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VOORWOORD 

 

Het voor u liggend document is de studiegids van de 

Bachelor opleiding Agogische Wetenschappen & 

Onderwijskunde (A&O) van de Anton de Kom Universiteit van 

Suriname. 

 

De intentie is om de aanstaande student en andere 

belangstellenden inzicht te geven in onder andere ; het profiel 

waaraan een afgestudeerde Bachelor Agogiesche 

WEtenschappen en Onderwijskunde aan moet voldoen en  

het programma van de studierichting Agogische 

Wetenschappen & Onderwijskunde (A&O).  

 

De hoop wordt uitgesproken dat de inhoud u zal motiveren om met 

grote inzet te studeren en als afgestudeerde in de toekomst een 

wezenlijke bijdrage te leveren aan de opbouw  van een harmonieuze  

(Surinaamse) maatschappij met evenwichtige burgers . 

 

 

Dr. F. Ishaak (PhD)  

Richtingcoördinator Agogische Wetenschappen & Onderwijskunde 

(A&O) 

  

Juli 2016 
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Algemene informatie van de Faculteit der    

Maatschappijwetenschappen (AdeKUS) 

 

In deze studiegids zult u alle relevante informatie vinden die voor 

uw studie van belang is. Dat wil zeggen dat u naast algemene 

informatie ook het volledig studieprogramma van uw 

richting/opleiding zal vinden. 

Eerst maakt u kennis met de Anton de Kom Universiteit van 

Suriname en daarna met de Faculteit der 

Maatschappijwetenschappen:  

 de geschiedenis van de Universiteit (AdeKUS),  

 de opbouw en de organisatie binnen de Faculteit. 

 

Hierna komen de verschillende aspecten van uw 

studierichting/opleiding aan de orde:  

 toelatingseisen, doelstelling en opbouw van de 

bacheloropleiding 

 omschrijving van de onderwijseenheden 

 docenten 

 

Opmerking: 

 Behalve de studiegids, is het ook raadzaam het 

examenreglement en het thesisreglement door te nemen. 

 Verder zijn er prikborden in gebouw 6 waarop belangrijke 

mededelingen worden geplaatst. 

 Op de website van de AdeKUS www.adekus.uvs.edu vindt u 

diverse roosters. 

 

Geschiedenis 

De Universiteit van Suriname is opgericht op 1 november 1968 als 

voortzetting van de Geneeskundige School (1882) en de Surinaamse 

Rechtsschool. Sinds 1882 wordt er in Suriname medisch 

wetenschappelijk onderwijs verzorgd. De toenmalige 

Geneeskundige School van Paramaribo werd op 26 september 1969 

omgezet in de Medische Faculteit. De Faculteit der Juridische 

Wetenschappen (1968) en de Medische Faculteit (1969) waren de 

eerste faculteiten in de beginfase van de Universiteit. In 1975 vond 

http://www.adekus.uvs.edu/
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de proclamatie van de Sociaal-Economische Faculteit plaats. De 

Natuurtechnische Faculteit (1976) en de Technologische Faculteit 

(1977) werden daarna opgericht na gedegen voorbereidend werk 

binnen het Natuur-Technisch Instituut. 

 

In de periode 1980-1987 is de Universiteit gereorganiseerd. De 

instelling kreeg een nieuwe naam: Anton de Kom Universiteit van 

Suriname (1983) en de vijf (5) Faculteiten werden teruggebracht 

naar drie (3). Samengevoegd  werden de Natuurtechnische- en 

Technologische Faculteit tot de Faculteit der Technologische 

Wetenschappen. De Faculteit der Juridische Wetenschappen en de 

Sociaal-Economische Faculteit zijn bijeengebracht in de Faculteit 

der Maatschappijwetenschappen  De Medische faculteit werd de 

Faculteit der Medische Wetenschappen. 

 

Bestuurlijke organisatie van de Anton de Kom Universiteit van 

Suriname 

Het hoogste Bestuurlijke Orgaan  in onze instelling is het Bestuur 

van de Universiteit (BvU). Het BvU bestaat uit 9  leden waarvan  6 

worden benoemd en 3 gekozen door de geledingen van de 

Universiteitsgemeenschap. 

 

Het huidig Bestuur is als volgt samengesteld:  

 Hr. prof.dr. J. Menke, (voorzitter) 

 Vacant  (ondervoorzitter) 

 Mw. drs. J. Johns-Christopher, (secretaris) 

 Mw.dr.Y. Baal (lid) 

 Dhr. D. Chehin (lid) 

 Mw.mr. N. van Dijk, (lid),  

 Mw.drs. R. Woodley-Sobhie, (lid)  

 Dhr. S. Mahabier, (lid) 

 Dhr. E. Scheek, (lid) 

 

Het BvU is belast met de algehele leiding van de Universiteit, 

zowel naar haar geheel als naar haar onderdelen. De 

Voorzitter van het BvU vertegenwoordigt de 

Universiteit in en buiten rechte. 
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De Facultaire structuur: 

De organisatie van het wetenschappelijk onderwijs vindt plaats 

binnen de Faculteiten.  Thans zijn er   vijf (5)faculteiten: 

 De Faculteit der   Maatschappijwetenschappen (FMijW) 

 De Faculteit der Medische Wetenschappen (FMeW) 

 De Faculteit der Technologische Wetenschappen (FTeW) 

 De Faculteit der Humaniora (FHum) 

 De Faculteit der Wis-en Natuurkundige Wetenschappen 

(FWNW) 

 

De huidige en de facto invulling van het Faculteitsbestuur is als 

volgt: 

 De Voorzitter die de titel draagt van Decaan 

 De Secretaris 

 Alle Studierichtingcoördinatoren 

 Alle Opleidingscoördinatoren  

 De Directeur van het Faculteitsbureau 

 De Studentencoördinator 

 

Conform het bepaalde in artikel 20 van de Universiteitswet worden 

de Decaan en de Secretaris steeds voor een periode van één (1) jaar 

gekozen door de Faculteitsvergadering.  

De Decaan en de Secretaris vormen samen het Dagelijks Bestuur 

(DB) van de Faculteit.  

 

Faculteit der Maatschappijwetenschappen (FMijW) 

 

Missie FMijW; 

 

De Faculteit der Maatschappijwetenschappen is een groot en 

veelzijdig kenniscentrum dat onderwijs, onderzoek en 

dienstverlening van internationale kwaliteit wil leveren.  

 

 

Zij stelt zichzelf daarbij de volgende taken: 

• Het academisch vormen van jonge mensen 

• Het opleiden van nieuwe generaties onderzoekers 

• Het opleiden van academici die kennis combineren met 
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professionele  vaardigheden 

• Het doen van grensverleggend onderzoek 

• Het bijdragen aan oplossingen voor maatschappelijke 

vraagstukken. 

 

 

Het Dagelijks Bestuur van de Faculteit der 

Maatschappijwetenschappen bestaat  uit 

Mw. Drs. L. Monsels  (Decaan van FMijW) 

Dhr. Drs. C. Badal  (Secretaris van FMijW).  

 

Bij de uitvoering van haar werkzaamheden wordt het Dagelijks 

Bestuur ondersteund door het Faculteitsbureau onder leiding van de 

Faculteitsdirecteur. 

 

De Studierichtingen en opleidingen: 

De faculteit heeft zeven (7) studierichtingen, met de volgende tien 

(10) opleidingen: 

1. Bachelor opleiding Agogische Wetenschappen en 

Onderwijskunde  

2. Bachelor opleiding Bedrijfskunde  

3. Bachelor opleiding Economie 

4. Bachelor opleiding Psychologie 

5. Bachelor opleiding Public Administration  

6. Bachelor opleiding Rechten 

7. Bachelor opleiding Sociologie 

8. Master opleiding Accounting, Auditing and Control 

(MAAC)  

9. Master opleiding in Education for Research and Sustainable 

Development (MERSD)  

10. Master opleiding Surinaams Recht (MSR)  

 

De Richtingscoördinatoren van de Bachelor opleidingen zijn: 

 Mw. dr. F. Ishaak (R.C. Agogische 

Wetenschappen en Onderwijskunde) 

 Mw. T. Bonse MSc. (R.C. Bedrijfskunde) 

 Hr. drs. R. Dwarka (R.C. Economie) 

- Mw. dr. M. Sanches (R.C. Psychologie) 
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- Hr.drs. D. Abiamofo (R.C. Public Administration 

 Mw. mr. W. Bechan-Pherai (R.C. Rechten) 

 Mw. drs. C. Jurgens  (R.C. Sociologie) 

 

De opleidingscoördinatoren van de Master opleidingen 

zijn 

- Hr. drs. A. Sheoratan RA  (Master 

Accounting, Auditing en Control) 

- Hr.prof. dr. H. R. Ori (Master in Education for 

Research and Sustainable Development) 

- Hr. mr. C. Wallerlei (Master Surinaams 

Recht) 

 

Secretarieel administratief medewerkers (sammers) 

Bij de uitvoering van de administratieve werkzaamheden wordt de 

richtingscoördinator of opleidingscoördinator ondersteund door een 

secretarieel administratief medewerker (sammer). 

- Mavis Kartodikromo Agogische Wetenschappen & 

Onderwijskunde gebouw 20 toestel 2474   

- R. Martodikromo Bedrijfskunde toestel 2442 

- Ilse Karijosemito  Economie en Master 

Accounting, Auditing en Control gebouw 6.1 toestel 3850 

- Monique Nicholson Psychologie gebouw 6 toestel 

2398 

-  Abigael Panhuyzen Public Administration gebouw 

20 toestel 2473 

- Sadhana Hieralal  Bachelor Rechten gebouw 6 

toestel 2502 

- Romana Emanuels  Master Surinaams Recht gebouw 

6 toestel 2509 

- Vacant   Sociologie 
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De Commissies van de FMijW 

 

De Examencommissie 

De Examencommissie van de Faculteit bestaat uit een Voorzitter, 

een Secretaris en leden, die door het Bestuur van de Faculteit der   

Maatschappijwetenschappen worden benoemd. 

 

De taken en bevoegdheden van de Examencommissie zijn: 

1. het organiseren van tentamens en toezicht houden op een  

richtig verloop daarvan.  Richtig  verloop dienen wij ruim 

op te vatten. Daaronder wordt verstaan alles wat ertoe kan 

leiden dat tentamens conform de regels verlopen. 

2. het onderhouden van contact met de examinatoren. De 

Examencommissie heeft de bevoegdheid daaromtrent 

zelfstandig het contact te leggen. 

3. het opstellen van verklaringen en cijferlijsten van de 

Faculteit der Maatschappijwetenschappen, na zich op 

behoorlijke wijze van de authentieke stukken overtuigd te 

hebben. 

4. het bijhouden van een datasysteem, waaruit het verloop van 

de studieprestaties, datum van inlevering van cijfers etc. 

blijkt. In het bijzonder zal erop worden gelet dat de 

faculteitsadministratie de cijfers steeds op tijd bijhoudt 

(digitaal), terwijl de Examencommissie over een back up 

daarvan beschikt. 

5. De Examencommissie wordt tegelijkertijd gemachtigd een 

huishoudelijk reglement op te stellen 

 

De Examencommissie Bachelor opleidingen bestaat uit: 

 Hr. drs. D. Chin Kwie Joe (voorzitter) 

 Hr. drs. B. Mathoera   (secretaris)(Economie) 

 Mw.drs. D. Amadsalipan-Eiloof (lid)(Public 

Administration) 

 Hr. mr. G. Peelen  (lid) (Rechten) 

 Hr. L. Jack MB   (lid) (Bedrijfskunde) 

 Mw. J. Wongsoredjo MA (lid) (Agogische 

Wetenschappen en Onderwijskunde) 
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 Hr. drs. T. Hendriks  (lid) ( Psychologie) 

 Mw.drs.T.Sno   (lid) (Sociologie) 

 

De Examencommissie van de Bachelor opleidingen is bereikbaar op 

tel. 465558 toestel 2495 en het e-mailadres is: examencie-

fmijw@uvs.edu 

De Examencommissie Master opleidingen bestaat uit: 

 Mw. drs. A. Lachmon-Alakramsing (voorzitter) 

 Mw. mr. N. Tai Apin   (secretaris) 

 Hr.  mr. D. Landvreugd   (lid) 

 

De Examencommissie van de Master opleidingen is bereikbaar 

op tel. 465558 toestel 2530 en het e-mailadres is: examencie-

msc-fmijw@uvs.edu. 

 

De Bachelor - en de Master Examencommissie worden 

administratief ondersteund door : 

 Hr. A. Zammet  (administratief medewerker) 

 Mw. S. Sahit  (administratief medewerker) 

 Mw. P. Meerzor  (administratief medewerker) 

 

De Studentencommissie 

De Studentencommissie wordt door de studenten gekozen en 

heeft de volgende taken en bevoegdheden: 

 het onderhouden van contacten met studenten van de 

FMijW 

 het evalueren van de studentenproblematiek en het doen 

van voorstellen aan de Decaan en/of het 

Universiteitsbestuur 

 het onderhouden van contacten met organen binnen de 

Universiteit die zich bezighouden met de studenten 

problematiek 

 het onderhouden van regelmatige contacten met andere 

studentencommissies i.v.m. uitwisseling van informatie 

en afstemming van werkzaamheden gericht op het 

bewerkstelligen van uniforme regelingen 

mailto:examencie-fmijw@uvs.edu
mailto:examencie-fmijw@uvs.edu
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In de Studentencommissie hebben zitting : 

 Mej. D. Pelswijk          (Studentencoördinator) 

                                          (Public Administration) 

 Mej. J.  Eduards  (Secretaris) (Rechten)  

 Dhr._K. Hoeblal  (Penningmeester) 

(Bedrijfseconomie) 

 Mej. N. Gerard.   (Lid)(Agogische Wetenschappen 

en Onderwijskunde)  

 Mej. T. Werson  (Lid) (Bedrijfskunde)  

 Mej. C.  Zeegelaar,  (Lid) (Algemene Economie) 

 Dhr. W. Bouterse  (Lid) (Public Administration) 

 Mej. S.  Lieuw-Tjoen-Sioe (Lid) (Psychologie) 

 Mej. R. Kartodikromo  (Lid)  (Rechten) 

 Mej.  C.Dameri    (Lid) (Sociologie) 

 

De Studentencommissie is bereikbaar op tel. 465558 toestel 2417   

Klachtencommissie: 

Er is een Klachtencommissie waar men terecht kan voor eventuele 

klachten. 

Er wordt volgens het klachtenreglement gewerkt, waarbij er 2 

vertrouwenspersonen zijn aangesteld, nl.  

Hr. mr. C. Wallerlei; tel. nr.: 465558 tst. 2386; e-mail: 

c.wallerlei@uvs.edu en  

mw. mr. M. Waterval, LLM; tel. nr.: 465558 tst.2408, e-mail: 

margo.waterval@uvs.edu. 

 

Opleidingscommissie   

 

Een opleidingscommissie is een commissie, die binnen de faculteit 

de kwaliteitsbewaking en –verbetering van het onderwijsproces 

monitoort. Hiernaast is de opleidingscommissie een klankbord voor 

zowel studenten als docenten wanneer het om de 

kwaliteitsverbetering van het onderwijs gaat. 

 

De opleidingscommissie bestaat uit: 

- Hr. drs. M. Bilkerdijk (voorzitter / AAC) 

mailto:c.wallerlei@uvs.edu
mailto:margo.waterval@uvs.edu
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- Mw. drs. S. Pelgrim (secretaris / Psychologie) 

- Mw. drs. Z. Leysner – Lenting (lid / Economie) 

- Mw. G. Blanchard, MSc (lid / MERSD/stafmedewerker) 

- Mw. dr. A. Akkal – Ramautar (lid / BDK) 

- Mw. drs. R. Lachman (lid / PA) 

- Mw. drs. G. Jhinkoe Rai (lid / A & O) 

- Mw. ir. M. Sumter (lid / Sociologie) 

- Mw. mr. M. Chotoe (lid / Rechten Bachelor ) 

- Mw. mr. M. Poepon (lid / Surinaams Recht) 

 

 

Studentendecanaat 

De Studentendecaan biedt optimale zorg en begeleiding aan 

studenten voor een vlot en succesvol verloop van hun studie 

carrière. Zij dient als klankbord, wegwijzer en inspiratiebron. 

Wanneer u voor uitdagingen komt te staan die de voortgang van uw 

studie kunnen  belemmeren kunt u terecht bij de Studentendecanen: 

 

Mw. M. Monsch – Lee-A-Leong, MSc. Ten behoeve van de 

studenten van de studierichtingen Agogische Wetenschappen en 

Onderwijskunde, Economie en Public Administration 

Mw. Monsch is te bereiken op tel. 465558 toestel 2472 of via e-mail 

op mireille.monsch-lee-a-leong@uvs.edu..  

 

Mw.V. Lieveld MSc. Ten behoeve van de studenten van de 

studierichtingen Bedrijfskunde, Psychologie, Rechten en Sociologie.  

Mw.Lieveld is te bereiken op tel. 465558 toestel 2471 of via e-mail: 

vanessa.lieveld@uvs.edu.  

 

 

Kwaliteitszorg 

Per 1 juni 2016 zijn er twee Staffunctionarissen tbv de facultaire 

kwaliteitszorg aangesteld ten behoeve van de FMijW 

- mw.drs. S. Ritfeld is mede verantwoordelijk voor het 

bewaken van de kwaliteit van de studierichtingen bij de : 

Bachelor opleidingen Rechten, Agogische Wetenschappen 

en Onderwijskunde, Public Administration en de Master 

opleiding Surinaams Recht. 



 

 

Studiegids A&O 2016-2017 

 
12 

 

Bereikbaar via e-mail : silvy.ritfeld@uvs.edu. en 

telefonisch 465558 tst. 2209 

 

- Mw. E. Caffe MSc. is mede verantwoordelijk voor het 

bewaken van de kwaliteit van de studierichtingen : 

Bachelor opleidingen Economie, Psychologie en 

Bedrijfskunde en de Masteropleidingem Accounting 

Auditing and Control, Master in Education and Research 

for Sustainable Development. 

Bereikbaar via e-mail: eunice.caffe@uvs.edu en telefonisch 

bereikbaar op 465558 tst. 2209 

 

 

De Human Resource Adviseur FMijW  

Mevr. E. Coleridge is per 20 september 2015 aangesteld in de 

functie van Human Resource Adviseur aan de Faculteit der 

Maatschappijwetenschappen. Zij is  mede verantwoordelijk voor de 

vormgeving en uitvoering van het HR beleid op FMijW. De 

kerntaken zijn advisering van de faculteitsleiding   over 

personeelsaangelegenheden, zoals: toepassing arbeidsvoorwaarden, 

personeelsontwikkeling door het inzetten van 

beoordelingsinstrumenten, opleiding & coaching en 

talentmanagement; advies over functioneren en samenwerking; 

verzuimbegeleiding en casemanagement; personeelsbeheer en het 

monitoren van de uitvoering van de personeelsadministratie in de  

studierichtingen  en afdelingen. Mw. Coleridge is per mail 

bereikbaar: ellen.coleridge@uvs.edu en per telefoon 465558 

tst.3865 

 

De Instituten van de FMijW 

 

Het Universiteitsinstituut voor Kinderrechten (UK) 

Belangrijke doelstellingen van UK zijn: 

1. het bevorderen c.q. beoefenen van (wetenschappelijk) onderzoek 

op het gebied van kinderrechten; 

2. het vergroten van de wetenschappelijke kennis m.b.t. 

kinderrechten; 

mailto:silvy.ritfeld@uvs.edu
mailto:ellen.coleridge@uvs.edu
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3. het verzorgen van gespecialiseerde trainingen die voornamelijk de 

ontwikkeling van kinderrechten in Suriname bevorderen; 

4. het ontplooien van activiteiten ter ondersteuning van het nationaal 

jeugdbeleid, en 

5. het bevorderen van de rechtspositie en rechtsbescherming van 

kinderen in Suriname. 

 

 

Missie 

Het ontwikkelen van een samenleving waarin de rechten van het 

kind als individu, als lid van de samenleving en als wereldburger 

worden versterkt. 

In het Bestuur van het Universiteitsinstituut voor Kinderrechten 

hebben de volgende personen zitting: 

 Mw. mr. drs. M. Lieuw Kie Song  (voorzitter)  

 Mw. mr. E. Ramdhan   (penningmeester) 

 Vacature    (lid) 

 

Het Universiteitsinstituut voor Kinderrechten is bereikbaar op tel. 

465558 toestel 2493 of 2494 en e-mail: uk@uvs.edu 

 

Institute for Women, Gender and Development Studies 

(IWGDS) 

 

Visie: 

Het IWGDS is het dynamisch interdisciplinair wetenschappelijk 

centrum dat vanuit het gender perspectief duurzame ontwikkeling, 

bewerkstelligt voor de pluriforme Surinaamse samenleving. 

Missie: 

The Institute for Women, Gender and Development Studies van de 

Faculteit der Maatschappijwetenschappen committeert zich aan 

onderwijs, onderzoek en dienstverlening gericht op : 

 Vraagstukken, nationaal, regionaal en internationaal, die 

betrekking hebben op levensomstandigheden van vrouwen 

mailto:uk@uvs.edu
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en mannen in het algemeen en vrouwen in het bijzonder. 

 Duurzame ontwikkeling van de samenleving middels 

gender mainstreaming. 

 Historische en contemporaire wetenschappelijke 

benaderingen met betrekking tot 

ontwikkelingsvraagstukken in de samenleving. 

 

De Bestuursleden van het IWGDS: 

 Mw. drs. L. Monsels  (voorzitter) 

 Mw. drs. R. Biharie  (secretaris ) 

 Hr. R. Antonius, Lsc.  (penningmeester) 

 Mw. mr. N. Tai A Pin  (lid) 

 Mw. C. Bakboord, MSc  (lid) 

 

Coördinator: IWGDS :drs. R. Biharie 

The Institute for Women, Gender and Development Studies is 

bereikbaar op tel. 465558 toestel 2528 en per e-mail: 

iwgds@uvs.edu 

 

Institute of International Relations (IIR) 

Missie: 

De missie van het IIR is : Het bijhouden van 

ontwikkelingsprocessen op het gebied van internationale 

betrekkingen. 

