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TOELATINGSEISEN EN STUDIEMOGELIJKHEDEN 
Om tot de opleiding Agogische Wetenschappen en 
Onderwijskunde te worden toegelaten, moet je 
over één van de volgende documenten beschikken: 
 

 een VWO of daaraan gelijkgesteld diploma 

 een certificaat Schakeljaar 

 een verklaring dat je hebt voldaan aan de      
Colloquium Doctum toets. 

 
Na de Bachelor opleiding is er ook een Master 
Onderwijskunde. 

ANTON DE KOM  
UNIVERSITEIT VAN SURINAME 

 
FACULTEIT DER  

MAATSCHAPPIJWETENSCHAPPEN 
 

Leysweg 86, Campusterrein 
Paramaribo, Suriname 

(+597) 465558 | info@uvs.edu 

WWW.UVS.EDU  

MEER INFORMATIE 
Voor inhoudelijke informatie over de studierichting 
Agogische Wetenschappen en Onderwijskunde kun je 
terecht bij de richtingscoördinator Mw. dr. F. Ishaak 
op het telefoonnummer 465558 tst. 2485. 
 
Voor algemene informatie over het studeren aan de  
Anton de Kom Universiteit van Suriname maak je contact 
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 



Het werkgebied omvat: 

 industriële en handelsbedrijven 

 onderwijsorganisaties 

 culturele en religieuze instellingen 

 politieke organisaties 

 welzijnsorganisaties 

 Gezondheidsinstellingen 
 
Als ONDERWIJSKUNDIGE kun je terecht in kaderfuncties 
waar je, je bezig moet houden met beleidsontwikkeling, 
advisering, onderzoek en planning, kwaliteitszorg, 
begeleiding, opleiding, professionalisering, nascholing, 
management, organisatie en beheer. 
 
Dit werkgebied omvat: 

 regulier onderwijs (van basisschool tot universiteit) 

 beroepsopleidingen 

 bedrijfsopleidingen 

 volwasseneneducatie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Als PEDAGOOG kun je een belangrijke bijdrage leveren 
aan veranderingsprocessen in het gedrag van kind en 
ouder, ontwikkelingsproblemen van kinderen en taxatie 
van problemen in opvoedingssituaties. 
 
Als pedagoog kun je terecht bij: 

 voorlichtingsbureaus voor opvoeding 

 jeugdcellenhuis 

 kinderbescherming 

 medisch opvoedkundig bureau 

 internaten 

AGOGISCHE WETENSCHAPEN  
& ONDERWIJSKUNDE 
 

Ontwikkelingen en veranderingen komen  
meestal niet zomaar tot stand en vaak ook niet 
in de gewenste richting. Door mensen binnen  
organisaties en in het onderwijs deskundig te 
begeleiden, worden ernstige fouten voorkomen 
en weerstanden overwonnen. 
 
 
Agogen houden zich bezig met het op gang brengen 
en begeleiden van veranderingen bij individuen, 
groepen, organisaties en samenlevingsverbanden.  
Ze analyseren en bestuderen sociale processen en 
problemen. Met de kennis en inzichten ontwerpen  
Ze hulpverlenings- en begeleidingsplannen en voeren 
deze ook uit. Daarom wordt Agogiek ook wel verander-
kunde genoemd. 
 
Onderwijskundigen analyseren en bestuderen onder-
wijsvraagstukken. Het is hun taak om de kwaliteit 
van het onderwijs in al haar facetten te verbeteren. 
Daarbij richten ze zich niet alleen op het regulier onder-
wijs (van basisschool tot universiteit), maar ook op 
beroeps- en bedrijfsopleidingen en volwasseneneducatie. 
 
De pedagogiek bestudeert opvoedingssituaties waarin 
bijvoorbeeld interventie of begeleiding nodig is. 
Verder wordt ook theorie ontwikkeld inzake opvoeding. 
Zowel agogen als onderwijskundigen maken veel gebruik 
van theorieën uit andere wetenschappen zoals Socio-
logie, psychologie, pedagogiek en organisatiekunde. 
 
 

MOGELIJKHEDEN NA DE STUDIE 
Als AGOOG kun je staf- of leidinggevende functies  
bekleden op afdelingen zoals personeelsbeleid, human 
resource management, algemene zaken, public relations, 
veiligheid, gezondheid, kwaliteit en milieu. Je kunt ook 
als interne of externe consultant werken.  
 

DUUR, STRUCTUUR EN TITULATUUR 
De studierichting Agogische Wetenschappen en Onder-
wijskunde is een wetenschappelijke van drie jaar. 
Het eerste jaar is algemeen. Het eerste jaar is algemeen 
en de student volgt 11 vakken. 
 
Deze zijn: 

 Algemene Psychologie 

 Sociale Psychologie 

 Agogische Wetenschappen 

 Onderwijskunde 

 Methode van Technieken van Onderzoek 

 Pedagogiek 

 Statistiek 

 Wetenschapsfilosofie 

 Suriname en de Regio 

 Sociologie 

 Intellectuele Vaardigheden (studie en sociale      
vaardigheden) 

 
In het eerste jaar moet je 60 creditpoints halen. 
 
 
 

Agogiek 
Je kiest voor deze als je individuen, groepen,  
organisaties of samenlevingsverbanden wilt  

begeleiden bij veranderingen. 
 
 

Onderwijskunde 
Deze variant is voor het geval je de kwaliteit van het 

onderwijs in al haar facetten wilt verbeteren. 
 
 

Pedagogiek 
Je gaat voor deze oriëntatie als je bent geïnteresseerd 

in alles wat te maken heeft met de opvoeding en  
ontwikkeling van kinderen en jeugdigen. 


