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MEER INFORMATIE 
Voor inhoudelijke informatie over deze studie-richting 
kun je contact opnemen met de volgende personen; 
 

Maurits S. Hassankhan - Richtingscoördinator 
tel. 465558, t. 2435 / 08749865  
mauritshassan@gmail.com 
 

Jerome Egger 
tel.   465558, t. 2434  
E-mail: jlegger@yahoo.com 
 

Secretariaat geschiedenis  
Mevr. Romana Emanuels 
tel. 465558, t. 2533.. 
E-mail: histdeptsr@gmail.com  
 

Voor algemene informatie over het studeren aan  
de Anton de Kom Universiteit van Suriname maak je con-
tact met de Afdeling Studentenzaken telefoon 465558 
tst. 2212 / 2213 / 2214 / 2215. 
E-mail: stuza@uvs.edu 
 

De inschrijvingen vinden plaats  
in de eerste twee weken van september 

ANTON DE KOM  
UNIVERSITEIT VAN SURINAME 

 

FACULTEIT DER  
HUMANIORA 

 

Leysweg 86, Campusterrein 
Paramaribo, Suriname 

(+597) 465558 | info@uvs.edu 

WWW.UVS.EDU  

GLOBALE OPZET VAN DE BACHELOROPLEIDING 
De opleiding is een voltijdse opleiding (drie jaar) die ook 
deeltijds gevolgd kan worden (zes jaar). Van de voltijdse 
student wordt verwacht dat die gemiddeld 40 klokuren 
per week aan de studie besteedt, terwijl de deeltijdse 
student ongeveer 20  uur per week moet studeren. In de 
praktijk zullen sommigen meer, andere misschien minder 
uren nodig hebben. De zwaarte van de opleiding wordt 
uitgedrukt in studiepunten (credits). De zwaarte van de 
bacheloropleidingen is  minimaal 180 credits.  
De volgende combinatie van vakken is mogelijk: 
 

Een major: 60 credits 
Een minor: 30 credits 
Een special: 90 credits.  
 

Elke student kiest een major of een special al of niet in 
combinatie met een minor en/of keuzevakken. Bij ges-
chiedenis worden twee specials aangeboden:  
 
Suriname in Regionaal perspectief: Hierbij worden naast 
de algemene verplichte vakken, een aantal vakken ver-
zorgd over Suriname en Latijns Amerika en het Caribische 
gebied (LAC). 
 

Algemene en Wereldgeschiedenis: Naast de algemene 
verplichte vakken, zijn er vakken zoals Wereldgeschie-
denis, vooral geschiedenis van Azië, Afrika en Europa in 
onderlinge samenhang. 
 
Momenteel worden de volgende Minors aangeboden: 
Archeologie ;   Geschiedenis, Erfgoed & Toerisme;       
Archivistiek.  
 

TOELATINGSEISEN 
 

Vereist is een VWO-diploma of daaraan gelijk-gesteld. 
Studenten met geschiedenis in hun examenpakket heb-
ben de voorkeur, maar een ieder kan toegelaten worden. 
 

Een goede beheersing van het Nederlands  
en Engels is van groot belang.  

 

 

Met de bachelor geschiedenis kun je verschillende 
vervolgstudies volgen op masters niveau, zowel in als 
buiten Suriname. GESCHIEDENIS 



HET DOEL VAN DE STUDIERICHTING  
 

Het opleiden van vakkundige historici die breed 
georiënteerd en multi-inzetbaar zijn en die een  
bijdrage leveren  aan de geschiedschrijving van  
Suriname, de regio en de wereld; 
Het vervullen van een leidinggevende rol spelen bij 
onderzoeksactiviteiten m.b.t. de Surinaamse geschie-
denis, waarbij en het moet uitgroeien tot een 
gezaghebbend centrum voor historisch wetenschap-
pelijk onderwijs en onderzoek over de Surinaamse 
geschiedenis. 
 
 

UITGANGSPUNTEN 
 

Binnen ons onderwijsprogramma leggen wij nadruk op 
de relatie met wetenschappelijk onderzoek. De stu-
dent wordt getraind in methoden en technieken van 
onderzoek, in verschillende benaderingen in de 
wetenschap in het algemeen en in de geschiedweten-
schap in het bijzonder. Het doen van onderzoek en in 
het schrijven van wetenschappelijke stukken staan 
centraal. Daardoor zijn afgestudeerden breed inzet-
baar. 
 