 

Het IIR heeft tot doel: 

 de bevordering van de verwerving van kennis in de leer der 

Internationale Betrekkingen in ruime zin; 

 het verrichten van onderzoek en het geven van onderwijs in 

de leer der Internationale Betrekkingen; 

 het verzorgen van doelgerichte cursussen en trainingen in 

de leer der Internationale Betrekkingen; 

 het ontplooien van activiteiten ter ondersteuning en 

begeleiding van het 

 buitenlands beleid van de Regering van Suriname.  

mailto:iwgds@uvs.edu
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Het bestuur bestaat uit de volgende leden: 

 Hr. Drs. J.H. Kolader   (voorzitter) 

 Hr. R. Martoredjo, MSc  (secretaris) 

 Hr. Drs. J. Hew A Kee   (lid) 

 Mw. L.Smith, MSc   (lid) 

 Mw. Drs. L. Arsomedjo   (lid) 

 Mw.  Drs. L. Redan   (lid)  

 

Institute of International Relations is bereikbaar op tel. 465558 

toestel 2477 en per 

e-mail: iir@uvs.edu. 

Het IIR wordt administratief ondersteund door mej. P. France . 

 

The Democracy Unit (DU) 

The Democracy Unit heeft als doel het versterken van de democratie 

in Suriname. Dit doel tracht de Unit te bereiken middels onderzoek 

en het verstrekken van informatie aan allen die daarom vragen.  

Door de Unit worden seminars, workshop en conferenties gehouden 

en radio en televisie programma’s gepresenteerd. In de loop der tijd 

zijn er door de Unit een tiental publicaties uitgegeven. Het Train the 

Trainers programma is een activiteit van de Unit waarbij trainers en 

aspirant trainers van politieke partijen, journalisten, leerkrachten en 

leden van civil society organisaties hun kennis over democratie en 

politiek kunnen vergroten.  

 

Het bestuur van de Democracy Unit bestaat uit: 

Hr.D.Boldewijn    (voorzitter) 

Mw. I. Soentik    (secretaris) 

Mr.drs. M. Lieuw Kie Song   (lid) 

mailto:iir@uvs.edu
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Drs. D. Amadsalipan – Eiloof  (lid) 

Drs. P. Kembel – Purperhart MPA  (lid) 

De directeur van het Instituut is dr. H. Breeveld. 

 

De Democracy Unit is bereikbaar op tel 465558 tst 2455 en per 

email: democracy.unit@uvs.edu 

 

Het Faculteitsbureau : 

Het Faculteitsbureau bestaat uit: 

 Mw. Ch. Dijksteel LLM-MPH, (directeur) 

Bereikbaar  op toestel 3856; per mail 

cheryl.dijksteel@uvs.edu  

- Mw.W.Maatstap (assistent) 

Bereikbaar op toestel 3863; per mail 

wendy.maatstap@uvs.edu. 

 

Secretariaat Decanaat: 

 Mw. T. Watsaam-Koenders (Chef de Bureau Decanaat)  

 Mw. E. Abdoelkariem (Secretarieel medewerker Decanaat) 

 Mw. S. Zschuschen (Secretarieel medewerker Decanaat) 

 

Het Secretariaat is bereikbaar op tel. 465558 toestel 

3855/3861/3862 tel/fax 494993 en per e-mail: fmijw-

decanaat@uvs.edu. 

 

 

Faculteitsadministratie: 

 

Ten behoeve van de bacheloropleidingen Public Administration en 

Rechten en de masteropleiding Surinaams Recht  

 Mw. C. Wagimin (Chef de Bureau) 

 Mw. G. Moeloet 

 Hr. R. Veldwel 

 Mw. A. Chedi  

 Mw. R. Maikoe-Poedien 

 

mailto:fmijw-decanaat@uvs.edu.-
mailto:fmijw-decanaat@uvs.edu.-
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De administratie is bereikbaar op tel. 465558 toestel 

3835/3836/3837/3838 en per  

e-mail: administratie_repa@uvs.edu 

 

Ten behoeve van de studies in de Economische Wetenschappen, 

de bacheloropleidingen  Bedrijfskunde, Economie  

- Mw. H. Pierre-Dongor (Chef de Bureau)  

- Mw. L. Atmopawiro 

- Mw. E. Amatmoekrim – Saeri 

- Mw. A. Wirabangsa 

 

De administratie is bereikbaar op tel. 465558 toestel 

3831/3832/3834/en per e-mail: administratie_ecsoao@uvs.edu 

 

 

De  studierichting Bedrijfskunde is bereikbaar op tel. 465558 toestel 

2441/2442 en email: administratie_bdk@uvs.edu 

 

Ten behoeve van studies in de Gedragswetenschappen, de 

bacheloropleidingen  Agogische Wetenschappen en 

Onderwijskunde, Psychologie en Sociologie: 

- Mw. G. Schenker-Toekimin (Chef de Bureau)  

- Mw. J. Vorsten 

- Mw. D. Moertamat-Abas 

 

De administratie is bereikbaar op tel. 465558 tst. 

3830/3829/3828/3827 

 

Ten behoeve van de opleiding Master in Education for Research and                                               

Sustainable Development : 

- Mw. M. Afi 

Bereikbaar op tel.465558 toestel 2206  en per email: 

melanie.afi@uvs.edu 

 

Frontoffice: Agenda & Archief en Balie: 

 Mw. S. Fraenk  

 Mw. G. Raadwijk-Bansie 

 Dhr. V Morisson 

mailto:administratie_repa@uvs.edu
mailto:administratie_ecsoao@uvs.edu
mailto:administratie_bdk@uvs.edu
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Agenda en Archief is bereikbaar op tel. 465558 toestel 3841/3843 

 

 

Conciërges: 

De conciërges zijn bereikbaar op tel. 465558 toestel 3826. 

- Hr. S. Bruce (07.00uur – 15.00 uur) 

- Hr. F. Wirotaroeno (14.00uur – 21.00uur) 

 

 

Bureau Studentenzaken: 

Het Bureau Studentenzaken draagt zorg voor de 

studentenvoorzieningen. 

Taken van het Bureau: 

 De verzorging van de inschrijvingen en 

studentenadministratie; 

 De studievoorlichting 

 Het zorgdragen voor een optimaal studieklimaat 

 

Het Bureau Studentenzaken is bereikbaar op tel. 465558 toestel 

2212/2213/2214 en email: stuza@uvs.edu 

 

 

Het UCC (Universiteits Computer Centrum) 

 

Het belangrijkste doel van het UCC is bij te dragen en 

ondersteuning te verlenen aan de ontwikkeling op het gebied van 

computergebruik en informatietechnologie binnen de Anton de Kom 

Universiteit van Suriname. 

 

Aan studenten worden de volgende directe diensten aangeboden: 

 

-          een open wifi netwerk met vrije toegang tot het Internet 

-          basale ondersteuning en assistentie bij wifi-

connectieproblemen 

-          reset van password, voor herstel toegankelijkheid van 

Studenten-account 

-          basale assistentie bij instellen van Studenten Mail op 

persoonlijke apparatuur 

mailto:stuza@uvs.edu
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-          computer en print faciliteiten (tegen redelijke tarieven) 

 
 

Indirecte diensten gaan via het Bureau Studentenzaken (STUZA) of 

de faculteit. Meestal betreft het reserveringen van computer- en 

videoconferentie faciliteiten tbv trainingen en instructiesessies in het 

kader van colleges, afstuderen en studiebegeleiding. 

 

De faciliteiten van het UCC zijn normaal open voor het publiek van 

maandag t/m vrijdag tussen 08:00 – 14:30 uur. 

 

Het UCC is telefonisch bereikbaar op het extensie nummer #2400 en 

via mail op het adres support@uvs.edu 

 

Bibliotheek: 

De Bibliotheek van de Anton de Kom Universiteit van Suriname 

bestaat uit de Centrale Bibliotheek (CB) en de Medische Bibliotheek 

(MB). De Centrale Bibliotheek is gevestigd in het eerste gebouw op 

het complex van de Universiteit.  

Doel: 

De informatievoorziening te verzorgen ten behoeve van studenten, 

docenten en onderzoekers van de Universiteit van Suriname in het 

bijzonder en academici in het Algemeen. 

 

Visie: 

Het aanbieden van informatiediensten ter ondersteuning en 

bevordering van het  

wetenschappelijk onderwijs en onderzoek in Suriname. 

 

Missie: 

Het leveren van een up-to-date bijdrage aan onderwijs, onderzoek en 

dienstverlening met betrekking tot de wetenschappelijke 

informatievoorziening in Suriname. 

Voor meer informatie omtrent het lidmaatschap en het reglement 

kunt u terecht bij de informatiebalie in de Boekenzaal. 

De Bibliotheek is bereikbaar op tel. 465558 toestel 

2265/2260/2261/2268 rechtstreeks: 464547 en email: 

adekbib@uvs.edu 

mailto:adekbib@uvs.edu
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1. ALGEMENE INFORMATIE 

 

1.1 INLEIDING 

 

Doelstelling 

 

De studierichting Agogische Wetenschappen & Onderwijskunde 

(A&0) heeft als doelstelling het systematisch en methodisch 

analyseren en beschrijven van sociaal-maatschappelijke 

verschijnselen van agogische en onderwijskundige aard. 

De opleiding in de agogische wetenschappen en onderwijskunde 

richt zich op: 

 Het verwerven van kennis en inzicht in de verschillende 

agogische, onderwijskundige en pedagogische theorieen en 

vaardigheden om sociaal maatschappelijke verschijnselen die 

deze disciplines raken, te kunnen analyseren. 

 De nadruk ligt op het helpen oplossen van de specifieke 

Surinaamse sociaal maatschappelijke problemen. 

 

De op te leiden sociaal wetenschappers zullen behalve over 

adequate kennis, inzichten en vaardigheden, tevens moeten 

beschikken over die leidinggevende capaciteiten die nodig zijn om 

op beleidsniveau invloed uit te oefenen op het 

sociaalontwikkelingsproces in Suriname. 

Studenten zullen zich ervan bewust moeten zijn dat zij in een 

ontwikkelingsland aan een ontwikkelingsuniversiteit studeren en dat 

van hen, zowel gedurende hun studie als tijdens hun 

beroepsuitoefening, wordt verwacht dat zij de juiste attitude 

bezitten. 

Door middel van jaarlijkse analyses en evaluaties van de 

opleidingen in relatie tot de sociaal-maatschappelijke 

ontwikkelingen in Suriname vindt indien noodzakelijk bijstelling 

van het studieprogramma plaats. Thans is er een zelfevaluatie van de 

richting gaande en is het verwachtbaar dat deze gids op een aantal 

programmatische aspecten aangepast is. Het betekent evenwel dat 

de thans ingeschreven studenten vooralsnog conform de huidige 

studiegids de studie zullen doorlopen. 
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Bij het bepalen van de inhoud van de studierichting staat centraal 

dat de opleidingen uitgaande van de Surinaamse situatie 

wetenschappelijk, functioneel, beleidondersteunend en 

ontwikkelingsgericht is. 

Verder wordt benadrukt dat naast het nastreven van het 

wetenschappelijke karakter en de wetenschappelijke kwaliteit 

(systematisch en methodisch benaderen van vraagstukken), de 

nadruk ook ligt op het bestuderen en helpen oplossen van de 

specifieke Surinaamse sociaal-maatschappelijke problemen. De 

concrete doelstellingen, de inhoud en de vormgeving van het 

onderzoeks- en onderwijsprogramma hebben als grondslag de 

bovenvermelde basisuitgangspunten. Zowel inhoudelijk als qua 

opbouw zal het studieprogramma ervan uitgaan dat afgestudeerden 

in diverse werkvelden met hun specifieke problemen werkzaam 

zullen zijn. De aan te bieden majors (zie tabellen 2-4) hebben 

daarom als basis, de te verwachten werkterreinen. Binnen het 

onderwijsprogramma zal naast de theoretische component 

voldoende aandacht worden ingeruimd voor een praktijkgerichte 

component.  

 

Vervolg - Opleidingen 

 

Afgestudeerden kunnen zich inschrijven op aansluitende 

masteropleidingen. Mastersstudies die aangeboden worden 

zijn: 

- Public Health (wordt aangeboden op de Faculteit 

voor Medische Wetenschappen) 

- Development and Policy (Deze masteropleiding 

wordt op Het Institute For Graduate Studies & 

Research (IGSR) aangeboden)  

- Master of Education and Research for Sustainable 

Development (MERSD)(Deze opleiding wordt 

aangeboden op de Faculteit der Maatschappij 

Wetenschappen). 
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Beroepsperspectieven  

 

Ten aanzien van beroepsperspectieven kan gesteld worden 

dat:  

Agogen bekleden meestal staf - of leidinggevende functies 

op afdelingen betreffende personeelsbeleid, human resource 

management, algemene zaken, public relations, 

veiligheidgezondheid, kwaliteit en milieu. Er zijn ook 

agogen die als interne of externe consultant  functioneren. 

 

Onderwijskundigen komen terecht in kaderfuncties waarin ze 

zich bezighouden met beleidsontwikkeling, advisering, 

onderzoek en planning, kwaliteitszorg, begeleiding, 

opleiding, professionalisering, nascholing, management , 

organisatie en beheer. 

 

Pedagogen leveren hun bijdrage aan veranderingsprocessen 

in het gedrag van kinderen en ouders, 

ontwikkelingsproblemen van kinderen.  

 

INSTAPEIS  
De thans geldende toelatingseis voor de studie A & O is VWO of 

een daaraan gelijkgesteld diploma. 

 

1.2 BEROEPSPROFIEL 
 

Van de afgestudeerden in 

bachelor wordt verwacht dat zij: 

Kennis en inzicht hebben in: 

• De theorieën die ten grondslag liggen aan de discipline 

agogie, onderwijskunde en pedagogie en die de basis 

vormen voor het handelen.  

• Veranderingsprocessen, begrippen, ontwikkelingen, 

problemen en instituties binnen de desbetreffende 

disciplines 

• De methode van aanpak met betrekking tot het analyseren 

en begeleiden van veranderings-, innovatie en 

hulpverleningsprocessen eigen aan de discipline. 
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• De diverse werkvelden van de disciplines.  

 

Vaardigheden hebben in: 

• Op basis van wetenschappelijke argumenten een eigen 

mening formuleren inzage opvattingen, processen, 

systemen, innovaties en veranderingen de discipline 

betreffende; 

• Het samen met anderen werken aan vraagstukken en op 

effectieve wijze daarover kunnen communiceren; op 

effectieve en wetenschappelijk onderbouwde wijze 

schriftelijk en mondeling kunnen rapporteren over 

vraagstukken de discipline betreffende; 

• Het zoeken en creëren van omstandigheden die een 

optimale ontplooiing mogelijk moeten maken; 

• Het analyseren van theoretische en praktische 

vraagstukken; 

• Initieel participeren aan het opzetten en uitvoeren van een 

elementair wetenschappelijk onderzoek binnen de 

discipline; 

• Het ontwerpen en uitvoeren van adviezen onder 

deskundige begeleiding; 

• Het wetenschappelijk, gefundeerd en kritisch beoordelen 

van problemen die zich kunnen voordoen; 

• Het onder begeleiding van een deskundige diagnostische 

onderzoeken verrichten binnen de discipline.  

 

Positieve attitudes ten aanzien van: 

• Het doen van wetenschappelijk onderzoek; 

• Het creatief zoeken naar oplossingen voor vraagstukken 

binnen de discipline; 

• Het verbeteren van het welzijn van anderen en bereid zijn 

zich daarvoor optimaal in te zetten; 

• Het kritisch en relativerend beschouwen van het eigen 

functioneren en dat van anderen; 

• Het aanpakken van problemen de discipline 

rakende; 

• Het eigen reflectievermogen; 

• Het levenslang leren; 
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• Handhaving van de wetenschappelijke integriteit. 

 

1.3 OPBOUW BACHELOROPLEIDING  
 

Voor het behalen van de bachelorgraad moet de student minimaal 

180 creditpunten (cp) behalen. Deze creditpunten kunnen in drie 

studiejaren behaald worden, te weten in fase I (een jaar) en in fase II 

(twee jaren). 

 

Fase I 
In het eerste studiejaar, fase I of de B-l fase, worden inleidende en 

ondersteunende vakken aangeboden. Het programma omvat 

inhoudelijke oriëntaties in de basisdisciplines van de drie majors 

Agogiek, Onderwijskunde en Pedagogiek. Een oriëntatie op de 

Algemene Methodologie en Statistiek van de basisdisciplines is ook 

onderdeel van het programma. Enkele ondersteunende vakken zijn 

bedoeld als wetenschappelijke oriëntatie in de sociale 

wetenschappen en als bewustmaking voor de eigen geaardheid van 

de Surinaamse samenleving. De student kan 60 sp behalen. 

 

Fase II 

In fase II kan de student de overige 120 sp behalen. Een major 

bestaat uit de 60 sp van de B-l fase plus de 60 sp van de major uit de 

B-ll fase. 

De student maakt in de B-ll fase de keuze voor het volgen van een: 

I. 1 major ( 60 sp) aangevuld met 2 minors (2x30 sp); 

2. 1 major ( 60 sp) aangevuld met 1 minor en vrije ruimte (2x30 

sp); 

3. 1 major ( 60 sp) aangevuld met vrije ruimte (60 sp). 

 

De studierichting Agogische Wetenschappen en Onderwijskunde 

biedt de mogelijkheid om te kiezen tussen drie majors: 

1. Agogiek (60 sp); 

2. Onderwijskunde (60 sp); 

3. Pedagogiek (60 sp). 

 

Een minor is een van tevoren bepaald deel van de vakken van een 

major (24-30 Sp). 
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Er is ook nog de mogelijkheid om zelf een vakkenpakket van 30 of 

60 sp samen te stellen. Dit wordt vrije ruimte genoemd. 

De minors en keuzevakken mogen ook worden gekozen uit het 

programma aanbod van andere studierichtingen van de Faculteit der 

Maatschappijwetenschappen. 

Vermeldenswaard is dat er per 1 oktober 2011 geen major 

psychologie meer wordt aangeboden. In plaats van deze major is 

er de optie voor een minor psychologie te kiezen (zie tabel 5). 

Studenten kunnen uit de aangeboden vakken een keuze van 4-5 

vakken maken aangezien een minor bestaat uit een van tevoren 

bepaald deel van de vakken van een major (24-30 sp). 

 

1.3.1 HET EERSTE BACHELORJAAR (B-I FASE) 

 

Het B-I programma omvat inhoudelijke oriëntaties in de 

basisdisciplines van de drie majors: 

1. Agogiek & Begeleidingskunde; 

2. Onderwijskunde; 

3. Pedagogiek. 

 

Hieronder volgt een overzicht van de vakken die worden 

aangeboden in de B-I fase: 

 

Tabel 1 

 

VAKKEN Sp’s VAKKEN Sp’s 

Algemene Psychologie 6 Intellectuele Vaardigheden 6 

Pedagogiek I 6 Algemene Sociologie 6 

Methoden en Technieken van 

onderzoek 

6 Wetenschapsfilosofie 3 

Sociale Psychologie 6 Agogische Wetenschappen 6 

Onderwijskunde 6 Suriname in de regio 3 

Statistiek 6   

 



 

 

Studiegids A&O 2016-2017 

 
26 

 

OMSCHRIJVING VAKKEN B-I FASE 

cursusbeschrijving 

Naam cursus Agogische Wetenschappen 

Contacturen per semester  

Semester en studiefase 1e semester BI-fase 

Naam docent I.Ramdien  

Leerdoelen:  

Na afloop van de cursus kan de 

student(e): 

Na afloop van de cursus kan de 

student(e): 

Agogiek beoogt een basis te leggen voor 

het professioneel begeleiden, hulp 

verlenen, adviseren trainen en voor-

lichten van de vier cliëntsystemen. 

Korte omschrijving van de 

vakinhoud 

Agogiek is de leer of de kunde van het 

doen veranderen van mensen in een voor 

en door hen gewenste richting. Bij dit vak 

wordt een breed scala van agogische 

onderwerpen, problemen, theorieen en 

dilemma’s behandeld. Het kernbegrip 

“verandering” wordt verkend en 

uitgediept, waarbij vier (4) niveaus van 

psychosociaal functioneren van de mens 

worden onderscheiden: individu, groep, 

organisatie en groter samenlevings-

verband. 

Onderwijsvorm: 

• Colleges 

• Excursies 

• Opdrachten 

Hoor- en werk colleges 

 

Vereiste voorkennis  

Wijze van toetsen Schriftelijk tentamen  

Paper: De paper wordt in groepsverband 

geschreven 

Voorwaarden voor afleggen 

tentamen 

 

Tentamenstof  

Wijze van vaststellen eindcijfer Eindcijfer van het vak wordt bepaald 
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door:  

(Cijfer Paper x 1+ Cijfer Schriftelijk 

tentamen x 2) gedeeld door 3, afgerond 

en interpretatie overeenkomstig 

examenregelement. Het deelcijfer mag 

niet lager dan 5.0 zijn. 

Collegemateriaal: 

 Dictaat/reader 

  Boeken 

 Tijdschriften 

 Software 

 Brinkman, J. (2013). Voor de 

verandering: Een praktische inleiding in 

de Agogische theorie. 5ᵉ druk 2013 ISBN 

978-90-01-82055-8  

 Change Management. Jan 

Lubberding, Erik Kaptein, Rob van 

Stratum. 5e druk, 2013. Noordhoff 

uitgevers. ISBN 978-90-01-816254 

 Het hulpverlenend gesprek. Een 

praktische handleiding. Jan Verhulst. 1e 

druk, 2007. Noordhoff uitgevers. 

