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TOELATING 
 
Om tot de bachelor Wiskunde toegelaten te 
kunnen worden, moet je in het bezit zijn 
van een VWO-diploma S-pakket met in het 
eindexamenpakket, één  van de volgende 
combinaties: 
 
 Wiskunde 1 en wiskunde 2 
 Wiskunde 1 en natuurkunde 
 
Afwijkingen van het bovenstaande, worden 
individueel bekeken. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Numerus fixus 
Voor de bachelor opleiding wiskunde zullen 
er maximaal 20 studenten worden toege-
laten.  Je zal dus om toegelaten te kunnen 
worden, een selectieprocedure moeten 
doorlopen. 
 
Elke twee jaar wordt er gestart met een 
nieuw cohort. 
  

MEER INFORMATIE 
Voor inhoudelijke informatie over deze studierichting kun je 

mailen naar:  fwnw@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 

WISKUNDE 



Hou je van puzzelen, bezig zijn met 
cijfers? Vind je wiskunde het leukste vak 
op school? Geef je niet gemakkelijk op 
wanneer je voor een complex probleem 
staat? Hou je van structuur aan te 
brengen in chaos? Ga je een uitdaging 
niet uit de weg? Dan ben jij de student 
waar wij naar op zoek zijn. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

WAT KAN JE MET WISKUNDE ? 
 
Wiskundigen kunnen terecht op de meest  
uiteenlopende plaatsen. In principe zijn de ken-
nis en vaardigheden van een wiskundige altijd 
welkom waar er over complexe problemen 
moet worden gedacht, waar er structuur moet 
worden aangebracht en waar er veel gerekend 
moet worden.  
 
 
Na onderzoek in Suriname is gebleken dat er in 
de volgende sectoren behoefte is aan wiskundi-
gen: 
 

 De financiele sector (banken, verzekerngs-
maatschappijen) 

 IT sector 

 Bedrijven waar er logistieke problemen zijn 

 Nutsbedrijven 

 Multinationals  

 Onderwijs 

WISKUNDE 
 

De bachelor opleiding wiskunde  duurt drie jaar 
en afgestudeerden van deze opleiding krijgen 
de titel Bachelor of Science. (BSc.)  In  2015 is 
de opleiding gestart en om het ene jaar zal er 
een nieuwe groep worden toegelaten.  
 

 
 
OPBOUW BACHELOR OPLEIDING 
 
De bacheloropleiding wiskunde bestaat uit 
twee fasen: 
 

 de Bachelor-I fase  (het 1e jaar)   

 de Bachelor-II fase  (het 2e en 3e jaar) 
 
 
In de Bachelor-I fase worden de basisvakken en 
algemene vakken bijgebracht. Denk hierbij aan 
Calculus (lijkt op wiskunde 1), Lineaire algebra
(lijkt op wiskunde 2), Algebra of Statistiek.  
 
In de Bachelor-II fase volgt er verdieping en 
daar moet er een keuze worden gemaakt voor 
één van de oriëntaties:  
 

 Abstract,  

 Statistiek en Data Analyse,  

 Modelleren. 
 
Het onderwerp voor het afstuderen hangt af 
van de gekozen orientatie. 


