo komen tot een  
            sprekerspoule onder docenten voor faculteit gebonden lezingen, discussies en  
            debatten. En het “aanstellen” van Ambassadeurs binnen de TU Delft om de  
            activiteiten van SG onder de aandacht te brengen.  
          ●Dit jaar heeft The TU Delft Debating Club het eerste internationale debat  
             georganiseerd, welke heeft plaatsgevonden in de Van der Mandelezaal van  
             Museum het Prinsenhof. 
          ●Bildung Delft: een initiatief van studenten die het bildungsideaal nastreven. SG  
             denkt mee en faciliteert waar mogelijk hun activiteiten. In het najaar zijn zij  
             gestart met verdiepende workshopreeksen. 
  
          Nieuwe initiatieven: 
          ●SG Book Club: in samenwerking met filosoof Humber van Straalen zijn diverse   
             boeken in meerdere sessies behandeld onder andere van Albert Camus,  
             Karl Popper en Nietzsche.  
           ●Writing Workshops: een achttal workshops is gehouden bestaande uit Writing  
             101, Creative Writing, Comics & Illustrations, Writer’s Block, Journalistic Writing,  
              Inspired Writing, Poetry, Philosophical Writing. 
           ●Writing Group: in navolging van de Creative Skills Workshops is gedurende een  
              half jaar een pilot gehouden in café Het Klooster in Delft, onder begeleiding van     
              Molly Quell. Studenten, staf en inwoners van Delft hebben wekelijks op de  
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               woensdagavond kunnen aanschuiven voor korte workshops om samen te  
               schrijven. 
           ● Filosofische wandelingen: in de tentamenperiodes en tijdens de zomer zijn er  
               enkele filosofische wandelingen gehouden met studenten die hun eigen  
               filosofische vragen inbrachten. 
           ●Enquêtes: er is een viertal “livepolls” gehouden door studenten en voor  

 studenten over Life on Campus, TU Delft Sustainability, Weapons & Engineering 
 at the TU Delft en Choose your favorite creative workshops. Deze hebben mooie   
 en bruikbare resultaten opgeleverd waarmee we beter kunnen afstemmen op de  
 behoefte van de student. 

            ●Het Filosofisch Café: is een gezamenlijk initiatief van SG en Theater de  
               Veste en wordt gehouden in het theatercafé van Theater de Veste. Dit initiatief is  
               in het najaar gestart met als doel de band tussen de stad en de universiteit te    
               versterken. Er bestond veel belangstelling voor. 
 

 
Highlights: 
In het kader van het 175-jarig bestaan van de TU Delft heeft SG, in samenwerking 
met de TU Delft Debating Club, de VSSD en de JOVD op 28 februari een “Groot 
Verkiezingsdebat” georganiseerd in een goed gevuld Auditorium van de Aula. In 
dit debat zijn vertegenwoordigers van vijf politieke partijen (Groen Links, SP, 
D66, VVD, PvdA) met elkaar en het aanwezige publiek in discussie gegaan over de 
verkiezingsthema’s die de toekomst van Nederland zullen gaan bepalen. En niet 
alleen voor de komende vier jaar, maar ook in het jaar 2042, wanneer we de 200-
ste verjaardag van de TU Delft vieren. De debatleiding was in de bekwame 
handen van Room for Discussion. 

 
             Op 8 maart heeft het S4S-symposium “Drastic Climate Change” plaatsgevonden  
             in een nagenoeg vol Auditorium met o.a. Diederik Samsom als spreker. 

 
Vanwege de opening van het nieuwe studiejaar op 19 september een bijzondere 
activiteit: een avondlezing door Ruben Terlou “Langs de oevers van de Yangtze” 
in een uitverkochte zaal van Theater de Veste.  Ruben Terlou is bekend van zijn 
VPRO-documentaires in 2016, over zijn lotgevallen tijdens zijn reizen door China. 
Het programma kwam tot stand in nauwe samenwerking met Theater de Veste.  

 
“Verandering” door Arjan Lubach op 21 november in een uitverkocht Auditorium 
van de Aula. De “koning” van de Nederlandse satire heeft op zijn kenmerkende 
manier uiteen gezet welke invloed taal heeft op denkwijze en perceptie. 
Gelardeerd met levenslessen en wijze inzichten uit zijn loopbaan heeft hij de 
avond tot daverende hoogten gebracht. Deze avond kwam tot stand in 
samenwerking met S&C. 
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4. Cijfers 
        Fysieke bezoekersaantallen 
        In 2017 hebben bijna 12.000 bezoekers fysiek onze activiteiten bezocht, waarvan  
        75% studenten. 
 
        Website 
         Sinds een jaar werken we met onze nieuwe website en daar krijgen we positieve  
         reacties op. Het is een mooie eigentijdse website geworden. Er heeft ten opzichte    
         van vorig jaar een verschuiving plaatsgevonden van een afname van pageviews van  
         onze website naar een toename op Facebook en YouTube.  
 

 
         Facebook 
         Het aantal volgers van SG op Facebook is gegroeid naar 2391. 
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Youtube/Online lezingen 
Een groot deel van onze lezingen is dit jaar weer opgenomen en zijn online te 
bekijken via https://sg.tudelft.nl/recent-recordings/  
Studium Generale is drie jaar geleden overgegaan op YouTube en dat archief is nu 
aan het groeien. We merken dat YouTube erg toegankelijk is. 
Dit jaar heeft SG 111.663 views gehad op YouTube met een totaal van 1.932,442 
kijkminuten, zie https://www.youtube.com/user/sgdelft 

 

5. Programmaraad Studium Generale 
  Leden adviserende Programmaraad SG:  
  ir. W.J.S.M. van Wezenbeek, Library 

       ir. R.W. Hut – Faculteit CiTG 
       drs. S.M. de Jong – Faculteit IO 
       dr.ir. C.J.M. Verhoeven – Faculteit EWI 
 

6. Bureau Studium Generale 
  Samenstelling van het Bureau Studium Generale: 
  dr.ir. Coen Vermeeren, hoofd en programmamaker (tot 1 september) 

       Els Koppelman BE, programmamaker 
       Lester Lardenoye MA, programmamaker en webmaster 
       Philip Stein MSc, LDE trainee (vanaf 1 september) 
       Klaas Pieter van der Tempel MA, programmamaker 
       Brigitte van Veen,  communicatie-/PR-medewerker 
       Yolanda Vredeveld, secretariaat-/PR-medewerker 

https://sg.tudelft.nl/recent-recordings/
https://www.youtube.com/user/sgdelft