ISBN978-90-01-70955-6 
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Naam cursus Algemene Psychologie 

 

Contacturen per semester  

Semester en studiefase 1e semester BI-fase 

Naam docent Dr. G. Leckie 

Leerdoelen:  

Na afloop van de cursus 

kan de student(e): 

Na afloop van de cursus kan de 

student(e): 

 Kennis van en inzicht verschaffen in de 

psychologische basis theorieën en 

disciplines.  

 Kennis van en inzicht in de 

belangrijkste toepassingsgebieden van 

de psychologie. 

Korte omschrijving van de 

vakinhoud 

Een wetenschappelijke benadering van 

Gedrag: Wat is psychologie en waar 

liggen haar wortels? Psychologische, 

Persoonlijkheids Ontwikkeling; Sensatie, 

Perceptie, Leren, Geheugen, Denken en 

Intelligentie. Emoties en Motivatie, 

Stress, Gezondheid en Welzijn. 

Onderwijsvorm: 

• Colleges 

• Excursies 

• Opdrachten 

 

Hoor- en Werk colleges 

Vereiste voorkennis  

Wijze van toetsen Een schriftelijke toets over de onderdelen 

onderzoeksontwerp, wetenschap 

(literatuur), onderzoeksstructuur, 

operationaliseren, wetenschap, 

vragenlijsten en interviewen, 

experimenten en data-analyse; 

Een onderzoeksplan (werkstuk)  

Voorwaarden voor 

afleggen tentamen 

Intekenen bij de administratie 

Tentamenstof  
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cursusbeschrijving 

Naam cursus Algemene Sociologie 

Contacturen per semester  

Semester en studiefase 1e semester BI-fase 

Naam docent Drs.H.Jurgens en Drs.N. Gooding 

Leerdoelen:  

Na afloop van de cursus 

kan de student(e): 

Na het volgen van het vak kan de student: 

Kennis en inzicht 

De student: 

 Kan sociale verschijnselen 

identificeren en beschrijven; 

 Beheerst het begrippenapparaat; 

 Kan sociale vraagstukken vanuit een 

sociale context benaderen; 

 Kan sociologische begrippen toepassen 

op vraagstukken van elementair niveau. 

 

Vaardigheden 

De student is in staat om: 

 Samen te werken in groepen; 

 Vraagstukken uit de literatuur te 

presenteren. 

 

Houding 

De student: 

 Stelt zich verantwoordelijk op tijdens 

groepsopdrachten; 

 Heeft een pro actieve houding. 

Wijze van vaststellen 

eindcijfer 

 

 

Collegemateriaal: 

 Dictaat/reader 

  Boeken 

 Tijdschriften 

 Software 

Zimbardo e.a. Psychologie, een Inleiding. 

Pearson Education 4e druk 2007 ISBN 

978-90-430-0998-0 
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Korte omschrijving van de 

vakinhoud 

Het vak Algemene Sociologie is een 

inleiding in de Sociologie .De meeste 

studenten die afkomstig zijn van het 

VWO hebben reeds kennis gemaakt met 

het vak Sociologie Binnen de opleiding 

BSc Sociologie gaat het om een inleiding 

in de Sociologie als wetenschap. Hiermee 

wordt de basis gelegd om diverse 

vraagstukken sociologisch te benaderen. 

 Historie van de Sociologie;  

 Basisbegrippen: waarden, normen 

vormen van sociale dwang, deviantie, 

interactie en communicatie, positie en 

rollen, rolattributen en statussymbolen, 

groeperingen, sociale structuur, sociale 

ongelijkheid, cultuur, sociale 

verandering, functieanalyse, sociale 

bewegingen. 

Onderwijsvorm: 

• Colleges 

• Excursies 

• Opdrachten 

 Hoorcolleges;  

 Werkcolleges: werkgroepen. In de 

werkcolleges worden er review 

questions uitgewerkt; 

 Peerassessment;  

Vereiste voorkennis  

Wijze van toetsen Schriftelijk deeltentamen 1 over de 

literatuur (telt 1x); 

- Groepspresentatie aan de hand van een 

opdracht (telt 1x); 

- Schriftelijk deeltentamen 2 over de 

literatuur (telt 1x). 

Voorwaarden voor 

afleggen tentamen 
 Participatieplicht 

Aanwezigheid hoor-/werkcolleges: 

minimaal 80 %. 

Tentamenstof  

Wijze van vaststellen 

eindcijfer 

 

Collegemateriaal: Verplichte literatuur: 
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 Dictaat/reader 

  Boeken 

 Tijdschriften 

 Software 

 H. de Jager, Mok A.L., Sipkema, G 

(2009) Grondbeginselen der Sociologie. 

Noordhoff uitgevers: Groningen 

(Hoofdstuk 1 t/m 20). 

Aanbevolen literatuur: 

 Vranken, J (2009). Het speelveld en 

de Spelregels. Een Inleiding tot de 

Sociologie 

 

cursusbeschrijving 

Naam cursus Sociale Psychologie 

Contacturen per semester  

Semester en studiefase 2e semester BI-fase 

Naam docent  

Leerdoelen:  

Na afloop van de cursus 

kan de student(e): 

Kennis van en inzicht in de sociaal-

psychologische benadering van 

(theoretische en praktische) vraagstukken 

die betrekking hebben op het functioneren 

van mensen in hun sociale omgeving. 

Korte omschrijving van de 

vakinhoud 

Aan de orde komen: onderwerpen binnen 

de sociale psychologie, functioneren van 

personen in hun sociale omgeving, 

sociaal denken; indrukken over anderen, 

meningen vormen, interpretatie eigen 

gedrag, invloed taalgebruik op het 

denken, sociale invloed; aanpassen bij 

anderen, mensen overtuigend gedrag in 

groepen, zich laten beïnvloeden, 

statusverschillen, sociale relaties; 

agressief gedrag, hulp gedrag, 

vriendschapsrelaties, vooroordelen, 

discriminatie, machtsrelatie en 

multiculturele psychologie. 

Onderwijsvorm: 

• Colleges 

• Excursies 

Hoor- en Werkcolleges 
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• Opdrachten 

Vereiste voorkennis  

Wijze van toetsen Schriftelijk tentamen. 

Er zijn twee meetmomenten, t.w.: 

1. Groepspresentatie van een deel van de 

literatuur, inclusief opdrachten: cijfer niet 

lager dan 5,0 telt eenmaal; 

Tentamen (levert een individueel cijfer 

op) over de leerstof (literatuur + 

collegestof), telt tweemaal; cijfer mag 

niet lager zijn dan 5,0. Eindcijfer voor het 

vak wordt bepaald 

Voorwaarden voor 

afleggen tentamen 

 

Tentamenstof  

Wijze van vaststellen 

eindcijfer 

(Cijfer Groepspresentatie x 1 + Cijfer 

Tentamen x 2) gedeeld door 3, afronding 

en interpretatie overeenkomstig examen-

reglement. 

Collegemateriaal: 

 Dictaat/reader 

  Boeken 

 Tijdschriften 

 Software 

Reader Sociale Psychologie; 

 

 

cursusbeschrijving 

Naam cursus Pedagogiek I 

Contacturen per semester  

Semester en studiefase 2e semester BI-fase 

Naam docent Dr. F. Ishaak en Drs. L. Blankendal 

Leerdoelen:  

Na afloop van de cursus kan 

de student(e): 

Kennis van en inzicht in de Algemene 

Pedagogiek: de grondslagen en 

methodologie van de Opvoedkunde de 

geschiedenis van stelsels en stromingen, 
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de studie van onderwijs en opvoeding in 

cultuurvergelijkend perspectief 

Korte omschrijving van de 

vakinhoud 

De empirische benadering in de 

pedagogiek; historische pedagogiek; 

onderwijs-geschiedenis; statistiek een 

argumentatie-middel bij pedagogische 

vragen; cultuur vergelijkende pedagogiek; 

meta-analyse theoretische pedagogiek. 

Onderwijsvorm: 

• Colleges 

• Excursies 

• Opdrachten 

Hoor- en Werkcolleges 

 

Vereiste voorkennis  

Wijze van toetsen Er zijn drie meetmomenten, t.w.: 

1. Werkstuk: Cijfer niet lager dan 5,0 telt 

eenmaal; 

2. Schriftelijk tentamen van multiple 

choice vragen (levert een individueel 

cijfer op) over de leerstof (literatuur + 

collegestof), telt eenmaal; cijfer mag 

niet lager zijn dan 5,0; 

3. 3 presentaties over opgeven thema 's 

(cijfer telt eenmaal). 

Voorwaarden voor afleggen 

tentamen 

 

Tentamenstof  

Wijze van vaststellen 

eindcijfer 

Eindcijfer voor het vak wordt bepaald 

door: 

(Cijfer werkstuk x 1 + Cijfer Tentamen x 

2) gedeeld door 3, afronding en 

interpretatie overeenkomstig 

examenreglement.Eindcijfer moet groter 

of gelijk 5.5 zijn. 

Collegemateriaal:  Yzendoorn & Frankrijker de, H. ( 
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 Dictaat/reader 

  Boeken 

 Tijdschriften 

 Software 

2003). Pedagogiek in beeld: Een 

inleiding in de pedagogische studie van 

opvoeding, onderwijs en hulpverlening. 

(de hoofdstukken 1-6); 

 Molen van der, Ij. Opvoedingstheorie-

en-opvoedingspraktijk-druk-4 (deel1-3). 

 

 

cursusbeschrijving 

Naam cursus Intellectuele Vaardigheden 

Contacturen per semester  

Semester en studiefase 1e semester BI-fase 

Naam docent Drs.G.Jhinkoe Rai, MSc en 

drs.L.Blankendal  

Leerdoelen:  

Na afloop van de cursus kan 

de student(e): 

 Kennis, inzicht en vaardigheid 

hebben in diverse studietechnieken, die 

het studie rendement verhogen door 

verbetering van de studieorganisatie; 

 Eigen tekortkomingen in schriftelijk 

taalgebruik kunnen herkennen; 

 Vaardigheden hebben om de opbouw 

en structuur van een tekst te doorzien; 

 Hoofdzaken van bijzaken kunnen 

onderscheiden en de kern van een 

probleem kunnen doorzien; 

 Opgedane vaardigheden in het 

schrijven van een werkstuk, artikel, 

scriptie verder kunnen ontwikkelen; 

 Zich verder kunnen bekwamen in 

mondelinge en schriftelijke presentaties 

m.b.t. het vakgebied; 

 Efficiënt en effectief met vakgenoten 

kunnen communiceren; 

 Kunnen samenwerken. 

Korte omschrijving van de Het vak Intellectuele Vaardigheden (I.V.) 
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vakinhoud beoogt de student te helpen in het 

ontwikkelen van een creatieve, actieve 

studiehouding en een houding van 

levenslang leren.  

Het vak valt uiteen in: 

 Studievaardigheden; 

 Schrijfvaardigheden (formuleren van 

een centrale vraag, het samenstellen van 

een werkstuk, etc.); 

 Presenteren (o.a. hoe bouw ik een 

betoog op, hoe houd ik een presentatie, 

etc.). 

Onderwijsvorm: 

• Colleges 

• Excursies 

• Opdrachten 

 

Hoor - en Werkcollege 

 

Vereiste voorkennis  

Wijze van toetsen De toetsing bestaat uit het schrijven van 

een samenvatting, het schrijven van een 

werkstuk en de presentatie hiervan. 

Voorwaarden voor afleggen 

tentamen 

 

Tentamenstof  

Wijze van vaststellen 

eindcijfer 

(samenvatting)+ (werkstuk/presentatie)  

  2 

Collegemateriaal: 

 Dictaat/reader 

  Boeken 

 Tijdschriften 

 Software 

 Hand-out Studievaardigheden; 

 Hand-out Schrijfvaardigheden; 

 Hand-out Presenteren. 
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cursusbeschrijving 

Naam cursus Methoden en technieken van sociaal 

wetenschappelijk onderzoek 

Contacturen per semester  

Semester en studiefase 1e  semester B1-fase 

Naam docent  Drs.G. Jhinkoe Rai MSc  

Leerdoelen:  

Na afloop van de cursus kan 

de student(e): 

- Onderzoeksvragen formuleren;  

- Operationaliseren; 

onderzoeksmodellen (theoretisch, 

empirisch) opstellen;  

- Criteria aangeven voor ontwerp en 

uitvoering van onderzoek;  

- Veelgebruikte methoden voor 

dataverzameling beschrijven, aangeven in 

welke situaties ze toepasbaar;  

- Vragenlijsten, interviews en 

experimenten opzetten en evalueren;  

- Methoden voor kwalitatieve en 

kwantitatieve analyse karakteriseren;  

- Literatuur zoeken met professionele 

hulpmiddelen, literatuurbeschrijvingen 

opstellen;  

- Een onderzoeksplan opstellen volgens 

een professioneel format. 

- Een eenvoudig onderzoeksartikel op 

kritische wijze bestuderen; reflecteren op 

(publicaties over) onderzoek 

Korte omschrijving van de 

vakinhoud 

Deze cursus gaat over het voorbereiden 

en het uitvoeren van onderzoek. We 

vatten de term ‘onderzoek' daarbij breed 

op: 

 Problemen signaleren, 

analyseren en oplossen;  

 Aan de hand van een precies 

geformuleerde onderzoeksvraag;  
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 Uitgevoerd met verantwoorde 

methoden;  

 Zodanig dat het resultaat 

betrouwbaar is. 

Kennis van methoden en technieken is 

een belangrijk hulpmiddel voor degenen 

die willen leren hoe een empirisch 

kwantitatief onderzoek wordt opgezet en 

uitgevoerd. Het empirisch onderzoek 

begint altijd met een onderzoeksvraag en 

eindigt als het antwoord is gevonden en 

dit in de vorm van een verslag wordt 

gerapporteerd. De weg waarlangs men tot 

bepaalde onderzoeksresultaten komt moet 

controleerbaar en in principe ook 

herhaalbaar zijn. Tussen vraag en 

antwoord moet een groot aantal 

beslissingen en keuzes worden gemaakt 

in de onderzoeksfasen.  

Je leert eigen onderzoek op te zetten en 

enkele veelgebruikte methoden toe te 

passen. 

Onderwijsvorm: 

• Colleges 

• Excursies 

• Opdrachten 

 20 uur hoorcollege;  

 40 uur werkcollege;  

 30 uur zelfstudie. 

 

Vereiste voorkennis Geen 

Wijze van toetsen Een schriftelijke toets (multiple choice 

vragen); 

Een onderzoeksplan (werkstuk)  

Voorwaarden voor afleggen 

tentamen 

Intekenen bij de administratie 

Tentamenstof Literatuur en collegedictaten 

Wijze van vaststellen 

eindcijfer 

Eindcijfer: (Schriftelijke toets + 

werkstuk)/ 2. Het gemiddelde van toets 1 

en toets 2 moet minimaal 5.5 zijn. Het 

deelcijfer mag niet lager zijn dan 5.0. 

Collegemateriaal: Baarda, B. Bakker, E. van der Hulst (M), 
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 Dictaat/reader 

  Boeken 

 Tijdschriften 

 Software 

Fischer, T. Julsing, M. van Vianen, R. en 

M. de Goede (2014). Basisboek Methoden 

en Technieken. Kwantitatief 

praktijkgericht onderzoek op 

wetenschappelijke basis. (Vijfde druk). 

Groningen/Houten: Noordhoff Uitgevers 

bv  

- Hand-outs van de leerstof in 

Powerpoint; 

- Hand-out “Aanwijzingen voor 

het schrijven van een thesis/ 

onderzoeksrapport voor 

studenten / docenten”.  

Aanbevolen: 

Segers, J. (2002). Methoden voor de 

Maatschappijwetenschappen, Van 

Gorcum, Assen, ISBN 90-2323-341-7. 

 

cursusbeschrijving 

Naam cursus Suriname en de Regio 

Contacturen per semester Een semester in de B1 fase (15 weken); 

Dit is een vak met 3 studiepunten, d.i. 3 x 

28 uren = 84 klokuren; 

Een studielast van 84 : 15 = 5.5 uren per 

week ( inclusief de 2 college-uren). 

Semester en studiefase  

Naam docent Mr.I.Roemer 

Leerdoelen:  

Na afloop van de cursus kan 

de student(e): 

Het doel van deze module is: 

1.  Kennis bij te brengen van de 

belangrijkste ontwikkelingen die zich in 

de 20ste eeuw in Suriname, het Caribische 

gebied en Latijns Amerika hebben 

voorgedaan en;  

2. Inzicht te verschaffen in vraagstukken 

waarmede Suriname heden ten dage te 

maken heeft. 
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(Zie voor lesdoelen de leerstof per week). 

Korte omschrijving van de 

vakinhoud 

Suriname is in 1995, ruim 20 jaar na haar 

onafhankelijkheid, lid geworden van de 

Caribbean Community (Caricom), die 

toen al in de richting van een Caricom 

Single Market & Economie (CSME) 

ging. Suriname moest meehelpen om de 

economische integratie van de 

verschillende Caribische landen zo goed 

als mogelijk te laten verlopen. Dat was en 

is geen gemakkelijk proces. 

Na een aanloopperiode begon 

het Caricom idee meer te leven in 

Suriname. Op het secretariaat in Guyana 

en op andere Caricom instituten van de 

regio werken verschillende Surinamers. 

Vrijwel alle ministeries, diverse Niet 

Gouvernementele Organisaties (NGO) en 

verschillende bedrijven krijgen in de 

dagelijkse uitoefening van hun 

activiteiten te maken met vraagstukken 

die betrekking hebben op integratie als 

gevolg van de CSME.  

Tegelijkertijd zien wij dat 

Suriname ook hartelijke dan wel zakelijke 

betrekkingen onderhoudt met andere 

landen in Latijns Amerika. Zo is de 

Surinamer Albert Ramdien vice 

secretaris-generaal van de Organisatie 

van Amerikaanse Staten (OAS). De 

toenmalige president Ronald Venetiaan 

was één van de oprichters van de Unie 

van Zuid Amerikaanse Naties 

(UNASUR) in 2009 en de nieuwe 

president Desire Bouterse wil hechtere 

relaties met Hugo Chávez van Venezuela, 

Dilma Rousseff van Brazilië en Bharat 

Jagdeo van Guyana. 
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Uitgaande van het bovenstaande 

is basiskennis van de ontwikkelingen in 

het Caribische gebied en Latijns Amerika, 

vanuit het perspectief van Suriname 

bekeken, onontbeerlijk om dit deel van de 

wereld te begrijpen. 

Inheemsen, kolonialisme, dekolonisatie, 

belangrijke intellectuelen, democratische 

ontwikkeling, economische vraagstukken, 

regionale integratie, globalisatie, nieuwe 

linkse beweging, religie en cultuur, 

drugsproblematiek en toerisme. 

Onderwijsvorm: 

• Colleges 

• Excursies 

• Opdrachten 

Hoorcolleges; 

Individuele opdrachten. 

 

Vereiste voorkennis  

Wijze van toetsen 20% participatie, 20% werkstuk, 60% 

schriftelijke eindtoets.  

Voorwaarden voor afleggen 

tentamen 

 

Tentamenstof  

Wijze van vaststellen 

eindcijfer 

 

Collegemateriaal: 

 Dictaat/reader 

  Boeken 

 Tijdschriften 

 Software 

Een reader met verschillende artikelen. 
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cursusbeschrijving 

Naam cursus Onderwijskunde 

Contacturen per semester  

Semester en studiefase 4e/6e semester BI-fase 

Naam docent Drs. R. Holband, MSc 

Leerdoelen:  

Na afloop van de cursus kan 

de student(e): 

-  op basis van Kennis en inzicht in het 

vakgebied praktische situaties verklaren; 

- voor strategische onderwijsplannen 

wetenschappelijke verklaringen 

aandragen 

 

Korte omschrijving van de 

vakinhoud 
 Begrippen kader 

 Overheid en onderwijs 

 Ontwerpen van leeromgevingen 

 Beinvloeding van leerprocessen 

 De school als organisatie 

 De rol van de leerkracht  

 De rol van de leerling 

 Evaluaties 

Onderwijsvorm: 

• Colleges 

• Excursies 

• Opdrachten 

Hoor- en Werkcolleges, discussies en 

presentaites. 

 

Vereiste voorkennis  

Wijze van toetsen Verslag; presentatie hiervan; kennistoets 

en een schriftelijk examen; 

De Studenten zullen een organisatie 

moeten analyseren en daarover een 

verslag maken welke gepresenteerd dient 

te worden. Tijdens de presentatie wordt er 

van elk groepslid een kennistoets 

afgenomen. Bij de kennistoets krijgen alle 

groepsleden individueel twee vragen te 

beantwoorden die betrekking hebben op 

het gekozen onderwerp. Dit deelcijfer is 
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50% waart. Het schriftelijk examen zal 

bestaan uit 10 vragen waarvan de 

studenten Vijf zullen moeten 

beantwoorden. Dit cijfer bedraagt 

eveneens 50% van het eindcijfer. 

Voorwaarden voor afleggen 

tentamen 

 

Tentamenstof  

Wijze van vaststellen 

eindcijfer 

Wijze van vaststellen eindcijfer: 

Verslag en tentamencijfer/2 

 

Collegemateriaal: 

 Powerpoint 

presentatie 

  Boeken 

 

Verplichte literatuur en Powerpoint slide. 

De onderwijsstructuur van Suriname. 

Bestaande en toekomstige structuur; 

Concept Nationaal Educatief Plan; 

Kruispunt (MOP 2012-

1016) 

Verloop, N.& Lowyck, J. (red.). (2003). 

Onderwijskunde: Een kennisbasis voor 

professionals. Wolters-Noordhoff bv 

Groningen. ISBN 90 0154533 5.  

 

 

cursusbeschrijving 

Naam cursus Wetenschapsfilosofie 

Contacturen per semester Drie studiepunten, d.i. 3 x 28 uren = 84 

klokuren; 

Een studielast van 84 : 15 = 5.5 uren per 

week  (inclusief de 2 college-uren). 

