
Interview Tibo (TU Delft student) 
 
Ik ben het gesprek aangegaan met mijn zwager tibo, hij is sinds kort afgestudeerd als 
architect op de TU in Delft. Hij heeft vlak voor het einde van zijn studie een semester die hij 
zelf vrij kan invullen om aan studiepunten te komen. Waar Tibo zijn kans zag om tijdens dit 
moment zijn punten in het buitenland te halen. Ik sprak online met hem af om hier meer over 
weten te komen, om zo meer inzicht te krijgen in zijn motivatie en proces.  
 
Tibo was geïnteresseerd in het studeren in het buitenland door een van zijn vrienden. Die 
vriend van hem was naar Australië geweest voor zijn studie en plakte daar een vakantie aan 
vast. Door verschillende verhalen meegekregen te hebben en veel foto’s en filmpjes verder 
leek het Tibo ook gaaf om deze kans te pakken om naar Australië, Melbourne te gaan. Hij 
gaf aan dat het om de ervaring ging waar hij naar uitkeek om te studeren in het buitenland, 
zodat hij uit zijn comfortzone kan stappen en aan een betere ontwikkeling kan werken. Tibo 
benoemde grappig dat we het hier rechtsom gewend zijn en daar alles linksom gaat. 
 
Om in het buitenland te studeren moet je meerdere landen als keuze inleveren met een 
motivatie erbij waarom je graag er heen wilt. Voor Tibo was de enige keuze Australië en met 
veel geluk heeft hij hier goedkeuring voor gekregen. Binnen het kader van zijn opleiding 
architectuur vond hij dat bij de TU in Delft ze meer breed met environmental en sustainability 
bezig waren en in Melbourne op de Melbourne University ze meer de focus hadden op 
automatisering naast ook bezig te zijn met environmental en sustainability. 
 
Verder vroeg ik wat hem verder opviel binnen het proces dat hij moest doorstaan. Daar gaf 
Tibo aan dat er vanuit de TU in Delft en Melbourne University ze beide een afdeling hebben 
voor het studeren in het buitenland en internationale studenten. Hier wordt je geholpen met 
het studeren in het buitenland en wordt je als het ware overgedragen tussen beide balies.  
 
Om zijn studiepunten te behalen werd er gekeken naar het puntensysteem in Melbourne om 
zo te kunnen meten hoeveel vakken hij moest volgen om tot hetzelfde resultaat te komen. 
Daarbij moest Tibo 8 vakken kiezen waar je in volgorde aangaf wat je het liefste wilde doen. 
Hij had een top 3 gemaakt en de rest willekeurig. Vervolgens kreeg hij zijn achtste keuze en 
door te vragen of dit anders kon kreeg hij uiteindelijk zijn vierde keuze. Dit vond Tibo achteraf 
niet zo tof aangezien je een internationale student bent. 
 
Na zijn vakken gehaald te hebben plakte Tibo nog een vakantie aan zijn trip vast. Een trip 
door Australië en Nieuw-Zeeland maar liefst. 
 
Om tot slot een terugkoppeling te maken naar Blended Mobility vroeg ik Tibo of hij ideeën 
had. Misschien kunnen we het Campus filmpje om studenten te werven anders benaderen 
en moderniseren door een guru die je persoonlijke guide is binnen en buiten de campus. 
Ook had hij het er over dat het hem tof leek om een plek te hebben waar hij zijn verhalen en 
beeldmateriaal kwijt kan in een personal experience om zo anderen te inspireren en over te 
halen om ook naar Australië te reizen om te studeren. Tibo vond dat het niet opdringerig over 
moest komen, want het blijft uiteindelijk je persoonlijke keuze en storytelling vond hij hierin 
een rol spelen. 
 

 