 
 
 

OPBOUW VAN DE STUDIE 
 

De geschiedenisopleiding bestaat uit twee fasen;  
1. de bacheloropleiding die drie jaar duurt  
2. en de masteropleiding die twee jaar duurt. 
 
Het bachelorprogramma is al uitgewerkt en wordt se-
dert 1 oktober 2013 uitgevoerd. Het masterprogram-
ma wordt naar verwachting in de loop van 2018 
uitgewerkt.  
 

 
Vermeldenswaard is dat er reeds een Master-
opleiding geschiedenis bestaat die door het IGSR 
wordt verzorgd.  

GESCHIEDENIS 

                    ..iets voor jou?  
 
Vanaf 2013 is het mogelijk om een Bacheloropleiding 
Geschiedenis aan de Universiteit van Suriname te vol-
gen. Er zijn meerdere redenen aan te voeren waarom 
een studie geschiedenis zowel voor het land als voor 
jou als individu nuttig is.  
 
Kennis van de geschiedenis is nodig om het heden  
beter te begrijpen en de toekomst richting te geven.  
Er is een onlosmakelijke band tussen verleden, heden 
en toekomst. Om hedendaagse vraagstukken te be-
grijpen en op te lossen is het nodig de ontstaans- 
geschiedenis ervan te kennen.  
 

Wat houdt het vraagstuk in?  
Hoe is het ontstaan (oorzaken) en welke  

gevolgen kan/zal dit hebben  
voor de toekomst? 

 
De kennis van het verleden is nodig om onze identiteit 
als groep of  natie te bepalen. Wie zijn wij? Waar 
komen wij vandaan? Hoe komt het dat wij bepaalde 
problemen in de samenleving hebben? Welke 
oplossingen  kunnen wij bedenken? Hoe heeft men 
dergelijke problemen in het verleden aangepakt? Wel-
ke lessen kunnen wij daaruit leren? 
 
Suriname heeft weinig historici die op een deskundige 
en gedegen wijze ons verleden kunnen bestuderen.  
De belangrijkste reden daarvoor is dat wij tot voor kort 
geen opleiding geschiedenis aan de Universiteit van 
Suriname hadden.  De opleiding is van belang om de 
Surinaamse geschiedenis vanuit de behoeften van de 
samenleving zelf te bestuderen. Wat vinden wij in Su-
riname belangrijk? Welke vragen willen wij als volk 
beantwoord hebben? Dat is een van de doelstellingen 
van de geschiedenisopleiding aan de universiteit.  

BEROEPSPERSPECTIEVEN EN 
CARRIÈREMOGELIJKHEDEN 
 

De BA opleiding geschiedenis geeft enig inzicht in de 
geschiedenis van Suriname, de regio en de wereld 
en de afgestudeerden zullen dan ook breed ingezet 
kunnen worden: 
 

 bij verschillende ministeries, zoals het Ministerie van 
Buitenlandse Zaken; 

 in de erfgoedsector: toerismebranche, museum-
wezen, archeologische dienst en het archiefwezen; 

 in het onderwijs; 

 in het bedrijfsleven: op verschillende 
onderzoeksafdelingen;  

 bij mediabedrijven: bij de nieuwsdienst en als jour-
nalist waarbij achtergrond analyses kunnen worden 
gemaakt om hedendaagse ontwikke-lingen in histo-
risch perspectief te plaatsen. 

 
 
Na een verdere training op Masterniveau, kan   
men terecht bij : 
 

 internationale organisaties, zoals de VN, WHO,   
UNDP en UNICEF; 

 Regionale organisaties, zoals de OAS en CARICOM; 

 het IOL als docent; 

 de Universiteit, als docent in opleiding/ onderzoeker; 

 de overheid en particulieren in een Managers- of 
onderzoekerfunctie;  

 in het onderwijs op VO-S niveau; 

 Na enige jaren ervaring in het onderwijs en extra 
training kan men terecht bij de afdelingen Curricu-
lumontwikkeling, Begeleiding, Examen-bureau en 
Inspectie; 

 de bij de BA genoemde instanties in een hogere 
functie. 