Semester en studiefase 1e semester BI-fase 

Naam docent Mayra Robles- Sumter MSc  

Leerdoelen:  

Na afloop van de cursus kan 

de student(e): 

1) Aangeven hoe de wetenschap 

gedefinieerd wordt door de volgende 

westerse wetenschapsfilosofen: Weense 
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Kring, August Comte, Karl Popper, 

Thomas Kuhn, Imre Lakatos, Paul 

Feyeraband  

2) Het verloop van positivisme 

beschrijven en de grondleggers van deze 

en andere wetenschappelijke stromingen 

benoemen  

3) De methodologie van de empirische 

wetenschappen beschrijven en 

beredeneren gebruikmakend van de 

waarden in de wetenschap en de criteria 

van de wetenschap  

4) Tenminste 4 niet-westerse 

wetenschappers benoemen en hun 

bijdrage aan de wetenschap beschrijven 

5) Beschrijven wat de plaats en de rol 

van de wetenschap is in de samenleving 

en beredeneren wat de kritieken op de 

westerse wetenschapstradities zijn.  

6) Argumenten aandragen over de 

bijdrage van de wetenschap aan de 

ontwikkeling van de Suriname, de regio 

en de wereld (Metacognitief; toepassen, 

analyseren, evalueren en creeren) 

Korte omschrijving van de 

vakinhoud 

Wetenschapsfilosofie is het onderdeel van 

de filosofie of wijsbegeerte dat het wezen 

van de wetenschap en het 

wetenschappelijk onderzoek bestudeert. 

Onder de filosofie van de wetenschap 

moet je dus verstaan de bezigheid waarbij 

er diep nagedacht wordt over alles dat 

met wetenschapsbeoefening te maken 

heeft.  

Tijdens dit vak zal er aldus 

achtereenvolgens worden ingegaan op 

vragen zoals: 

1. Wat is kennis cq. wetenschappelijke 

kennis en hoe verkrijg je 
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wetenschappelijke kennis (methoden)? 

2. Wat is de relatie tussen filosofie en 

wetenschap en welke filosofen hebben 

hun stempel gedrukt in de 

wetenschapsfilosofie? 

3. Hoe zijn de sociale wetenschappen 

tot stand gekomen en welke ontwikkeling 

hebben die meegemaakt? 

4. Wat wordt van een 

geesteswetenschapper verwacht en met 

welke uitdagingen krijgt hij of zij te 

maken? 

Onderwijsvorm: 

• Colleges 

• Excursies 

• Opdrachten 

- 40 % van de tijd hoorcolleges  

- 20 % van de tijd 

groepsdiscussies  

- 20 % van de tijd zelfstudie  

- 10 % van de tijd 

werkgroepbegeleiding  

- 10%  van de tijd peer assessment 

Vereiste voorkennis  

Wijze van toetsen Groepspaper, Presentatie en Schriftelijk 

tentamen met 5-8 open vragen  

Voorwaarden voor afleggen 

tentamen 

Groepspaper en Presentatie 

Tentamenstof Alle studiestof  

Wijze van vaststellen 

eindcijfer 

Groepspaper + Presentatie+ participatie 

tijdens college = 50% 

Schriftelijk Tentamen (50%) 

Collegemateriaal: 

 Dictaat/reader 

  Boeken 

 Tijdschriften 

 Software 

 Menke, J. K. (1987), Van Positivisme 

naar  Filosofie van de Derde Wereld. 

Paramaribo: SWI. 

 Sankatsing, G.B. (2005), Envelopment 

or development? Samen klimmen uit een 

diep dal: In: Change and development: a 

new perspective. Paramaribo: Faculteit 

der Maatschappijwetenschappen, Adek. 

p.77 – 87.   

 William, E. (2006), The white man’s 
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burden, Waarom heeft 

ontwikkeliingshulp meer kwaad dan goed 

gedaan? Amsterdam: Nieuw Amsterdam 

uitgevers. 

 Tijmstra, J, & Boeije H., (2011), 

Wetenschapsfilosofie in de context van de 

Sociale wetenschappen. Amsterdam: 

Boom/ Nelissen uitgevers  

 En overige studiemateriaal die tijdens 

het college worden behandeld. 

cursusbeschrijving 

Naam cursus Statistiek 

Contacturen per semester  

Semester en studiefase Semester II/ B1 

Naam docent Drs. C. Badal/ Drs. G. Jhinkoe Rai/ 

J.Wongsoredjo, MA. 

Leerdoelen:  

Na afloop van de cursus kan 

de student(e): 

- Kennis en inzicht verkrijgen in 

de statistische analyse 

technieken van kwantitatieve 

data; 

- Vaardigheden toepassen in het 

uitvoeren van de analyse; 

- Eenvoudige analyses mbv het 

programma SPSS uitvoeren  

- Een eenvoudig onderzoeksartikel 

op kritische wijze bestuderen; 

Korte omschrijving van de 

vakinhoud 

Met behulp van statistische technieken 

worden samenvattingen gegeven (bv 

gemiddelden, standaardeviaties), 

interpretaties gemaakt, verbanden gelegd 

en voorspellingen gemaakt. De 

presentatie van data geschiedt met behulp 

van tabellen en diagrammen. 

- Wat is onderzoek, plaats van 
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statistiek in het onderzoek, 

onderzoekstechniek, 

operationaliseren en meten; 

- Fasering van het onderzoek, 

onderzoekstrategieen, de 

enquete, het maken van een 

vragenlijst; 

- Presentatie van data op 

nominaal, ordinaal en interval 

meetniveaus; tabellen, 

staafdiagrammen, histogram, 

lijndiagram enz., 

frequentieverdelingen in 

tabelvorm, 

frequentieverdelingen als grafiek 

en kruistabellen; 

- Centrummaten: modus, mediaan, 

rekenkundig gemiddelde en 

andere lokatie maten 

(kwartielen, decielen en 

percentielen: schatten en 

berekenen); 

- Spreidingsmaten; range, 

interquartielafstand, variantie, 

standdaardeviatie en variatie- 

coëfficiënt; 

- Lineaire transformatie en 

standaardscore; 

- Correlatie (Pearson, Spearman 

en Phi-coefficient), lineaire 

regressie, kruistabellen en chi-

kwadraat; 

- Combinatoriek; permutaties, 

variaties, combinaties; 

- Kansverdelingen: elementaire en 

samengestelde kansen, algemene 

som- en produktregel; 

- Kansverdelingen: de 
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hypergeometrische -, binomiale - 

en normale verdeling; 

- Inleiding in de toetsende 

statistiek (parametrische 

toetsen). 

Onderwijsvorm: 

• Colleges 

• Practicum (SPSS) 

• Opdrachten 

De stof welke op een bepaald college 

behandeld zal worden is aangegeven in 

een week programma. De theorie wordt 

toegelicht, waarna door middel van 

opgaven de student het behandelde zowel 

handmatig als in SPSS moet verwerken. 

Van de studenten wordt verwacht dat zij 

de stof van te voren doornemen en vragen 

stellen.  

Vereiste voorkennis Voldoende algemene wiskunde kennis 

(Wiskunde op VWO- niveau wordt 

aanbevolen). 

 

Wijze van toetsen De toets bestaat uit twee deeltentamens: 

een schriftelijke toets met MC opgaven 

en een praktijkgerichte toets (SPSS)  

Voorwaarden voor afleggen 

tentamen 

Intekenen bij de adminsitratie 

Tentamenstof Alle onderwerpen die tijdens de colleges 

aan de orde zijn geweest (zie vakinhoud) 

Wijze van vaststellen 

eindcijfer 

Toetsmoment 1: Schriftelijk tentamen; 

Toetsmoment 2: Opdrachten in het 

programma SPSS. 

Eindcijfer: gemiddelde van toets 1 en 

toets 2 moet minimaal 5.5 zijn. Het 

deelcijfer mag niet lager zijn dan 5.0 

 

Collegemateriaal: 

 Dictaat/reader 

  Boeken 

 Tijdschriften 

 Software 

Literatuur: 

 Huizingh, E. (2008). Inleiding 

SPSS voor windows . 9e editie 

Schoonhoven: Academic Service 

Economie en Bedrijfskunde. 

 Van Peet, A.  & Namesnik, K. 
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& J. Hox (2011). Toegepaste 

Statistiek. Beschrijvende 

technieken. Noordhoff Uitgevers 

B.V.  

 Van Peet, A.  & Namesnik, K. 

& J. Hox (2012). Toegepaste 

Statistiek. Inductieve technieken. 

Noordhoff Uitgevers B.V.  

Leesstof, aanvullend literatuur 

 Swanborn, P.G. (1991). 

Basisboek Sociaal Onderzoek. 

Meppel:Boom; 

 Baarda, D.B en de Goede, 

M.P.M. (2006). Basisboek 

Methoden en technieken. 

Praktische Handleiding voor het 

opzetten en uitvoeren van 

onderzoek. Vierde druk Houten: 

Stenfert Kroese; 

 Hand-outs in Powerpoint; 

 SPSS software versie 21 
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1.3.2 HET TWEEDE EN HET DERDE BACHELORJAAR 

(B-II FASE) 

 

In de B-II fase kan de student de overige 120 sp behalen. 

 

Een Major bestaat uit de 60 sp van de B I Fase plus de 60 sp van de 

Major uit de B II Fase. 

 

De student maakt in de B-II fase de keuze voor het volgen van een: 

 

1. 1 Major (60 sp) aangevuld met 2 Minors (2x30 sp); 

2. 1 Major (60 sp) aangevuld met 1 Minor en vrije ruimte (2x30 

sp); 

3. 1 Major (60 sp) aangevuld met vrije ruimte (60 sp). 

 

Een minor is een van tevoren bepaald deel van de vakken van 

een major (24-30 sp). 

De minor mag ook worden gekozen uit het programma aanbod 

van de andere studierichtingen van de faculteit. 

 

Na het afronden van de B-l fase, zal de student een keus moeten 

maken uit een van de verschillende majors. Een major is opgebouwd 

uit algemene en specifieke onderdelen. De algemene onderdelen 

worden zoveel als mogelijk in de B-ll fase verzorgd. In het derde 

jaar zijn met name de specifieke onderdelen gepland. Naast deze 

verplichte onderdelen zal de student het studieprogramma naar 

keuze moeten aanvullen met nog 60 studiepunten. Deze kan bestaan 

uit minors en vakken naar eigen keuze. De studieprogramma's van 

de majors, aangeboden door de studierichting Agogische 

Wetenschappen en Onderwijskunde staan hieronder vermeld. 

 

 

1. MAJOR AGOGIEK  

 

Een agoog is iemand die veranderingsprocessen begeleidt bij 

individuen of groepen, dan wel grotere samenlevingsverbanden. De 

agoog richt zich op ontplooiing van individuen en/of verbetering 

van het functioneren van groepen en grotere structuren van mensen. 
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De studie richt zich op de dynamiek van individuen, groepen en 

organisaties, zoals bedrijven, overheid, buurtwerk, cultureelwerk en 

het onderwijs en grotere samenlevingsverbanden. 

 

Eindtermen 

De afgestudeerde heeft: 

- Kennis en inzicht met betrekking tot relevante theorieën en 

onderwerpen uit de sociale wetenschappen: agogiek, 

psychologie, pedagogiek, sociologie enz; 

- Kennis, inzicht en vaardigheden op het gebied van 

onderzoeksmethodologie van sociaalwetenschappelijk en 

beleidgericht onderzoek; 

- Kennis en inzicht in de functies van opleidingen in 

arbeidsorganisaties; 

- Algemene begeleidingsvaardigheden zoals: bij het omgaan 

met groepen, gespreksinterventies door middel van 

trainingen (practica); 

- Kennis en is getraind in management-, organisatie- en 

communicatie vaardigheden; 

- Kennis en is getraind in specifieke vaardigheden met 

betrekking tot pedagogische begeleiding en advisering van 

onderwijsgevenden, ouderen, onderwijsinstituten; 

- Kennis, inzicht en vaardigheden met betrekking tot. het 

onderkennen, analyseren, interpreteren en sturen van 

veranderingsprocessen die zich in beleid en in de sociale 

werkelijkheid kunnen voordoen; 

- Kennis en inzicht in het vormings-, ontwikkelings- en 

volwasseneducatiewerk. 

 

 

2. MAJOR ONDERWIJSKUNDE 

 

De onderwijskundige kan ondersteunende beleids- en 

managementfuncties bekleden in organisaties en instituten die 

werkzaam zijn op het gebied van het formeel en niet formeel 

onderwijs. 

Verder kunnen onderwijskundigen diverse functies bekleden op het 

brede terrein van de opvoeding, vorming en educatie, zowel in de 
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profit-, als in de non - profitsector, door met gebruikmaking van 

wetenschappelijke inzichten en methoden, bij te dragen tot de 

vormgeving en verbetering van opvoeding en onderwijs.  

 

Eindtermen 

Aan het eind van de opleiding wordt van de student verwacht dat 

hij/zij: 

- Kennis en inzicht heeft met betrekking tot relevante 

theorieën en onderwerpen uit de sociale wetenschappen, 

met name de pedagogiek, psychologie, sociologie, 

onderwijskunde en economie; 

- Kennis en inzicht heeft op het gebied van 

curriculumtheorie, -ontwikkeling en evaluatie; 

- Specifieke kennis, inzichten en vaardigheden heeft op het 

gebied van het formeel en niet-formeel onderwijs, teneinde 

de op het gebied geldende praktische en theoretische 

onderwijs- en opvoedingsvraagstukken systematisch te 

kunnen analyseren en op een effectieve wijze een bijdrage 

te leveren aan de oplossing daarvan; 

- Kennis en inzicht heeft met betrekking tot het formuleren 

van het onderwijsbeleid en de planning, de organisatie en 

het management van instituten op het gebied van het 

formeel en niet-formeel onderwijs; 

- Kennis, inzicht en vaardigheden heeft met betrekking tot 

de methoden en technieken van onderzoek in de 

onderwijskunde. 
 

 

3. MAJOR PEDAGOGIEK 

 

De pedagoog levert een bijdrage aan veranderingsprocessen in het 

gedrag van kind en ouder. Ontwikkelingsproblemen van kinderen en 

taxatie van problemen in opvoedingssituatie vormen belangrijke 

taken van de pedagogen. Het werkterrein van de pedagoog ligt op 

het gebied van instellingen die werkzaam zijn op het terrein van 

opvoeding en de psychische gezondheid van het kind. Potentiële 

werkterreinen: voorlichtingbureaus over opvoeding, 

kinderdagverblijven, jeugdcellenhuis, justitiële kinderbescherming, 

medisch opvoedkundig bureaus, jeugd-opvoedingsgesticht, 
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internaten en instellingen voor hulpverlening. De pedagogiek heeft 

nauwe relaties met de psychologie en filosofie. 

 

Eindtermen 

De afgestudeerde bachelor heeft: 

- Kennis en inzicht metbetrekking tot relevante theorieën en 

onderwerpen uit de socialewetenschappen, met name de 

pedagogiek, psychologie en onderwijskunde; 

- Kennis, inzicht en vaardigheid in acties die ondernomen 

kunnen worden om dreigende opvoedingsproblemen te 

voorkomen, dan wel zich ontwikkelende problematiek te 

doen verminderen of te beëindigen; 

- Kennis en inzicht in advisering en vormen van 

hulpverlening, interventietechnieken en begeleiding met 

betrekking tot opvoedingsproblemen. Kennis, inzicht en 

vaardigheid in gespreks- en communicatie technieken met 

ouders en kinderen; 

- Kennis, inzicht en vaardigheden met betrekking tot de 

methoden en technieken van onderzoek in de pedagogiek. 
 

 

PROGRAMMA B II FASE 
 

 Tabel 2 Major Agogiek  

 

VAK SP 

Andragogiek 6 

Gesprekstechnieken 3 

Groepsdynamica en Communicatie 6 

Human Resource Management 6 

Variantie- en regressie-analyse 6 

Opleidingskunde 3 

Organisatie en management 6 

Organisatieontwikkeling 6 

Samenlevingsopbouw en Welzijnswerk 6 

Toegepaste Methoden en Technieken 6 

Bachelor thesis 12 

TOTAAL 66 
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Tabel 3 Major Onderwijskunde 

 

VAK SP 

Curriculumtheorie, Evaluatie en Management 6 

Didaktiek 3 

Variantie- en regressie-analyse 6 

Instructie- en Presentatietechnieken 3 

Onderwijsbeleid en Planning 6 

Onderwijseconomie 6 

Onderwijspsychologie 6 

Onderwijssociologie 6 

Opleidingskunde 3 

Shoolorganisatie, Management en Innovatie 6 

Toegepaste Methoden en Technieken 6 

  

Bachelor thesis 12 

TOTAAL 69 

 

 

Tabel 4 Major Pedagogiek  

 

VAK SP 

Diagnostiek en Interventietechnieken 6 

Gesprekstechnieken 3 

Variantie- en Regressie-analyse 6 

Jeugdrecht & Jeugdbescherming 3 

Ontwikkelings- en Opvoedingsproblemen 6 

Ontwikkelingspsychologie 6 

Orthopedagogiek 6 

Pedagogiek II 6 

Sociale Pedagogiek 6 

Toegepaste Methoden en Technieken 6 

  

Bachelor thesis 12 

TOTAAL 66 
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Tabel 5 Minor Psychologie  

Let op: studenten moeten uit de aangeboden 6 vakken een keuze 

van 

4-5 vakken maken aangezien een Minor staat voor 24-30 Sp.  

 

VAKKEN SP 

Functieleer 6 

Psychologie van de Adolescentie 6 

Persoonlijkheidstheorie & Psychopathologie 6 

Arbeids en Organisatiepsychologie 6 

Selectiepsychologie 6 

Arbeids en Gezondheidspsychologie 6 
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Omschrijving vakken B-II 
 

cursusbeschrijving 

Naam cursus Andragogiek 

Contacturen per semester  

Semester en studiefase 3e semester BII-fase 

Naam docent  

Leerdoelen:  

Na afloop van de cursus kan 

de student(e): 

De student kent het studieobject van de 

andragogiek en de mogelijkheden tot 

andragogisch handelen binnen de 

Surinaamse samenleving, evenals de 

meest gehanteerde onderzoeksmethoden. 

Korte omschrijving van de 

vakinhoud 

- Wat is Andragogiek? 

- Historie van sociale pedagogiek tot 

Andragogiek en stand van zaken m.b.t. 

Suriname; 

- Werkvelden van de andragogiek en de 

betekenis van de ADEK als 

ontwikkelingsuniversiteit; 

- Sociaal leren in de risicomaatschappij 

en betekenis voor de Surinaamse 

samenleving; 

- Directieve en non-directieve vormen 

van hulpverlening; 

- Methoden van Andragogisch 

onderzoek. 

Onderwijsvorm: 

• Colleges 

• Excursies 

• Opdrachten 

 

College en groepswerk. 

 

Vereiste voorkennis  

Wijze van toetsen Schriftelijk tentamen (multiple choice en 

open vraag). 

Voorwaarden voor afleggen 

tentamen 

80% participatie, vanwege deelname aan 

groeps discussie & uitvoering groeps 
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opdracht 

Tentamenstof  

Wijze van vaststellen 

eindcijfer 

 

Collegemateriaal: 

 Dictaat/reader 

  Boeken 

 Tijdschriften 

 Software 

(Hoofdstukken uit:) 

 Stroomberg, H. P. e.a. (red). Leren van 

Volwassenen (1983) Opleiden, leren en 

werken (1983)Volwasseneneducatie 

(1984); 

 Hoekstra, L. e.a. Voorlichten over 

volwasseneneducatie (1985) (Boom 

Educatieve Reeks, deel 1 t/m 4); 

 Ban, A. W. van den, Inleiding tot de 

voorlichtingskunde (1982); 

 Katus, J. e.a. (red.) Andragologie in 

transformative (1998). 

 Gent, B. van, Algemene Andragologie, 

welzijnswerk als object van studie en 

onderzoek (1979); 

 Gent, B. van, Over Andragologie, een 

inleiding tot de wetenschap van het 

welzijnswerk (1982); 

 Wildemeersch, D, Sociaal leren voor 

duurzaamheid in de risicomaatschappij, 

4e Stoutenburglezing (2001); 

 Worden aangevuld met actuele 

artikelen van het internet. 
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cursusbeschrijving 

Naam cursus Curriculumtheorie, Ontwerp, 

Ontwikkeling & Evaluatie  

Contacturen per semester 45 uren 

Semester en studiefase 4e semester BII-fase 

Naam docent Dr. H. Ori 

Leerdoelen:  

Na afloop van de cursus kan 

de student(e): 

Met het vak COO&E wordt beoogd dat 

de cursisten: 

- Vertrouwd raken met het 

begrippenapparaat betreffende curriculum 

en onderwijskundig- en opleidingskundig 

ontwerpen; 

- Curriculumanalyse, -ontwerp-, 

implementatie- en – evaluatie; 

- Strategieen voor curriculum ontwerpen 

kunnen beschrijven, beoordelen, 

selecteren voor eigen gebruik en 

toepassen; 

- Curriculumontwerpen projectmatig 

kunnen opzetten en uitvoeren; 

- De invloed van implementatie 

belemmerende en bevorderende factoren 

leren kennen; 

- Kennis maken met de evaluatie van 

curricula, opleidingen en cursussen. 

Korte omschrijving van de 

vakinhoud 
- Algemene modellen van curriculum 

ontwerpen; 

- Begrippen als curriculumtechnologie, 

instrumentatietechnologie en 

instructie-technologie 

onderwijskundig ontwerpen; 

- Projectmatige werken bij de 

ontwikkeling van praktijkgerichte 

curricula; 

- Verschillende curriculum ontwikkel-

stijlen bij curriculumontwikkeling met 

hun voor- en nadelen; 
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- De bespreking van de aanpak van 

verschillende 

curriculumontwikkelingsprojecten : 

onderwijs, volwasseneducatie en de 

context van de bedrijfsopleidingen; 

- Problemen bij implementatie en 

evaluatie van curricula: subjectiviteit 

en objectiviteit. 

