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TOELATINGSEISEN 
 
Tot de bacheloropleiding Milieuwetenschappen aan de 
FTeW worden toegelaten, studenten met één (1) van de 
volgende vereisten: 
 

 het Vwo-diploma;  

 het schakeljaar certificaat;  

 het slagingsbewijs voor het colloquium doctum; 

 een universitaire opleiding, waarbij in bepaalde ge-
vallen, vrijstelling verleend kan worden voor 
overeenkomstige vakken, met elk wis-, natuur- en 
scheikunde in hun examenpakket. 

 
 

MEER INFORMATIE 
Voor inhoudelijke informatie over deze studierichting kun 
je terecht bij de richtingscoördinator op het telefoon-
nummer 465558 tst. 2306/2308.  
Email: huisden@ufl.edu/max.huisden@uvs.edu 
 
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 
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DUUR, STRUCTUUR EN TITULATUUR  
 
Milieuwetenschappen is een wetenschappelijke  
bacheloropleiding van drie jaar. De studie  
bestaat uit hoorcolleges, veld- en laboratorium-practica 
en werkgroepen. Je neemt deel aan  
excursies en maakt kennis met verschillende  
natuurgebieden en je werkt mee aan onderzoeks- 
en dienstverleningsprojecten om praktische  
vaardigheden te leren.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Elk studiejaar bestaat uit twee semesters. Het  
eerste semester bestaat uit inleidende vakken  
zoals onder andere Algemene en fysische chemie,  
Toegepaste en lineaire algebra, Informatica,  
Celbiologie en Milieukunde.  
 
In het tweede semester van het eerste jaar kies  
je voor één van de twee oriëntaties. Je krijgt  
dan ook vakken die specifiek daarop zijn gericht.  
 
In het laatste semester van het derde jaar werk je aan 
een eindopdracht waarbij je zelfstandig wetenschappelijk 
onderzoek doet en dat presenteert.  
 
Als je de opleiding succesvol afrondt, word je  
Bachelor of Science (BSc) in de Milieuweten-schappen  

MOGELIJKHEDEN NA DE STUDIE 
 
Milieuwetenschappen leert en moedigt je aan  
om onafhankelijk en grensoverschrijdend te  
denken, je leven lang leergierig te zijn, barrières  
te overwinnen om dringende maatschappelijke  
en milieuproblemen op te lossen en om milieu educatie 
en bewustzijn te bevorderen in Suri-name.  
 
Als milieuwetenschapper kan je een staffunctie  
bekleden bij:  

 diverse ministeries en overheidsdiensten  

 consultantbureaus  

 dienstverlenende en industriële ondernemingen  

 nationale en internationale milieuorganisaties  
 
Je kan ook een eigen bedrijf of adviesbureau  
opzetten. Immers, jij zal na de studie behoren  
tot de mensen die weten wat er gedaan moet  
worden op milieugebied en daartoe initiatieven  
ondernemen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Je kunt ook besluiten om verder  te studeren, hetzij in 
Suriname (De Anton de Kom Universiteit van Suriname 
biedt masteropleidingen aan op het gebied van biodiver-
siteit en Milieuwetenschappen) of in het buitenland.  

MILIEUWETENSCHAPPEN  
 
Milieuwetenschappen biedt een programma  
aan dat focust op de toepassing van biologische,  
chemische en fysieke principes ter bestudering  
van het fysiek milieu en de oplossing  voor  
Milieuproblemen. Denk hierbij aan onderwerpen  
als verminderen of controleren van milieuver-
vuiling en degradatie; de interactie tussen  
mens, maatschappij en het natuurlijk milieu en  
het beheer van natuurlijke hulpbronnen.  
 
De richting milieuwetenschappen heeft zich  
ontwikkeld tot een volwaardige academische  
opleiding die sedert de oprichting in 1996 getoond 
heeft dat er behoefte is aan milieu-wetenschappers 
in Suriname.  

 

‘Jij zal na deze studie behoren  

tot de mensen die weten  

wat er moet gebeuren..’ 
 

 

Uit onderzoek naar de capaciteit van de Suri-
naamse overheid om te voldoen aan de interna-
tionale milieuverdragen, is gebleken dat de vraag 
naar milieuwetenschappers zal toenemen.  
Hetzelfde geldt voor bedrijven waar er in toene-
mende mate de behoefte bestaat om te voldoen 
aan hoge milieustandaarden.  
 
Middels deze studie krijg je volledig inzicht in  
zowel de theorie als de toepassingsmogelijkheden  
van milieuwetenschappen. Er wordt je ook begrip 
bijgebracht over de relatie tussen de behoefte van 
de samenleving en de effecten daarvan op het  
milieu, de economie en het politieke besluitvor-
mingsproces.  

Be the one with that  

green idea..! 