Onderwijsvorm: 

• Colleges 

• Excursies 

• Opdrachten 

Hoor- en werkcollege groepen, 

opdrachten, literatuur samenvattingen, 

stellingen maken en verdedigen en 

werkgroepen. 

Vereiste voorkennis Zoals bij elke cursus geldt ook hier dat 

basiskennis en – inzicht op het gebied van 

onderwijsvoorbereiding, -uitvoering en -

evaluatie op lesnivaeu wordt 

verondersteld. Er wordt aangenomen dat 

men affiniteit heeft met didactiek, 

inleiding onderwijskunde en in mindere 

mate met sociologie en psychologie. Dat 

de student deze vakgebieden/cursussen 

reeds heeft gevolgd. 

Wijze van toetsen Openboek tentamen & het uitvoeren van 

tenminste vier opdrachten; 

Er mag niet lager dan een 5,0 gescoord 

worden voor het tentamen en voor de 

opdrachten geen gemiddelde score onder 

5 

Voorwaarden voor afleggen 

tentamen 

Intekenen en Inleiding Onderwijskunde 

gehaald hebben 

Tentamenstof Reader Ori. H.R. en Literatuur zoals 

aangegeven in de reader 

Wijze van vaststellen 

eindcijfer 

 

Collegemateriaal: 

 Dictaat/reader 

  Boeken 

 Tijdschriften 

 Nijhof, W.J. (1993) Handboek 

Curriculum, Modellen, Theorieën en 

Technologieën, Swets & Zeitlinger; 

 Reader en boek van Posner, G.J. en 
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 Software Rudnitsky, A.N., Course design, A guide 

to Curriculum Development for Teachers, 

Pearson, 7th edition, 2006, Boston 

 Wijnen, G., W.P. Sorm (1999) 

Projectmatig Werken; 

 Romiszowski, A.J. (1981) Designing 

Instructional Systems. London: Kogan 

Page; 

 Valcke, M. (2008), Onderwijskunde 

als ontwerpwetenschap, Gent: 

Academisch Press. 

 

 

cursusbeschrijving 

Naam cursus Didaktiek  

Contacturen per semester  

Semester en studiefase 4e semester BII-fase 

Naam docent Drs. N. J. Veenman 

Leerdoelen:  

Na afloop van de cursus kan 

de student(e): 

De studenten kennen het Model 

Didactische Analyse en zij kunnen de 

samenhang· tussen de verschillende 

componenten verklaren en toepassen 

middels het maken· van een 

lesvoorbereiding. 

Korte omschrijving van de 

vakinhoud 

- Wat houdt didactiek in? 

- De plaats van didactiek binnen de 

onderwijskunde; 

- Het Model Didactische Analyse van 

Van Gelder; 

- Onderwijsdoelstellingen, beginsituatie, 

leerinhouden, keuze en ordening, 

didactische werkvormen, media, 

groeperingsvormen, evaluatie van 

onderwijsleerprocessen, curriculum en 

didactisch handelen. 

Onderwijsvorm:  
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• Colleges 

• Excursies 

• Opdrachten 

Vereiste voorkennis  

Wijze van toetsen Schriftelijk tentamen (multiple choice en 

1 open vraag). 

Voorwaarden voor afleggen 

tentamen 

80% participatie, vanwege deelname aan 

groeps discussie & uitvoering groeps 

opdracht 

Tentamenstof  

Wijze van vaststellen 

eindcijfer 

 

Collegemateriaal: 

 Dictaat/reader 

  Boeken 

 Tijdschriften 

 Software 

 Corte, Dr. E. de e.a. (1986). 

Beknopte didaxologie. Wolters-

Noordhoff. 5e geheel herziene 

druk - 510 blz – paperback; 

 Block, A. de en Heene, J.(1986). 

Inleiding tot de algemene 

didactiek. 

 

 

cursusbeschrijving 

Naam cursus Diagnostiek & Interventietechnieken 

Contacturen per semester  

Semester en studiefase 4e semester BII-fase 

Naam docent Drs. E. Ng A Foe 

Leerdoelen:  

Na afloop van de cursus kan 

de student(e): 

- Kennis van en inzicht in 

onderzoeksmethoden van het 

diagnostisch- onderzoeksproces, en 

counselinginterventies in relatie tot 

psychologische en opvoedingsproblemen; 

- Toepassing van het geleerde via 

intakegesprek, observaties, 

testdiagnostiek en interventietechniek. 

Korte omschrijving van de - Theoretische achtergronden van 
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vakinhoud klinische diagnostiek; 

- De regulatieve cyclus; 

- Het diagnostisch interview met het kind; 

- Het diagnostisch gezinsinterview; 

- Onderzoek van de sociale en emotionele 

ontwikkeling; 

- Diagnostiek vanuit verschillende 

gezichtspunten; 

- Doel en proces van de psychologische 

diagnostiek; 

- Paradigma, mensbeeld, valkuilen; 

- Anamnese; 

- Casusbespreking; 

- Behandelingsplannen; 

- Capita selecta. 

Onderwijsvorm: 

• Colleges 

• Excursies 

• Opdrachten 

 Werkcolleges: na instruktie, het 

uitvoeren van praktische opdrachten en 

rollenspel: simulatie van diagnostische 

situaties; 

 Opdrachten (individueel en 

groepsopdrachten): na bestudering van de 

informatie, het transformeren hiervan 

naar praktische situaties; 

 Discussie: eigen visieontwikkeling en 

reflectie van diverse activiteiten. 

Vereiste voorkennis Algemene en Ontwikkelingspsychologie 

van de B-I fase moeten zijn afgerond. Het 

vak Gesprekstechnieken is gewenst. 

Wijze van toetsen - Open boek toets; 

- Schriftelijke opdrachten n.a.v. de stof 

(individueel en in groepsverband). 

Voorwaarden voor afleggen 

tentamen 

 

Tentamenstof  

Wijze van vaststellen 

eindcijfer 

Er zijn vier tot vijf (4 - 5) meetmomenten, 

t.w.: 

1. Open - boektoets mbt theoretische 
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achtergronden van klinische diagnostiek 

en interventietechnieken (literatuur mbt 

dit onderdeel) cijfer niet lager dan 5,0; 

2. Groepsopdrachten in de vorm van 

o.a. het ontwerpen van een intake 

vragenlijst, behandeling van een casus. 

Cijfer mag niet lager zijn dan 5,0; 

3. Individuele opdrachten in de vorm 

van een observatie van een kind, afname 

van eenvoudige diagnostische 

instrumenten, etc. Cijfer niet lager dan 

5,0. 

Eindcijfer voor het vak wordt bepaald 

door: het gemiddelde van deze 

opdrachten. 

Afronding en interpretatie 

overeenkomstig examenreglement. Het 

eindcijfer moet minimaal 5,5 zijn. 

Collegemateriaal: 

 Dictaat/reader 

  Boeken 

 Tijdschriften 

 Software 

 De Bree, J. (2002). Hulpverlenen 

B.V. Uitgeverij SW (hoofdstuk 3) 

Amsterdam; 

 De Bruyn, e.a. (2003). De 

diagnostische cyclus: Een praktijkleer. 

Acco Leuven/Leusden; 

 Derksen, J. Psychologische 

diagnostiek Pen Tests Publishers 2 

Enkele structurele en descriptieve 

aspecten (hoofdstuk 8); 

 Schalkwijk F. (2006). Diagnostiek in 

de praktijk Boom Amsterdam (hoofdstuk 

5); 

 Handout Capita Selecta mei 2009. 
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cursusbeschrijving 

Naam cursus Gesprekstechnieken 

Contacturen per semester  

Semester en studiefase 3e semester BII-fase 

Naam docent Drs. E. Ng A Foe 

Leerdoelen:  

Na afloop van de cursus kan 

de student(e): 

- Het opdoen van kennis, inzicht en 

vaardigheden in de verschillende sociale 

en gesprekstechnieken; 

- Het leren inzien van het nut van deze 

vaardigheden, voor het toekomstig  

beroepenveld;  

- Het opdoen van vaardigheden in het zo 

goed mogelijk vastleggen van een 

gesprek. 

Korte omschrijving van de 

vakinhoud 

- Waarnemen en interpreteren; 

- Non - verbaal gedrag; 

- Luisteren; 

- Reflectie op jezelf als gesprekspartner; 

- Samenvatten; 

- Vragenstellen; 

- Concretiseren; 

- Meningen; 

- Omgaan met gevoelens; 

- Feedback; 

- Assertief reageren 

Onderwijsvorm: 

• Colleges 

• Excursies 

• Opdrachten 

 Werkcolleges: na instruktie, het 

uitvoeren van praktische opdrachten ter 

oefening van een vaardigheid; 

 Opdrachten (individueel en 

groepsopdrachten): na bestudering van de 

informatie, het transformeren hiervan 

naar praktische situaties; 

 Discussie: eigen visieontwikkeling en 

reflectie van diverse activiteiten. 

Vereiste voorkennis Een middelbare vooropleiding is 

voldoende 
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Wijze van toetsen Schriftelijke opdrachten n.a.v. de stof 

(individueel of in groepsverband). 

Er zijn vier tot vijf (4 - 5) meetmomenten, 

t.w.: 

1. Groepsopdrachten. Cijfer mag 

niet lager zijn dan 5,0. 

2. Individuele opdrachten. Cijfer 

niet lager dan 5,0 

Voorwaarden voor afleggen 

tentamen 

 

Tentamenstof  

Wijze van vaststellen 

eindcijfer 

Eindcijfer voor het vak wordt bepaald 

door: het gemiddelde van deze 

opdrachten. 

Afronding en interpretatie in 

overeenstemming met examenreglement. 

Het eindcijfer moet minimaal 5,5 zijn. 

Collegemateriaal: 

 Dictaat/reader 

  Boeken 

 Tijdschriften 

 Software 

 Meer van K, e.a.(2001). 

Elementaire sociale 

vaardigheden. Bohn Stafleu van 

Loghum: Houten. 

 

 

 

 

cursusbeschrijving 

Naam cursus Groepsdynamica & Communicatie 

Contacturen per semester  

Semester en studiefase 3e semester BII-fase 

Naam docent Drs. R. Ng A Foe 

Leerdoelen:  

Na afloop van de cursus kan 

de student(e): 

Het opdoen van kennis en inzicht in het 

functioneren van groepen, 

groepsvorming, groepsontwikkeling, 
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samenwerking, communicatie en 

feedback in groepen. 

Korte omschrijving van de 

vakinhoud 

- Grondslagen van de groepsdynamica; 

- Definities van de groep en soorten 

groepen; 

- Groepsvorming, groepsontwikkeling, 

groepsprocessen en groepsfenomenen; 

- Agogische advisering bij 

groepsvorming; 

- Agogische bijdragen bij beginnende 

groepen; 

- Begeleiding van het groepsproces; 

- Samenwerken; 

- Communicatie en communicatie 

pratronen; 

- Feedback, feedback in groepen. 

Onderwijsvorm: 

• Colleges 

• Excursies 

• Opdrachten 

 Hoorcolleges: verduidelijking van 

grondbegrippen, hoofd- en bijzaken aan 

de hand van gekozen thema's; 

 Werkopdrachten: toepassing van de 

opgedane kennis en het verwerven van 

inzicht; 

 Presentatie en discussie: reflectie en 

intervisie m.b.t. de besproken thema's. 

Vereiste voorkennis B-I fase moet zijn afgerond 

Wijze van toetsen Presentatie van betreffende thema's;  

- Toets: multiple choice. 

Er zijn twee meetmomenten, t.w.: 

1. Groepspresentatie van een deel van de 

literatuur, inclusief opdrachten: cijfer niet 

lager dan 5,0 telt eenmaal; 

2. Tentamen (levert een individueel cijfer 

op) over de leerstof (literatuur + 

collegestof), telt tweemaal; cijfer mag 

niet lager zijn dan 5,0. 

Voorwaarden voor afleggen 

tentamen 
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Tentamenstof  

Wijze van vaststellen 

eindcijfer 

Eindcijfer voor het vak wordt bepaald 

door: 

(Cijfer Groepspresentatie x 1 + Cijfer 

Tentamen x 2) gedeeld door 3, afronding 

en interpretatie overeenkomstig 

examenreglement. Het eindcijfer moet 

minimaal 5,5 zijn. 

Collegemateriaal: 

 Dictaat/reader 

  Boeken 

 Tijdschriften 

 Software 

 Remmerswaal J. (2001). 

Handboek groepsdynamica. 

Nelissen, Soest; 

 Remmerswaal J. (2003). 

Begeleiden van groepen 

Groepsdynamica in de praktijk. 

Bohn Stafleu van Loghum 

Houten. 

 

 

cursusbeschrijving 

Naam cursus Human Resource Management  

Contacturen per semester  

Semester en studiefase 5e semester BII-fase 

Naam docent Drs. I. Ramdien 

Leerdoelen:  

Na afloop van de cursus kan 

de student(e): 

Opdoen van kennis op het gebied van 

HRM; 

Inzicht verwerven in uiteenlopende 

toepassingen daarvan in de praktijk.  

Korte omschrijving van de 

vakinhoud 

Bij deze cursus staat de 

praktijktoepassing van de: 

 Arbeids- en Organisatie 

psychologie centraal. In de 

vorm van en serie onderwerpen 

wordt dieper ingegaan op de 

diverse HRM-activiteiten en 

wordt tevens de samenhang 
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gedemonstreerd; 

 Personeelsmanagement; 

planning en sturing van 

personeelsstromen; werving en 

selectie; diversiteit en HR 

beleid, change management en 

de veranderende HR functie. 

 

Onderwijsvorm: 

• Colleges 

• Excursies 

• Opdrachten 

Hoor- en Werkcolleges. 

 

Vereiste voorkennis B-I Algemene psychologie (tentamen 

moet gehaald zijn).  

Wijze van toetsen 1. Schriftelijk tentamen  

2. Verslag  

3. Klasse opdrachten 

Voorwaarden voor afleggen 

tentamen 

 

Tentamenstof  

Wijze van vaststellen 

eindcijfer 

Eindcijfer: schriftelijk tentamen 40%, 

werkstuk 40%, klasse-opdrachten 20%  

(Een deelcijfer is minimaal 5; het 

eindcijfer is minimaal 5,5) 

Collegemateriaal: 

 Dictaat/reader 

  Boeken 

 Tijdschriften 

 Software 

 Kluytmans, F. (2014). 

Leerboek HRM. Tweede 

druk. ISBN: 978-90-01-

83443-2 
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cursusbeschrijving 

Naam cursus Human Resource Development  

Contacturen per semester  

Semester en studiefase 4e semester BII-fase 

Naam docent Drs. I. Ramdien 

Leerdoelen:  

Na afloop van de cursus 

kan de student(e): 

Na afloop van de cursus kan de 

student(e): 

- Is in staat de betekenis en plaats 

van HRD in de organisatie aan te 

geven; 

- Heeft inzicht in het belang van 

personeelsontwikkeling voor de 

organisatie. 

Korte omschrijving van de 

vakinhoud 

Module  

1. Inleiding HRD; 

2. Human Resource Development en 

Human Talent Management; 

3. HRD: de opkomst van een 

vakgebied; 

4. HRM en HRD; 

5. Het menselijk potentieel; 

6. HRD als organisatievraagstuk;  

7. De HRD beweging en leren; 

8. De toekomst van HRD; 

9. Specifieke thema's:  

- Strategisch HRD, 

- Loopbaanmanagement,  

- Management development, 

- Competentiemanagement,  

- Bevorderen van inzetbaarheid, 

- Beoordelen en belonen.  

Onderwijsvorm: 

• Colleges 

• Excursies 

• Opdrachten 

Computerpractica (werkcolleges) waarin 

onder begeleiding met SPSS wordt 

geoefend en waarin aan opdrachten wordt 

gewerkt. Ook buiten de bijeenkomsten zal 

enige tijd aan de opdrachten moeten 
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worden besteed. Om te kunnen werken 

moet elke student een moodle-account 

hebben.  

Vereiste voorkennis HRM gehaald hebben. 

Wijze van toetsen Hoor- en Werkcolleges. 

Voorwaarden voor 

afleggen tentamen 

Intekenen bij de administratie, 80% 

presentie tijdens de colleges 

Tentamenstof Wordt aan het begin van het college 

doorgegeven 

Wijze van vaststellen 

eindcijfer 

Praktijkopdracht en schriftelijk tentamen. 

Het eindcijfer is werkstuk + tentamen:2 

waarbij het deelcijfer minimaal een 5 

moet zijn. Het eindcijfer is minimaal 5,5. 

Collegemateriaal: 

 Dictaat/reader 

  Boeken 

 Tijdschriften 

 Software 

 

 Kluytmans, F. (2014). Leerboek 

HRM. Tweede druk. ISBN: 978-

90-01-83443-2 

 Opleidingsmanagement. Van 

human resource development naar 

een lerende organisatie. Tweede 

herziene druk, 2000  

 Handboek Human Resource 

Development. B. van Gent en H. 

van der Zee, 2001; 
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cursusbeschrijving 

Naam cursus Jeugdrecht en Jeugdbescherming 

Contacturen per semester 15 

Semester en studiefase 4e BII-fase  

Naam docent Mr. E. Ramdhan  

Leerdoelen:  

Na afloop van de cursus kan 

de student(e): 

o Begrippen in het kader van 

jeugdrecht en jeugdbescherming 

omschrijven z.a. Bloed -en 

aanverwantschap, verwekker, 

juridisch vaderschap, adoptie en de 

gevolgen ervan, meerder- en 

minderjarigheid etc. 

o De verschillende 

samenlevingsvormen beschrijven  

o Weten wat in het Burgerlijk wetboek 

is geregeld m.b.t het personen-en 

familierecht  

o De rechtsposities van kinderen en 

ouders beschrijven  

o De voogdij in verschillende gevallen 

omschrijven 

o De rol van het Bureau 

Familierechtelijke zaken (BuFaz) 

kennen bij echtscheiding en 

alimentatie, eveneens de taken en 

bevoegdheden in verband met de  

o kinderbeschermingsmaatregelen  

o In grote lijnen de inhoud weergeven 

van het Kinderrechtenverdrag en het 

Europees Verdrag inzake de rechten 

van de mens (EVRM) in ket kader 

van Jeugdrecht en Jeugdbescherming 

o De inhoud uitleggen m.b.t de 

herziening Huwelijksrecht van 1973 

o De procedure beschrijven van 

echtscheiding  
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Korte omschrijving van de 

vakinhoud 

o De rechtspositie van kinderen en hun 

ouders;  

o De status van kinderen; de betekenis 

van het gezag over minderjarigen 

maatregelen van kinderbescherming, 

de taken van het Bureau 

Familierechtelijke Zaken van het 

Ministerie van Justitie en Politie 

huwelijk en echtscheiding adoptie; 

o - Internationale aspecten van het 

jeugdrecht. 

Onderwijsvorm: 

• Colleges 

• Excursies 

• Opdrachten 

o Hoorcolleges 

 

Vereiste voorkennis Pedagogiek I 

Wijze van toetsen Schriftelijk tentamen. Het eindcijfer moet 

≥ 5,5 

Voorwaarden voor afleggen 

tentamen 

 

Tentamenstof Wat behandeld wordt. Zie hierboven 

Wijze van vaststellen 

eindcijfer 

.  

Collegemateriaal: 

 Dictaat/reader 

  Boeken 

 Tijdschriften 

 Software 

Dictaat, Jeugdrecht en 

Jeugdbescherming.  

Verschillende Schematische weergaves in 

PowerPoint presentaties  

Overig literatuur 

 Samenleven en Samenwonen IMWO 

onderzoek mei 2006; 

 Jeugd en recht Mr. A. van der Linden 

1999; 

 Inleiding Familie- en Jeugdrecht Mr. 

A. van der Linden 2000;  

 "Kinderen beschermen doen we 

samen" Bufaz 2005; 

 Artikelen "Hoe recht is recht" 

Juridische rubriek van de NVB 
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DWT. 

 

 

cursusbeschrijving 

Naam cursus Onderwijsbeleid en Planning 

Contacturen per semester 37 

Semester en studiefase 3e semester BII-fase 

Naam docent  

Leerdoelen:  

Na afloop van de cursus kan 

de student(e): 

 Het overheidsbeleid mbt het 

onderwijs beter begrijpen 

 De concepten en methoden van 

strategische onderwijsplanning 

beheersen 

 Een bijdrage leveren aan het 

formuleren, 

implementeren,monitoren en 

evalueren van plannen, 

programma’s en projecten 

Korte omschrijving van de 

vakinhoud 
 Overheidsbeleid: inleiding in de 

beleidswetenschap 

 Strategische planning: methoden 

en technieken 

 Analyse van de onderwijssector 

Onderwijsvormen: 

 

 

 

 Colleges 

 Werkcolleges 

 Opdrachten 

Vereiste voorkennis geen 

Wijze van toetsen  Schriftelijk tentamen 

 Opdrachten  

Voorwaarden voor afleggen 

tentamen 

geen 

Tentamenstof Reader  

Wijze van vaststellen 

eindcijfer 
 Schriftelijk tentamen 70 % 

 Opdrachten 30%  
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Collegemateriaal: 

 Dictaat/reader 

  Boeken 

 Tijdschriften 

 Software 

Dictaat/Reader  

 “Overheidsbeleid: een inliding in 

de beleidswetenschap”, 8e druk; 

red. prof. Dr. A. Hoogerwerf en 

prof. Dr. Herweijer. Uitgeverij 

Kluwer, Alphen aan de Rijn, 

2008. Enkele hoofdstukken 

 Strategic planning: Concept and 

rationale; IIEP/UNESCO. 

Education Sector Planning. 2010 

 UNESCO handbook on 

Education: “Policy Analysis and 

Programming” Vol. I Education 

Policy Analysis. 2013 

(http://unesdoc.unesco.org/imag

es/oo22/002211/221189E.pdf) 

 “Samen duurzaam onderwijs 

realiseren”. Uitgeverij Lannoo 

campus, Leuven, 2015. H. Orie, 

L. Schoenmaker en Tom 

Vanwing 

 

 

http://unesdoc.unesco.org/images/oo22/002211/221189E.pdf
http://unesdoc.unesco.org/images/oo22/002211/221189E.pdf
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cursusbeschrijving 

Naam cursus Onderwijseconomie 

Contacturen per semester 40 uren 

Semester en studiefase 3e semester BII-fase 

Naam docent Dr.H.Ori 

Leerdoelen:  

Na afloop van de cursus kan 

de student(e): 

Onderwijseconomie is de wetenschap die 

de economische aspecten van het 

onderwijs bestudeert en de bijdrage v/h 

onderwijs aan de economische 

ontwikkeling en de toepassing van 

economische principes op het 

onderwijsbeleid. Een capita selecta van 

10 thema’s wordt behandeld en de 

studenten moeten de actualiteit van de 

thema’s voor Surinaamse realiteit 

analyseren.  

Korte omschrijving van de 

vakinhoud 

- Determinanten van de vraag naar 

onderwijs (human capital theorie en de 

arbeidsmarktsignaal benadering); 

- Kosten van onderwijs en effecten van 

bezuinigingen; 

- Functioneren van de arbeidsmarkt in 

relatie tot vraag en aanbod van onderwijs; 

- Gelijkheid en ongelijkheidsvraagstuk; 

- De economische benadering van 

onderwijs; 

- De markt van onderwijs; 

- De politieke benadering van onderwijs; 

- Efficiëntie en kwaliteit van onderwijs; 

- Onderwijs voor een ieder en de 

Millenium Ontw. Doelen; 

Bespreking van de totstandkoming van 

strategische onderwijsbeleidsdocumenten: 

Het Surinaams Educatief Planen Het 

sectorplan Onderwijs. 

Onderwijsvorm: 

• Colleges 

Hoor- en werkcolleges. 
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• Excursies 

• Opdrachten 

Vereiste voorkennis Onderwijskunde, Inleiding Sociologie en 

Psychologie B-I Fase (Tentamen gehaald 

hebben). 

Wijze van toetsen Openboek tentamen en het schrijven van 

een paper. 

Zowel voor het schriftelijk tentamen als 

voor het cijfer van de paper moet men 

minimaal een 5,0 halen; Het gemiddeld 

cijfer (eindcijfer) moet wel 5,5 of hoger 

zijn, teneinde geslaagd te zijn voor dit 

vak. 

Voorwaarden voor afleggen 

tentamen 

Intekenen  

Tentamenstof Collegedictaat en aantekeningen 

hoorcollege 

Wijze van vaststellen 

eindcijfer 

Cijfer openboek tentamen en cijfer 

paper gedeeld door twee en naar 

boven afgerond  

Collegemateriaal: 

 Dictaat/reader 

  Boeken 

 Tijdschriften 

 Software 

Reader: Ori, H. R., Artikelen behorende 

bij de verschillende 10 thema’s. 
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cursusbeschrijving 

Naam cursus Onderwijspsychologie 

Contacturen per semester  

Semester en studiefase 4e semester BII-fase 

Naam docent Drs.R.Ng A Foe 

Leerdoelen:  

Na afloop van de cursus kan 

de student(e): 

Het verwerven van kennis en inzicht op 

het gebied van de onderwijspsychologie: 

theorieën, concepten, processen. Het 

opdoen van kennis en ervaring op het 

gebied van Onderwijspsychologisch 

onderzoek, analyse van processen t.b.v. 

curriculumontwikkeling en instructie. 

Korte omschrijving van de 

vakinhoud 

- Terreinverkenning: Wat is 

onderwijspsychologie? Beschrijving en 

analyse van begrippen en Processen; 

- Ontwikkeling van 

onderwijsarrangementen: Factoren en 

componenten; 

- Leren en leertheorieën: Wat is leren? 

Leertheorieën. Beschrijving en analyse 

van concepten en processen; 

- Onderwijzen en leren: Wat is 

onderwijzen? 

Onderwijspsychologische theorieën; 

- Onderwijspsychologisch 

onderzoek:Onderzoek naar wat 

effectieve leraren doen. 
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Onderwijsvorm: 

• Colleges 

• Excursies 

• Opdrachten 

- Hoorcolleges: verduidelijking van 

hoofd- en bijzaken, concepten en 

processen; 

- Werkopdrachten: toepassing opgedane 

kennis en het opdoen van ervaring; 

- Presentatie en discussie: opdoen van 

ervaring, visieontwikkeling, reflectie 

en intervisieontwikkeling. 

Vereiste voorkennis B-I fase moet zijn afgerond 

Wijze van toetsen   - Presentatie: thema's; 

  - Toets: multiple choice. 

Voorwaarden voor afleggen 

tentamen 

 

Tentamenstof  

Wijze van vaststellen 

eindcijfer 

 

Collegemateriaal: 

 Dictaat/reader 

  Boeken 

 Tijdschriften 

 Software 

 Boekaerts M. en Simons J. (2003). 

Leren en Instructie. van Gorcum, 

Assen; 

 Kallenberg A. J. e.a. (2003), Leren en 

doceren LEMMA, Utrecht; 

 Veen van der Tj en Wal van der J. 

(2003). Van leertheorie naar 

onderwijspraktijk. Wolters-Noordhoff 

Groningen/ Houten. 
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cursusbeschrijving 

Naam cursus Onderwijssociologie 

 

Contacturen per semester 37 

Semester en studiefase 4e semester B2 fase  

Naam docent Drs. M. Sijlbing 

Leerdoelen:  

Na afloop van de cursus kan 

de student(e): 

Na afloop van de cursus kan de 

student(e): 

 De rol van onderwijs in de 

samleving beter verklaren 

 Onderscheid maken tussen de 

verschillende 

onderwijssociologische 

benaderingen 

 Beschrijven welke de 

hoofdfuncties zijn van het 

onderwijs 

 Analyseren hoe het onderwijs 

enerzijds bijdraagt tot sociale 

mobiliteit en anderzijds de 

sociale ongelijkheid handhaaft 

Korte omschrijving van de 

vakinhoud 
 Inleiding in de 

Onderwijssociologie 

 Externe en interne determinanten 

van het onderwijs 

 Onderwijssociologische 

theorieen 

 Onderwijs en socciale 

ongelijkheid 

 Onderwijs in een veranderende 

maatschappij 

Onderwijsvorm: 

• Colleges 

• Excursies 

• Opdrachten 

 

 Colleges 

 Opdrachten 

 Werkstuk 

Vereiste voorkennis Inleiding in de Sociologie 
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Wijze van toetsen Schriftelijk tentamen, opdrachten en een 

werkstuk 

Voorwaarden voor afleggen 

tentamen 

geen 

Tentamenstof De colleges 

Wijze van vaststellen 

eindcijfer 
 Schriftelijk tentamen   60% 

 Werkstuk                     30% 

 Opdrachten                  10% 

Collegemateriaal: 

 Dictaat/reader 

  Boeken 

 Tijdschriften 

 Software 

Reader/Dictaat 

1. “Onderwijssociologie van J. 

Peschar en A.Wesselingh. 

Enkele hoofdstukken daaruit, 

aangevuld met informatie over 

recente ontwikkelingen. 2001. 

Wolters Noordhoff; Groningen 

2. “Ruggengraat van ongelijkheid. 

De beperkingen en 

mogelijkheden om ongelijke 

kansen te veranderen” van Jaap 

Dronkers; 2007. Mets en Schilt 

uitgever/Wiardi Beckman 

Stichting, Amsterdam 

3. “School and Society: A 

Sociological Approach to 

Education” by Jeanne 

Ballantines and Joan Z. Spade. 

Pine Forge Press. Sage 

Publications Inc. California. 

Enkele hoofdstukken daaruit. 

4. “EFA Global Monitoring Report 

2013/4 Teaching and Learning: 

achieving quality for All 

(Review); 

http://unesdoc.unesco.org/image

s/022/002256/22566e.pdf  

5. Ppt presentatie: “Vroeg of laat 

selecteren” 

 

http://unesdoc.unesco.org/images/022/002256/22566e.pdf
http://unesdoc.unesco.org/images/022/002256/22566e.pdf
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cursusbeschrijving 

Naam cursus Ontwikkelings en 

ontwikkelingsproblemen bij kinderen  

Contacturen per semester 60  

Semester en studiefase 5e semester BII-fase 

Naam docent H. Mungra 

Leerdoelen:  

Na afloop van de cursus 

heeft de student(e): 

Na afloop van de cursus heeft de 

student(e): 

 Kennis  van en inzicht  verworven in 

het onstaan van 

ontwikkelingstoornissen  bij kinderen  

 Kennis over de lagere en hogere 

functies van het czs 

 Kennis van diagnostische 

behandelingsaspecten bij kinderen met  

ontwikelingsstoornissen   

 Vaardigheden verworven om 

ontwikkelingsstoornissen bij kinderen 

te identificeren  

 Kennis over de gevolgen van 

neurologische dysfuncties  voor het 

aanvankelijk  lezen, schrijven en 

rekenen  

 Vaardigheden verworven om om 

leerproblemen van  van leerstoornissen 

te onderscheiden  

Korte omschrijving van de 

vakinhoud 
 Neurologische aspecten van 

ontwikkelingsproblemen bij kinderen; 

 Ontwikkelingsneurologie; 

 De lagere en hogere functies van het 

centrale zenuwstelsel; 

 Oorzaken van neurologische defecten 

en ontwikkelingsretardatie; 

 Symptomatologie van neurologische 

stoornissen; 

 Neurologische beelden met gevolgen 
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voor gedrag;  

 Diagnostische en 

behandelingsaspecten. 

 

Onderwijsvorm: 

• Colleges 

• Excursies 

• Opdrachten 

Hoor - en werkcolleges  

Presentaties  

Zelfstudie  

e-mail discussies  

Vereiste voorkennis Het vak Algemene Psychologie uit de 

B-1 fase hebben gehaald.  

Wijze van toetsen Praktijk opdracht en  40 meerkeuze  

vragen via  openboek tentamen  

Voorwaarden voor afleggen 

tentamen 

Praktijk opdracht hebben ingeleverd  

Tentamenstof  Aldenkamp, A.P.e.a.(2003). 

Neurologische aspecten van 

ontwikkelingsproblemen bij 

kinderen. 

Wijze van vaststellen 

eindcijfer 

Praktijkopdracht (1x) + Openboek 

tentamen (2) : 3  

Collegemateriaal: 

 Dictaat/reader 

  Boeken 

 Tijdschriften 

 Software 

Collegediktaat  

Aldenkamp, A.P.e.a.(2003). 

Neurologische aspecten van 

ontwikkelingsproblemen bij 

kinderen. Antwerpen/Apeldoorn. 

tweede druk ISBN 90-441-1155  

Artikeln uit vaktijdschriften  

 

 

cursusbeschrijving 

Naam cursus Ontwikkelingspsychologie 

Contacturen per semester  

Semester en studiefase 3e semester BII-fase 

Naam docent Drs.R.Ng A Foe 
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Leerdoelen:  

Na afloop van de cursus kan 

de student(e): 

Het verwerven van kennis en inzicht in de 

ontwikkeling van het individu; 

Het verwerven van basisvaardigheden in 

het opzetten en het uitvoeren, het 

analyseren en interpreteren van 

onderzoek in de 

ontwikkelingspsychologie; het 

interdisciplinair en specialistisch 

samenwerken met andere vakdisciplines. 

Korte omschrijving van de 

vakinhoud 
 De ontwikkelingspsychologie in kaart 

gebracht; 

 Het bestuderen van de menselijke 

ontwikkeling; 

 Invloedrijke 

ontwikkelingspsychologische theoretici; 

 Ontwikkelingspsychologische 

theorieën: 

 Definities van ontwikkeling; begrippen 

in de ontwikkelingspsychologie; 

 Methoden van onderzoek in de 

ontwikkelingsspsychologie. 

Onderwijsvorm: 

• Colleges 

• Excursies 

• Opdrachten 

- Hoorcolleges: verduidelijking 

van hoofd- en bijzaken in de 

ontwikkelingspsychologie aan 

de hand van gekozen thema's; 

- Werkopdrachten: toepassing van 

de opgedane kennis en het 

opdoen van ervaring;  

- Presentatie en discussie: reflectie 

en intervisie m.b.t. de opgedane 

kennis.  

 

Vereiste voorkennis B-I fase Algemene Psychologie moet zijn 

afgerond. 
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Wijze van toetsen - Presentatie van bepaalde thema's; 

- Toets: multiple choice. 

Er zijn twee meetmomenten, t.w.: 

1. Groepspresentatie van een deel 

van de literatuur, inclusief 

opdrachten: cijfer niet lager dan 

5,0 telt eenmaal; 

2. Tentamen (levert een individueel 

cijfer op) over de leerstof 

(literatuur + collegestof), telt 

tweemaal; cijfer mag niet lager 

zijn dan 5,0. 

Voorwaarden voor afleggen 

tentamen 

 

Tentamenstof  

Wijze van vaststellen 

eindcijfer 

Eindcijfer voor het vak wordt bepaald 

door: 

(Cijfer Groepspresentatie x 1 + Cijfer 

Tentamen x 2) gedeeld door 3, afronding 

en interpretatie overeenkomstig 

examenreglement. Het eindcijfer moet 

minimaal 5,5 zijn 

Collegemateriaal: 

 Dictaat/reader 

  Boeken 

 Tijdschriften 

 Software 

 Delfos M. F., Ontwikkeling 

in vogelvlucht (2002)Swets & 

Zeitlinger, Lisse; 

 Beemen van L., 

Ontwikkelingspsychologie(2002

) Wolters-Noordhoff, 

Groningen; 

 Verhulst F. C., De ontwikkeling 

van het kind (2005) van 

Gorcum, Assen. 
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cursusbeschrijving 

Naam cursus Opleidingskunde 

Contacturen per semester  

Semester en studiefase 3e semester BII-fase 

Naam docent J. Wongsoredjo, MA 

Leerdoelen:  

Na afloop van de cursus kan 

de student(e): 

Aan het eind van dit vak zal de student 

instaat zijn opleidingsadviezen te 

formuleren,  

trainingen op basis van de doelstellingen 

van de organisaties te bedenken en 

persoonlijke  

ontwikkelplannen voor de medewerkers 

te ontwikkelen zodat deze zich steeds 

blijven  

ontwikkelen en hun kwaliteiten optimaal 

benutten. 

De belangrijkste competenties hiervoor 

zijn: 

 

Didactische vaardigheden: 

Een opleidingskundige selecteert en 

ontwikkelt passende vormen, materialen 

en methodieken waarmee groepen of 

individuen worden aangezet tot leren. Hij 

geeft leeromgevingen vorm op basis van 

leerpsychologische kennis, informatie 

over de doelgroep, (leer)doelen en 

inhoudelijke informatie.  

 

Adviseren: 

Een opleidingskundige kan leerpotentieel 

van leer- en werkactiviteiten inschatten, 

vergroten en benutten. Middels advisering 

en coördinatie helpt hij een rijke en 

krachtige leer- en/of werkomgeving te 

creëren en praktische vraagstukken 

(gerelateerd aan leren) op te lossen. Ook 
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adviseert hij over passende leertrajecten 

om organisatieveranderingen te 

ondersteunen.  

 

Klant en organisatiegerichtheid: 

Een opleidingskundige is gevoelig voor 

behoeften, doelen en cultuur van 

organisaties, klanten en branches en weet 

hier adequaat op in te spelen. Hij maakt 

zich snel klant- en/of 

organisatiespecifieke kennis eigen en kan 

deze kennis inzetten ten behoeve van 

leer- en ontwikkelactiviteiten. 

 

Organiseren: 

Een opleidingskundige weet zijn werk en 

de (leer)activiteiten die hij organiseert in 

goede banen te leiden. Hij deelt tijd goed 

in en werkt planmatig. Hij maakt van 

verschillende onderdelen in een project of 

(leer)activiteit op systematische wijze een 

logisch geheel en werkt waar nodig 

doeltreffend samen met collega´s.  

 

Samenwerken: 

Een opleidingskundige levert een actieve 

bijdrage aan samenwerkingsverbanden en 

houdt hierbij rekening met de behoeften 

en doelen van de werkpartners en 

zichzelf. Hij draagt bij aan de opbouw 

van werkrelaties en onderhoudt deze 

relaties door het creëren van 

betrokkenheid, resultaatgerichtheid en 

sfeer.  

Korte omschrijving van de 

vakinhoud 
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Onderwijsvorm: 

• Colleges 

• Excursies 

• Opdrachten 

Tijdens het vormen van het theoretisch 

kader bij de studenten zullen hoor-en 

werkcolleges, discussie vormen en 

presentaties de basis vormen van de 

didactische werkvormen. Van de 

studenten zal gevraagd worden om 

kritisch naar de samenleving c.q. 

bedrijven te kijken als het gaat om 

bedrijfsopleidingen en deze te vergelijken 

met de theorie. 

Vereiste voorkennis  

Wijze van toetsen De Studenten zullen in bedrijven het 

opleidingsproces moeten analyseren en 

daarover een verslag maken welke 30% 

van hun eindcijfer zal uitmaken. Voor 

hun participatie tijdens de les krijgen de 

studenten ook een waardering welke 10% 

van hun eindcijfer uitmaakt. Het 

schriftelijk examen zal bestaan uit 6 

vragen waarvan de studenten drie zullen 

moeten beantwoorden. Dit cijfer bedraagt 

60% van het eindcijfer. De drie resultaten 

zijn opgeteld en een ieder die 5.5 als 

eindcijfer heeft is geslaagd. 

Voorwaarden voor afleggen 

tentamen 

 

Tentamenstof - Strategisch leren en opleiden en 

de rol van de opleidingsadviseur; 

- Opleidingsbeleidsplan, 

opleidingsplan, 

opleidingsnoodzaak en 

opleidingsbehoefte; 

- Opleidingsdoelen, leerdoelen en 

leertheorieën; 

- Opleidingsvormen; 

- Ontwerpen van opleidingen en 

trainingen;  

- Persoonlijke 
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ontwikkelingsplannen; 

- Leergedrag van volwassenen;  

- Leerstijlen;  

- Trainingsinstrumenten en – 

werkvormen;  

- Adviseren aan 

organisaties/medewerkers;  

- Evaluatie, effectmeting, transfer. 

Wijze van vaststellen 

eindcijfer 

 

Collegemateriaal: 

 Dictaat/reader 

  Boeken 

 Tijdschriften 

 Software 

 Bergenhenegouwen, G.J, E.A.M. 

Mooijman, and H.H Tillema 

(2000). Strategisch opleiden en 

leren in organisaties. 

Groningen: Kluwer; 

 Corte de, E., geerligs, C.T., 

e.a.(1985) Beknopte didaxologie. 

Groningen: Wolters-Noorhoff 

b.v.; 

 Kessels, J.W.M, and Smit C.A. 

(2007) Opleidingskunde, een 

bedrijfsgerichte benadering van 

leerprocessen. Alpen aan den 

Rijn: Kluwer. 

 

 

 

cursusbeschrijving 

Naam cursus Organisatie en Management 

Contacturen per semester  

Semester en studiefase 1e semester BI-fase 

Naam docent J.Wongsoredjo  MA 

Leerdoelen:  

Na afloop van de cursus kan 

de student(e): 

De student zal na het volgen van dit vak 

de meest gangbare management 

technieken dienen  
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te beheersen en zal moderne 

organisatiestructuren moeten kennen. 

Specifieker moet de student: 

1. de historische schets van de 

organisatiekunde weergeven a.d.h.v. de 

belangrijke denkrichtingen en 

persoonlijkheden uit dit vakgebied 

2. de belangrijkste begrippen op het 

terrein van strategisch management 

weergeven 

3. de algemene begrippen van groepen en 

teams benoemen 

4. de belangrijkste managementtaken 

weergeven en diverse leiderschapsstijlen 

hanteren 

5. verschillende soorten 

besluitvormingsprocessen onderscheiden 

en besluitvormingstechnieken toepassen 

6. bestaande organisatiestructuren 

beschrijven en nieuwe ontwerpen o.a. met 

behulp van de configuraties van Henry 

Mintzberg 

7. de organisatieculturen onderscheiden 

aan de hand van de verschillende 

typologieën 

8. belangrijke organisatie en 

managementaspecten in het openbaar 

bestuur weergeven. 

Korte omschrijving van de 

vakinhoud 

Het vak Organisatie en management 

beoogt invulling te geven aan datgene 

waar de opleiding  

in de Public Administration zich op richt 

namelijk: het verwerven van inzicht in de  

organisatie en managementtechnieken, en 

het verweren van vaardigheden en kennis 

die nodig  

is voor hogere beleids- en organisatie en 

management functies in de publieke en 
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"non-profit”  

sectoren. 

Onderwijsvorm: 

• Colleges 

• Excursies 

• Opdrachten 

Hoorcolleges waarbij getracht wordt 

middels discussie participatie van de 

studenten te bevorderen. 

 

Vereiste voorkennis Bij voorkeur afgeronde BI fase. 

Wijze van toetsen Schriftelijk tentamen door middel van M. 

C. vragen. 

Voorwaarden voor afleggen 

tentamen 

 

Tentamenstof  

Wijze van vaststellen 

eindcijfer 

 

Collegemateriaal: 

 Dictaat/reader 

  Boeken 

 Tijdschriften 

 Software 

 Management & Organisatie (theorie en 

Toepassing) Dr. D. Keuning/Dr. D. J. 

Eppink.   

 Een praktijkgerichte benadering van 

Organisatie en Management, Nick van 

Dam & Jos Marcus. 

 

 

 

cursusbeschrijving 

Naam cursus Organisatieontwikkeling 

Contacturen per semester  

Semester en studiefase 4e/6e semester BII-fase 

Naam docent Drs. R. Holband, MSc 

Leerdoelen:  

Na afloop van de cursus kan 

de student(e): 

 

http://www.bol.com/nl/c/boeken/nick-van-dam/2155380/index.html?lastId=128
http://www.bol.com/nl/c/boeken/nick-van-dam/2155380/index.html?lastId=128
http://www.bol.com/nl/c/boeken/jos-marcus/6563361/index.html?lastId=128
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Korte omschrijving van de 

vakinhoud 
 Historische ontwikkeling van 

organisaties; 

 Omgeving en Organanisatie; 

 Basisbegrippen; 

 Organisatie strategieën; 

 Organisatie structuur en 

ontwerpen; 

 Omgaan met veranderingen; 

 Weerstanden tegen 

veranderingen; 

 Veranderingsstrategieen. 

Onderwijsvorm: 

• Colleges 

• Excursies 

• Opdrachten 

Hoor- en Werkcolleges, discussies en 

presentaites. 

 

Vereiste voorkennis Leerdoelen: Na afloop van de cursus kan 

de student(e): 

 Organisaties analyseren;  

 organisaties structureren; 

 veranderingen binnen 

organisaties begrijpen; 

 weerstanden tegen veranderingen 

identificeren. 

Wijze van toetsen Verslag en presentatie hiervan en een 

schriftelijk examen; 

Voorwaarden voor afleggen 

tentamen 

 

Tentamenstof  

Wijze van vaststellen 

eindcijfer 

Wijze van vaststellen eindcijfer: 

De Studenten zullen een organisatie 

moeten analyseren en daarover een 

verslag maken welke 40% van hun eind 

cijfer zal uitmaken. Het schriftelijk 

examen zal bestaan uit 10 vragen 

waarvan de studenten Vijf zullen moeten 

beantwoorden. Dit cijfer bedraagt 60% 
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van het eindcijfer. 

Collegemateriaal: 

 Dictaat/reader 

  Boeken 

 Tijdschriften 

 Software 

Verplichte literatuur en Powerpoint slide. 

Anderson, D. L. (2010). Oganization 

Development; the proces of leading 

organizational change. SAGA 

Publications. 

Hiatt, J. M. (2006). ADKAR. Colorado: 

Prosci Research. 

Hiatt, J. M., & Creasey, T. J. (2003). 

Change Management. Colorado: Prosci 

Research. 

Lubberding, J., & Lievers, B. (2009). 

Change Mangement. Groningen: 

Noordhoff uitgevers BV. 

Marcus, J., & Van Dam, N. (2012). 

Organisatie en Management; een praktijk 

gerichte aanpak. Groningen: Noordhoff 

Uitgevers BV. 

Prof. Dr. Lievegoed, B. (1993). 

Organisaties in ontwikkeling; zicht op de 

toekomst. Rotterdam: Lemniscaat BV. 

Thuis, P. T. (2014). Toegepaste 

Organisatiekunde. Noordhoff uitgevers 

BV. 

 

 

cursusbeschrijving 

Naam cursus Orthopedagogiek 

Contacturen per semester  

Semester en studiefase 4e/6e semester BII-fase 

Naam docent P. Crawford-Nesty, MSc 
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Leerdoelen:  

Na afloop van de cursus kan 

de student(e): 

Aan het eind van de periode is de student 

in staat: 

1. Een aantal theoretische 

stromingen binnen de 

orthopedagogiek te vergelijken; 

2. Orthopedagogisch handelen in 

de Surinaamse situatie kritisch te 

beschouwen; 

3. Zelfstandig te beoordelen of een 

situatie orthopedagogisch 

handelen vereist. 

Korte omschrijving van de 

vakinhoud 

1. Kennis van de algemene 

orthopedagogiek en 

orthodidaktiek; 

2. Kennis van de psychosociale 

problematiek bij kinderen en 

jongeren, met nadruk op 

preventie; 

3. Inzicht in het orthopedagogisch 

handelen in diverse settingen. 

Onderwijsvorm: 

• Colleges 

• Excursies 

• Opdrachten 

Interactieve hoorcolleges, groeps - en 

individuele opdrachten. 

 

Vereiste voorkennis 1. Algemene Pedagogiek; 

2. Algemene Psychologie; 

3. Ontwikkelingspsychologie. 

Wijze van toetsen a. Individuele opdracht; 

b. Groepsopdracht; 

c. Presentaties;  

d. Tentamen (open vragen) 

Voorwaarden voor afleggen 

tentamen 
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Tentamenstof  

Wijze van vaststellen 

eindcijfer 

Wijze van vaststellen eindcijfer:  

2 x tentamencijfer + 1x (a+b+c/3) 

3 

Collegemateriaal: 

 Dictaat/reader 

  Boeken 

 Tijdschriften 

 Software 

Diverse hoofdstukken uit:  

 Orthopedagogiek- 

ontwikkelingen, theorieen en 

modellen; 

 Preventie van psychosociale 

problemen bij kinderen en 

jeugdigen. 

 A.J.J.M.Ruyssenaars, A.J.J.M, 

Bergh den van , P.M.en Schoorl, 

P.M. (2009). Orthopedagogiek – 

ontwikkelingen,theorieen en 

modellen; 

 Rispens.J., Goudena,P.P. en 

Groenendaal ,J.J.M.( 

red).(1994). Preventie van 

psychociale problemen bij 

kinderen en jeugdigen; 

 Diverse artikelen. 

NB. Exacte literatuur wordt begin van de 

cursus bekendgemaakt. 

 

 

cursusbeschrijving 

Naam cursus Pedagogiek II 

Contacturen per semester  

Semester en studiefase 3e semester BII-fase 
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Naam docent Dr. F. Ishaak 

Leerdoelen:  

Na afloop van de cursus kan 

de student(e): 

Aanbieden van specialistische 

theoretische kennis betreffende 

gezinspedagogiek aanverwante 

thema's, voorbereiden op uitvoeren 

van zelfstandig wetenschappelijk 

onderzoek en rapportage van 

resultaten. 

Korte omschrijving van de 

vakinhoud 

- Definiëring gezinspedagogiek;  

- Relatie gezinspedagogiek en 

algemene pedagogiek; 

- Gedragsgenetica en 

gezinspedagogiek; 

-Kinderopvang, 

opvoedingsondersteuning, adoptie;  

- Korte en lange termijngevolgen van 

pedagogische interventies in 

gezinnen. 

Onderwijsvorm: 

• Colleges 

• Excursies 

• Opdrachten 

Hoor- en werkcolleges. 

 

Vereiste voorkennis B-I Pedagogiek (gevolgd en tentamen 

gehaald). 

Wijze van toetsen Er zijn twee meetmomenten, t.w.: 

1. Werkstuk en presentatie .Cijfer 

niet lager dan 5,0, telt eenmaal; 

2. Schriftelijk tentamen open boek 

tentamen (levert een 

individueel cijfer op) over de 

leerstof (literatuur + collegestof), 

telt tweemaal; cijfer mag niet 

lager zijn dan 5,0. 

Voorwaarden voor afleggen  
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tentamen 

Tentamenstof  

Wijze van vaststellen 

eindcijfer 

Eindcijfer voor het vak wordt bepaald 

door: 

(Cijfer werkstuk x 1 + Cijfer Tentamen ) 

gedeeld door 2, afronding en interpretatie 

overeenkomstig 

examenreglement.Eindcijfer moet groter 

of gelijk 5.5 zijn. 

Collegemateriaal: 

 Dictaat/reader 

  Boeken 

 Tijdschriften 

 Software 

 Ijzendoorn van , M. H.& 

Frankrijker de, H.(red.). 

Pedagogiek in beeld Een 

inleiding in de pedagogische 

studie van opvoeding, onderwijs 

en hulpverlening. ISBN 90-313-

4615-2 

 Dielman, A.J. & Span, P. 

Pedagogiek van de levensloop . 

ISBN 90-352-1499-6 

 Molen der van, IJ. 

Opvoedingstheorie en 

Opvoedingspraktijk  

 

 

cursusbeschrijving 

Naam cursus Sociale Pedagogiek  

Contacturen per semester  

Semester en studiefase  

Naam docent Dr. F. Ishaak 

Leerdoelen:  

Na afloop van de cursus kan 

de student(e): 

Aanbieden van theoretische en 

methodologische oriëntaties in de sociale 

pedagogiek met de  

nadruk op confrontatie van jeugd en 

diverse voor hun ontwikkeling (negatief) 
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beïnvloedende  

omstandigheden; voorbereiden op 

uitvoeren van zelfstandig sociaal 

pedagogisch  

wetenschappelijk onderzoek en 

rapportage van resultaten. 

Korte omschrijving van de 

vakinhoud 

- Positionering van sociale 

pedagogiek, 

- definiëring jeugd, sociologische 

jeugdtheorieën,  

- bespreking van/toelichting van 

diverse terreinen van sociaal 

pedagogisch onderzoek met als 

hoofdkenmerk problematische 

omstandigheden voor de 

opgroeiende jeugd. 

Onderwijsvorm: 

• Colleges 

• Excursies 

• Opdrachten 

Hoor- en Werkcolleges 

 

Vereiste voorkennis B-I Pedagogiek (gevolgd en tentamen 

gehaald) 

Wijze van toetsen Er zijn twee meetmomenten, t.w.: 

1. Werkstuk en presentatie.Cijfer 

niet lager dan 5,0, telt eenmaal; 

Schriftelijk tentamen open boek tentamen 

(levert een individueel cijfer op) over de 

leerstof (literatuur + collegestof), telt 

tweemaal; cijfer mag niet lager zijn dan 

5,0. 

Voorwaarden voor afleggen 

tentamen 

 

Tentamenstof  

Wijze van vaststellen 

eindcijfer 

Eindcijfer voor het vak wordt bepaald 

door: 

(Cijfer werkstuk x 1 + Cijfer Tentamen ) 

gedeeld door 2, afronding en interpretatie 
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overeenkomstig 

examenreglement.Eindcijfer moet groter 

of gelijk 5.5 zijn. 

Collegemateriaal: 

 Dictaat/reader 

  Boeken 

 Tijdschriften 

 Software 

Verlichte literatuur:  

 Hermans, J., Naber, P. & 

Dieleman, A. Leefwereld van 

jongeren  

 Dieleman, A. Jeugd in meervoud 

(Hoofdstuk 1 en 2) 

 

Leesstof, aanvullend literatuur: 

Essenberg van, A. & Hazekamp, J. 

Sociale Pedagogiek  

Weijers, I. Creatie van het mondige kind 

(verplicht hfdst 3) 

Winter de, M. Kinderen als medeburgers  

 

 

cursusbeschrijving 

Naam cursus Schoolorganisatie, Management & 

Innovatie 

Contacturen per semester  

Semester en studiefase  3e semester BII-fase  

Naam docent Drs. N. J. Veenman 

Leerdoelen:  

Na afloop van de cursus kan 

de student(e): 

Na afloop van de cursus kan de 

student(e): 

De studenten kennen de voornaamste 

organisatietheorieën, verschillende 

onderwijsinnovatie benaderingen en -

strategieën, de principes van strategische 

beleidsvorming toegespitst op 

schoolorganisaties en de noodzaak van 

schoolmanagement-opleidingen. 

Korte omschrijving van de 

vakinhoud 

- Veranderingsstrategieen, Studenten 

kunnen een onderscheid maken in 

veranderstrategieën aan de hand van 
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het kleurenmodel van Prof. dr. L. de 

Caluwé) 

- Innovatie in schoolorganisaties; 

- Organisatietheorieën en hun 

toepassing in de schoolorganisatie; 

- De betekenis van roosters in scholen 

en begrippen als schoolklimaat, 

participatie van onderwijsgevenden; 

- Studenten maken kennis met systeem-

brede verandering van een 

onderwijssysteem (‘system wide 

change efforts’, waaronder de 

vernieuwing van het Surinaams lager 

onderwijs (11-jarige basisschool); 

- Het belang van autonomisering en 

strategische beleidsvorming voor 

scholen; 

- Mogelijke relaties tussen 

schoolbesturen/MINOV en 

schoolleiding en hun consequenties; 

- Ontwikkeling van ‘inclusive 

education’ en distributed leadership  

binnen het onderwijs 

- Schoolmanagementopleidingen 

(noodzaak en inhouden). 

Onderwijsvorm: 

• Colleges 

• Excursies 

• Opdrachten 

 

Colleges 

Groepswerk  

Vereiste voorkennis  

Wijze van toetsen Schriftelijk tentamen, opdrachten en een 

werkstuk 

Voorwaarden voor afleggen 

tentamen 

80% participatie, vanwege deelname aan 

groeps discussie & uitvoering groeps 

opdracht 

Tentamenstof De colleges 

Wijze van vaststellen 

eindcijfer 
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Collegemateriaal: 

 Dictaat/reader 

  Boeken 

 Tijdschriften 

 Software 

Reader/Dictaat 

 Cozijnzen, A. J. en Vrakking, W. J. 

(red), Handboek voor strategisch 

innoveren, een internationale balans, 

1986; 

 Denken over verandering in vijf 

kleuren van  Prof. dr. L. de Caluwé) 

Andere literatuur wordt nader bekend 

gemaakt. 

 

 

cursusbeschrijving  

Naam cursus Samenlevingsopbouw & welzijnswerk  

Contacturen per semester (studiepunten: 6) 

Semester en studiefase B-II Fase / 4e semester   

Naam docent A  Gaspar MA  

Leerdoelen:  

Na afloop van de cursus  

kan de student(e): 

1. Aantonen te beschikken over kennis 

en inzicht  

a) in de diverse aspecten van 

welzijnswerk en       

samenlevingsopbouw en  

b) in hoe de samenleving te 

bestuderen,  

analyseren en interventies te 

plegen (mbv van een 

systeemtheoretische methodiek 

van leren)  

2. Aantonen inzicht te hebben  in de rol 

en de gewenste vaardigheden van de 

agoog als katalisator en begeleider 

van evenwichtige ontwikkelingen 

van gemeenschappen en van een 

duurzame samenleving voor een 

ieder,  met behulp van welzijnswerk 

en agogische interventies ;  

 

3. Aantonen te beschikken over een 
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meer critisch(e) bewustzijn en 

houding, in het bijzonder met 

betrekkingen tot maatschappelijke 

verhoudingen en sociale verandering 

Korte omschrijving van de 

vakinhoud 

- Richtsnoer concepten: 

mensenrechten, Democratie , sociale 

verandering en duurzame 

ontwikkeling. 

- kernbegrippen, aspecten en  

mechanismen met betrekking tot het 

terrein van Samenlevingsopbouw, 

o.a.: dominante paradigma’s; cultuur, 

socialisatie en stratificatie; 

selectiemechanismen en armoede, 

individualisering;  vormen van 

welzijnswerk; opbouwwerk; 

community power en 

burgerparticipatie. 

- Orientatie in: eventplanning, 

projectmatig werken 

Onderwijsvorm: 

• Colleges 

• Excursies 

• Opdrachten 

1. Hoor - en werkcolleges (inclusief 

discussies) 

2. werkopdrachten 

3. excursies 

Vereiste voorkennis Inleidende kennis “Agogische 

Wetenschappen” 

Wijze van toetsen a) Groepswerkstuk, b)  individueel 

werkstuk 

 en c) Tentamen.  

Deelcijfers gelden 1 x en mogen 

minimaal 5.0 zij 

Voorwaarden voor afleggen 

tentamen 

 

Tentamenstof  

Wijze van vaststellen 

eindcijfer 

a + b + c  : 3  =  eindcijfer 

Eindcijfer mag minimaal 5.5 zijn  

Collegemateriaal: 

● Dictaat/reader 

Standaard   : Dictaat/reader  &  Boeken 

Facultatief  : Tijdschriften & Software 
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●  Boeken 

● Tijdschriften 

● Software 

(o.a. video) 

 

 

cursusbeschrijving 

Naam cursus Toegepaste Methoden en Technieken & 

Statistiek 

Contacturen per semester 60 

Semester en studiefase 4e semester B-II fase 

Naam docent Drs. C.R. Badal 

Leerdoelen:  

Na afloop van de cursus kan 

de student(e): 

Doelstelling: Op een systematische en 

inzichtelijke wijze kunnen verzamelen, 

verwerken en nalyseren van empirisch 

materiaal, gericht op het beschrijven en 

verklaren van de aan de orde zijnde 

probleem, teneinde hypothesen te 

ontwikkelen en te toetsen om 

betekenisvolle uitspraken de wetenschap, 

het onderwerp, het onderzoeksgebied 

betreffende te formuleren 

Leerdoelen: 

- Probleemstellingen  en 

onderzoeksvragen formuleren 

- Een theoretische onderbouwing geven 

van de probleemstelling 

- Typen van onderzoeken vaststellen 

- Verschillende typen steekproeven 

kunnen trekken 

- Variabelen in meetbare indicatoren 

kunnen operationaliseren 

- Eenvoudige 

dataverzamelingstechnieken ontwikkelen 

- Data in het veld verzamelen 

- Dataverwerken middels de 

softwareSPSS 

- Data statistisch analysren 
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- De resultaten van een empirisch 

onderzoek presenteren 

- De resultaten van een empirisch 

onderzoek interpreteren 

Korte omschrijving van de 

vakinhoud 

Het doen van onderzoek in de ruime zin 

van het woord. De varianten kunnen zijn:  

- beschrijvend onderzoek, 

- exploratief onderzoek of 

- hypothesetoetsend onderzoek (evaluatie 

onderzoek, oplossingsgericht onderzoek). 

Het onderzoek wordt gesteld tegen de 

achtergrond van het oefenen van 

onderzoeksvaardigheden. Deze zijn: 

- het toepassen van methoden en 

technieken van empirisch onderzoek die 

in voorgaande cursussen zijn geleerd bij: 

-   het kiezen van een te onderzoeken 

onderwerp,  

-   het omschrijven van het te 

onderzoeken vraagstuk, 

-   de formulering van de 

probleemstelling,        onderzoeksvragen 

en eventuele hypothesen, 

-   de uit te voeren literatuur studie, 

-   het opzetten van het onderzoek 

-   de uitvoering van het onderzoek, 

-   de verwerking van de verzamelde data, 

-   de analyse van de verwerkte data, 

-   het trekken van conclusies, 

-   het kritisch evalueren van de 

conclusies en 

-   het doen van aanbevelingen. 

-   het relatief zelfstandig raadplegen van 

literatuur betreffende 

onderzoeksmethodologie (inclusief 

statistiek), 

-   nader kennis maken met vormen van 

empirisch onderzoek en kritisch 



 

 

Studiegids A&O 2016-2017 

 
103 

 

beoordelen van de verslagen daarover en  

-  het schrijven van een wetenschappelijk 

onderzoeksverslag. 

Onderwijsvorm: 

• Colleges 

• Excursies 

• Opdrachten 

Hoorcolleges, werkopdrachten 

Vereiste voorkennis Methoden en techneken van sociaal 

wetenschappelijk onderzoek, 

beschrijvende en inductive statistiek, 

variantie en regressie analyse 

Wijze van toetsen Het onderzoeksrapport  

Voorwaarden voor afleggen 

tentamen 

B-I fase en het onderdeel variantie en 

regressie analyse hebben behaald 

Tentamenstof Het opzetten en uitvoeren van een 

kwantitatief empirisch onderzoek en het 

verslaan daarvan 

Wijze van vaststellen 

eindcijfer 

Beoordeling van het onderzoeksrapport 

Collegemateriaal: 

 Dictaat/reader 

  Boeken 

 Tijdschriften 

 Software 

Baarda, D.B en de Goede, M.P.M. 

(2006). Basisboek Methoden en 

technieken. Praktische Handleiding voor 

het opzetten en uitvoeren van onderzoek. 

3e herziene druk. Houten: Stenfert Kroese 

Swanborn, P.G. (1991). Basisboek 

Sociaal Onderzoek. Meppel:Boom 

Peet, A.A.J. van, G.L.H.v.d.Wittenboer & 

J.J.Hox   (1995) Toegepaste Statistiek, 

Beschrijvende technieken. Groningen: 

Wolters-Noordhoff. 

Peet, A.A.J. van, G.L.H.v.d.Wittenboer & 

J.J.Hox   (2009) Toegepaste Statistiek, 

Inductieve  technieken. Groningen: 

Wolters-Noordhoff. 

Eelko Huizingh (2008)  Inleiding SPSS 

voor windows Schoonhoven: Academic 

Service Economie en Bedrijfskunde 

Baarda, D.B., de Goede, M.P.M. en Van 
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Dijkum C.J. (2007). Basisboek  Statistiek 

met SPSS. Handleiding voor het 

verwerken en analyseren van en 

rapporteren over (onderzoeks)gegevens. 

2e geheel herziene druk. Tenfert Kroese, 

Houten.  

Drenth, P.J.D. en Sijtsma, K (2006). 

Testtheorie. Inleiding in de theorie van de 

psychologische test en zijn toepassingen. 

Vierde, herziene druk. Bhon Stafleu van 

Loghum, Houten. 

Baarda, D.B, de Goede, M.P.M. en 

Kalmijn, M. (2000). Enqueteren en 

gestructureerd interviewen. Praktische 

handleiding voor het maken van een 

vragenlijst en het voorbereiden en 

afnemen van gestructureerd intervieuws. 

1e druk. Wolters-Noordhoff bv, 

Groningen.  

 

 

cursusbeschrijving 

Naam cursus Testtheorie 

Contacturen per semester  

Semester en studiefase 5e semester BII-fase 

Naam docent Drs. C. R. Badal 

Leerdoelen:  

Na afloop van de cursus kan 

de student(e): 

Het primaire doel van de cursus is de 

student in staat te stellen, aan de hand van 

de besproken principes de tests en 

publicaties over tests en hun toepassingen 

te evalueren en een kritische keuze te 

maken. 

- Kennis en inzicht in de theorie van 

testen en toetsen; 

- Inzicht en vaardigheid in het ontwerpen 

en construeren van toetsen en testen en 

ander diagnostisch materiaal. 
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Korte omschrijving van de 

vakinhoud 

In deze cursus ligt het accent op de 

testtheoretische principes die ten 

grondslag liggen aan de aard, de 

constructie en het gebruik van 

vragenlijsten en test. Niet alleen de 

technische aanwijzingen voor de 

constructie van tests staan centraal maar 

ook de andere aspecten van het testen. 

Aan de orde komen: 

- Ontwikkeling van testen; 

- Definitie, kenmerken en toepassingen 

van de test; 

- Indelingen, onderscheidingen en 

begrippen; 

- Constructie van items en kwantificering 

van reacties, ontwikkelingen in 

testconstructie; 

- Afneming van tests en verwerking van 

testgegevens; 

- Betrouwbaarheid, validiteit en 

betekenis; 

- Testen en het beslissingsproces; 

- Ethiek van testen. 

Onderwijsvorm: 

• Colleges 

• Excursies 

• Opdrachten 

Toelichting van de stof door de docent. 

Tijdens de college worden problemen met 

de theorie besproken. Tevens worden 

studenten door de docent begeleidt in het 

construeren van een eigen vragenlijst 

waarmee een eigenschap moet worden 

gemeten in een pilot onderzoek. Aan de 

hand van de vragenlijst wordt data 

verzameld in het veld. De data wordt 

vervolgens geanalyseerd op 

betrouwbaarheid en validiteit door de 

student 

Vereiste voorkennis B-I fase met succes hebben afgerond; 

Variantie- & Regressie hebben behaald. 

Wijze van toetsen  Tussentijdse opdrachten; 
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 MC vragen over de theorie; 

 Constructie van een vragenlijst; 

 Inleiding van het uit te voeren 

pilot studie; 

 Analyse vragen over de 

verzamelde data (I); 

 Toets (open vragen) met 

betrekking tot betrouwbarheid en 

validiteit. 

Voorwaarden voor afleggen 

tentamen 

 

Tentamenstof  

Wijze van vaststellen 

eindcijfer 

 

Collegemateriaal: 

 Dictaat/reader 

  Boeken 

 Tijdschriften 

 Software 

Verplicht literatuur: 

 Drenth, P.J.D. en Sijtsma, K 

(2006). Testtheorie. Inleiding in 

de theorie van de psychologische 

test en zijn toepassingen. Vierde, 

herziene druk. Bhon Stafleu van 

Loghum, Houten. 

 

Leesstof, aanvullend literatuur: 

 Baarda, D.B en de Goede, 

M.P.M. ( 2001). Basisboek 

Methoden en technieken. 

Handleiding voor het opzetten 

en uitvoeren van onderzoek. 3e 

herziene druk. Stenfert Kroese 

Groningen 

Swanborn, P.G. (1991). Basisboek 

Sociaal Onderzoek. Boom Meppel 
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cursusbeschrijving 

Naam cursus Variantie- en Regressie analyse  

Contacturen per semester 60 

Semester en studiefase 3e B-II fase 

Naam docent Drs. C.R. Badal, J.Wongsoredjo, MA en 

DRs.G. Jhinkoe RAi MSc  

Leerdoelen:  

Na afloop van de cursus kan 

de student(e): 

1.Statistische toetsingsprocedures 

toepassen met behulp van een 

computerprogramma (m.n. SPSS). 

2. Een  variantie-analyse correct uit 

voeren met behulp van het 

dataverwerkingsprogramma SPSS; 

3.Een regressie-analyse correct uitvoeren 

met behulp van het 

dataverwerkingsprogramma SPSS; 

4. Weten wanneer een chi-kwadraat 

analyse van toepassing is en deze correct 

uit kunnen voeren met behulp van het 

dataverwerkingsprogramma SPSS 

Korte omschrijving van de 

vakinhoud 

Toetsende statistiek biedt hulpmiddelen 

voor de onderzoeker in zijn pogingen om 

waardevolle en geloofwaardige 

conclusies te trekken. In deze cursus 

komen de basisprincipes van het 

statistisch redeneren aan de orde en 

worden deze toegepast op een aantal 

elementaire, veel voorkomende situaties. 

Aan de orde komen:  

Steekproevenverdelingen, 

betrouwbaarheidsintervallen inclusief 

basisbegrippen van de toetsende 

statistiek, parametrische toetsing, z-toets 

en t-toets voor één gemiddelde. toetsing 

van twee gemiddelden van onafhankelijke 

steekproeven en gepaarde 

waarnemingen(afhankelijke 
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steekproeven), toetsing van twee 

varianties en van de correlatie inclusief 

herhaling van de begrippen covariantie en 

correlatie 

eénweg variantie-analyse, analyse van 

kruistabellen en  chi-kwadraat-toets 

Onderwijsvorm: 

• Colleges 

• Excursies 

• Opdrachten 

Hoor- en werkcolleges 

Opdrachten 

Practicum Computer simulaties (SPSS) 

Vereiste voorkennis Beschrijvende statistiek 

Wijze van toetsen Theorie: 40 Multiple choice vragen 

Practicum: 20 opdrachten uit te voeren 

met SPSS  

Voorwaarden voor afleggen 

tentamen 

Beschrijvende statistiek hebben behaald 

Tentamenstof -Peet, A.A.J. van, G.L.H.v.d.Wittenboer 

& J.J.Hox   (2009) Toegepaste Statistiek, 

Inductieve  technieken. Groningen: 

Wolters-Noordhoff.  (hoofdstukken 5 en 

6) 

-Ellis, J. L. (2006). Statistiek voor de 

Psychologie: deel 3. Uitgeverij Boom, 

Amsterdam. ISBN 90-8506-377-9. 

(hoofdstukken 1, 2 en 3) 

-De Vocht, A. (2008). Basishandboek 

SPSS 16 voor Windows. Bijleveld Press: 

Utrecht. ISBN 978-90-5548-179-8. 

Wijze van vaststellen 

eindcijfer 

Het gemiddelde van de deeltoetsen 

Collegemateriaal: 

 Dictaat/reader 

  Boeken 

 Tijdschriften 

 Software 

Peet, A.A.J. van, G.L.H.v.d.Wittenboer & 

J.J.Hox   (2009) Toegepaste Statistiek, 

Inductieve  technieken. Groningen: 

Wolters-Noordhoff.   

-Ellis, J. L. (2006). Statistiek voor de 

Psychologie: deel 3. Uitgeverij Boom, 

Amsterdam. ISBN 90-8506-377-9.  

-De Vocht, A. (2008). Basishandboek 
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SPSS 16 voor Windows. Bijleveld Press: 

Utrecht. ISBN 978-90-5548-179-8. 

cursusbeschrijving 

Naam cursus Instructie- en Presentatietechnieken 

Contacturen per semester  

Semester en studiefase 4e/6e semester BII-fase 

Naam docent R.Burke MSc  

Leerdoelen:  

Na afloop van de cursus kan 

de student(e): 

De student is in staat om een logisch 

opgebouwde presentatie samen te stellen 

met een duur van 10 minuten en deze op 

overtuigende wijze te presenteren op 

basis van het beheersen van de onder de 

vakinhoud genoemde aspecten. 

Korte omschrijving van de 

vakinhoud 

Voortdurende oefening van aspecten van 

het houden van presentaties voor publiek. 

De aspecten die geoefend worden zijn: 

lichaamshouding, oogcontact, duidelijk 

en verstaanbaar en boeiend spreken 

(ademhaling, intonatie en snelheid). Het 

opstellen van een logische en inhoudelijk 

consistente presentatie. 

Onderwijsvorm: 

• Colleges 

• Excursies 

• Opdrachten 

Werkcolleges waarin praktische 

aanwijzingen worden gegeven door de 

student, die deze voortdurend dienen toe 

te passen middels korte presentaties 

tijdens het college. De studenten leveren 

ook opbouwend commentaar op elkaar. 

Vereiste voorkennis Een positief zelfbeeld en positieve 

verwachtingen met betrekking tot 

anderen 

Wijze van toetsen Iedere student houdt individueel een 

presentatie van 10 minuten met inlevering 

van een bijbehorend paper. Deze 

eindpresentaties worden door de docent 
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beoordeeld met een cijfer dat op een 

tentamenbriefje wordt aangegeven. 

Voorwaarden voor afleggen 

tentamen 

80% participatie, vanwege deelname aan 

groeps discussie & uitvoering groeps 

opdracht 

Tentamenstof  

Wijze van vaststellen 

eindcijfer 

 

Collegemateriaal: 

 Dictaat/reader 

  Boeken 

 Tijdschriften 

 Software 

Praktijkgerichte artikelen van 

internet over het houden van 

presentaties, de functie van 

lichaamstaal, lichaamstaal en cultuur. 

Het aantal pagina's bedraagt tussen 

15 en de 20. Studenten kunnen deze 

zelf downloaden van het net of 

kopiëren van de docent 

 

 

cursusbeschrijving 

Naam cursus Statistiek 

Contacturen per semester  

Semester en studiefase Semester II/ B1 

Naam docent C. Badal/G. Jhinkoe Rai/J.Wongsoredjo 

Leerdoelen:  

Na afloop van de cursus kan 

de student(e): 

- Kennis en inzicht verkrijgen in 

de statistische analyse 

technieken van kwantitatieve 

data; 

- Vaardigheden toepassen in het 

uitvoeren van de analyse; 

- Eenvoudige analyses mbv het 

programma SPSS uitvoeren  

- Een eenvoudig onderzoeksartikel 

op  

kritische wijze bestuderen; 

 

Korte omschrijving van de Met behulp van statistische technieken 
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vakinhoud worden samenvattingen gegeven (bv 

gemiddelden, standaardeviaties), 

interpretaties gemaakt, verbanden gelegd 

en voorspellingen gemaakt. De 

presentatie van data geschiedt met behulp 

van tabellen en diagrammen. 

- Wat is onderzoek, plaats van 

statistiek in het onderzoek, 

onderzoekstechniek, 

operationaliseren en meten; 

- Fasering van het onderzoek, 

onderzoekstrategieen, de 

enquete, het maken van een 

vragenlijst; 

- Presentatie van data op 

nominaal, ordinaal en interval 

meetniveaus; tabellen, 

staafdiagrammen, histogram, 

lijndiagram enz., 

frequentieverdelingen in 

tabelvorm, 

frequentieverdelingen als grafiek 

en kruistabellen; 

- Centrummaten: modus, mediaan, 

rekenkundig gemiddelde en 

andere lokatie maten 

(kwartielen, decielen en 

percentielen: schatten en 

berekenen); 

- Spreidingsmaten; range, 

interquartielafstand, variantie, 

standdaardeviatie en variatie- 

coëfficiënt; 

- Lineaire transformatie en 

standaardscore; 

- Correlatie (Pearson, Spearman 

en Phi-coefficient), lineaire 

regressie, kruistabellen en chi-
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kwadraat; 

- Combinatoriek; permutaties, 

variaties, combinaties; 

- Kansverdelingen: elementaire en 

samengestelde kansen, algemene 

som- en produktregel; 

- Kansverdelingen: de 

hypergeometrische -, binomiale - 

en normale verdeling; 

- Inleiding in de 

toetsende statistiek 

(parametrische toetsen). 

Onderwijsvorm: 

• Colleges 

• Practicum (SPSS) 

• Opdrachten 

De stof welke op een bepaald college 

behandeld zal worden is aangegeven in 

een week programma. De theorie wordt 

toegelicht, waarna door middel van 

opgaven de student het behandelde zowel 

handmatig als in SPSS moet verwerken. 

Van de studenten wordt verwacht dat zij 

de stof van te voren doornemen en vragen 

stellen.  

Vereiste voorkennis Voldoende algemene wiskunde kennis 

(Wiskunde op VWO- niveau wordt 

aanbevolen). 

 

Wijze van toetsen De toets bestaat uit twee deeltentamens: 

een schriftelijke toets met MC opgaven 

en een praktijkgerichte toets (SPSS)  

Voorwaarden voor afleggen 

tentamen 

Intekenen bij de adminsitratie 

Tentamenstof Alle onderwerpen die tijdens de colleges 

aan de orde zijn geweest (zie vakinhoud) 

Wijze van vaststellen 

eindcijfer 

Toetsmoment 1: Schriftelijk tentamen; 

Toetsmoment 2: Opdrachten in het 

programma SPSS. 

Eindcijfer: gemiddelde van toets 1 en 

toets 2 moet minimaal 5.5 zijn. Het 

deelcijfer mag niet lager zijn dan 5.0 
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Collegemateriaal: 

 Dictaat/reader 

  Boeken 

 Tijdschriften 

 Software 

Literatuur: 

 Huizingh, E. (2008). Inleiding 

SPSS voor windows . 9e editie 

Schoonhoven: Academic Service 

Economie en Bedrijfskunde. 

 Van Peet, A.  & Namesnik, K. 

& J. Hox (2011). Toegepaste 

Statistiek. Beschrijvende 

technieken. Noordhoff Uitgevers 

B.V.  

 Van Peet, A.  & Namesnik, K. 

& J. Hox (2012). Toegepaste 

Statistiek. Inductieve technieken. 

Noordhoff Uitgevers B.V.  

Leesstof, aanvullend literatuur 

 Swanborn, P.G. (1991). 

Basisboek Sociaal Onderzoek. 

Meppel:Boom; 

 Baarda, D.B en de Goede, 

M.P.M. (2006). Basisboek 

Methoden en technieken. 

Praktische Handleiding voor het 

opzetten en uitvoeren van 

onderzoek. Vierde druk Houten: 

Stenfert Kroese; 

 

 Hand-outs in Powerpoint; 

 SPSS software versie 21 

 

 

cursusbeschrijving 

Naam cursus Persoonlijkheidstheorieen en Psycho-

pathologie 

Contacturen per semester  

Semester en studiefase 3e semester BII-fase 
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Naam docent Drs. E. Ng A Foe 

Leerdoelen:  

Na afloop van de cursus kan 

de student(e): 

- Het opdoen van kennis en inzicht in de 

diverse persoonlijkheidstheorieën en de 

praktijk van persoonlijkheidsstoornissen; 

- Het opdoen van ervaring middels 

opdrachten aangaande zorgmanagement 

en persoonlijkheids-stoornissen; 

methoden en technieken voor het 

vaststellen van 

persoonlijkheidskenmerken. 

 

Korte omschrijving van de 

vakinhoud 

- Wat is persoonlijkheid? 

- Patronen in de persoonlijkheid; 

- Persoonlijkheidstheorieën; 

- De onbekende mens; individualisering; 

- Ontwikkeling en persoonlijkheid; 

- The mature personality; 

- Positief abnormaal gedrag; 

- Negatief abnormaal gedrag; 

- Ontstaansfactoren van 

psychopathologisch;  

- functioneren;  

- Rijpingsstoornissen; 

- Relatiegestoord en hechtingsgestoord 

gedrag;  

- Capita selecta. 

Onderwijsvorm: 

• Colleges 

• Excursies 

• Opdrachten 

- Werkcolleges: na instruktie, het 

uitvoeren van praktische opdrachten; 

- Opdrachten (individueel en 

groepsopdrachten): na bestudering van de 

informatie, het transformeren hiervan naar 

praktische situaties; 

- Discussie: eigen visieontwikkeling en 

reflectie van diverse activiteiten. 

Vereiste voorkennis B-I fase moet zijn afgerond 

Wijze van toetsen - Open boek;  

- Schriftelijke opdrachten n.a.v. de stof 

(in groepsverband); 
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- Debat aan de hand van door de docent 

geformuleerde stelling, waaruit 

transformatie van de leerstof naar de 

Surinaamse praktijk blijkt. 

Voorwaarden voor afleggen 

tentamen 

 

Tentamenstof  

Wijze van vaststellen 

eindcijfer 

 

Collegemateriaal: 

 Dictaat/reader 

  Boeken 

 Tijdschriften 

 Software 

 Zimbardo G. e.a.Psychologie; een 

inleiding Pearson Education; 

 Handout Persoonlijkheidstheorieën: 

Oktober 2008; 

 Handout Psychopathologie: Oktober 

2008. 

 

 

 

cursusbeschrijving 

Naam cursus Selectiepsychologie Werving en 

Selectie 

Contacturen per semester  

Semester en studiefase 4e/6e semester BII-fase 

Naam docent Drs. R.Jadnanansing 

Leerdoelen:  

Na afloop van de cursus kan 

de student(e): 

Studenten inzicht verschaffen in de 

materie van werving en selectie 

processen. Het geheel zal zowel een 

theoretischeals een praktische opzet 

hebben.Elke stap in het selectie 

proces zal uitvoerig worden 

besproken en worden geoefend, 

vanaf de wervings advertentie, de 

sollicitatie brief, het beoordelen van 

de brieven en CV, de 

sollicitatiegesprekken, de assessment 

test, de psychologische test en de 
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uiteindelijke afweging van de 

kandidaten.Het meedoen aan de 

oefeningen is een voorwaarde voor 

het meedoen aan het tentamen. Elke 

student wordt beoordeeld 

Korte omschrijving van de 

vakinhoud 

- Personeelsplanning; 

- Functie analyse en 

functiebeschrijvingen; 

- Wervingsadvertenties; 

sollicitatieprocedures;  

- Werving en selectiefasen 

psychologische test arbeidsproef;  

- Begeleiding van nieuwe 

medewerkers. 

Onderwijsvorm: 

• Colleges 

• Excursies 

• Opdrachten 

Hoor-en Werkcolleges. 

 

Vereiste voorkennis HRM of Arbeids-& Organisatie-

psychologie; 

Wijze van toetsen MC tentamen; de student moet wel 

aan alle praktische opdrachten van de 

cursus hebben voldaan. 

Voorwaarden voor afleggen 

tentamen 

Aanwezigheid verplicht.  

Tentamenstof  

Wijze van vaststellen 

eindcijfer 

 

Collegemateriaal: 

 Dictaat/reader 

  Boeken 

 Tijdschriften 

 Software 

 Kluytmans, F. (2010). 

Leerboek HRM. eerste druk. ISBN 

9789001788872, hfdst. 2,3 en 4; 

 Broek den van en Verhoeven 

(2009). Alles over werven en 

selecteren. ISBN: 9789023245902; 

 Hoorcolleges met aangevulde 

recente literatuur 
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cursusbeschrijving 

Naam cursus Arbeids- Organisatiepsychologie  

Contacturen per semester  

Semester en studiefase 3e semester BII-fase 

Naam docent Drs. R. Jadnanansing 

Leerdoelen:  

Na afloop van de cursus kan 

de student(e): 

Kennis opdoen van de 

grondbeginselen en basis- theorieën 

uit de organisatiepsychologie m.b.t. 

o.a.: groepsprocessen, samenwerking 

tussen groepen, communicatie, 

leidinggeven en besluitvorming 

Kennis opdoen omtrent de 

arbeidsverhoudingen binnen de 

organisatie zowel van de kant van de 

organisatie als de kant van de relaties 

buiten de organisatie. De student zal 

individueel of in groepsverband een 

verslag moeten maken over een 

relevant onderwerp de arbeidsmarkt 

rakende. 

Korte omschrijving van de 

vakinhoud 

- Individu en organisatie;  

- Inpassen en motiveren van 

personeel; 

- Groepen in organisaties;  

- Communicatie in organisaties;  

- Doelmatig samenwerken en 

overleggen; 

- Macht en leiding; 

- Organisatiestructuur; 

- Organisatiecultuur; 

- Besluitvorming in organisaties; 

- Stress en conflicten; 

- Presentaties van de verslagen 

Onderwijsvorm: 

• Colleges 

• Excursies 

• Opdrachten 

Hoorcolleges en practicum 
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Vereiste voorkennis Gerechtigd zijn om mee te kunnen 

doen aan dit vak. 

Wijze van toetsen MC Tentamen en verslag;  

Voorwaarden voor afleggen 

tentamen 

 

Tentamenstof  

Wijze van vaststellen 

eindcijfer 

Voor het eindcijfer geldt dat het 

verslagcijfer als een eenderde zal 

meetellen en het tentamencijfer als 

tweederde deel. 

Collegemateriaal: 

 Dictaat/reader 

  Boeken 

 Tijdschriften 

 Software 

Alblas en Wijsman (2013).Gedrag in 

organisaties. 6e druk, ISBN 

9789001816261 

 

 

cursusbeschrijving 

Naam cursus Arbeids-& Gezondheidspsychologie  

Contacturen per semester  

Semester en studiefase 4e/6e semester BII-fase 

Naam docent Drs.R. Jadnanansing 

Leerdoelen:  

Na afloop van de cursus kan 

de student(e): 

Het verschaffen van inzicht in de 

materie van Arbeid –en 

Gezondheidspsychologie. Hierbij 

wordt m.n. gelet op het bestuderen en 

bevorderen van de gezondheid en het 

welbevinden in organisaties gelet 

ook op de steeds toenemende 

veranderingen in de werkbeleving. 

De student zal individueel of in 

groepsverband een verslag moeten 

maken omtrent een onderwerp uit het 

boek. 

Korte omschrijving van de - Individuele en organisatie 
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vakinhoud assessment; 

- Counseling en coaching; 

- Arbeidsreintegratie en rehabilitatie;  

- Werkstress en Burnout; 

Onderwijsvorm: 

• Colleges 

• Excursies 

• Opdrachten 

Hoor-en Werkcolleges 

Vereiste voorkennis HRM of Arbeids - & Organisatie-

psychologie; 

Wijze van toetsen MC tentamen + Verslag; 

Voor het eindcijfer geldt dat het 

verslagcijfer als een eenderde zal 

meetellen en het tentamencijfer als 

tweederde deel. 

Voorwaarden voor afleggen 

tentamen 

Aanwezigheid verplicht 

Tentamenstof  

Wijze van vaststellen 

eindcijfer 

 

Collegemateriaal: 

 Dictaat/reader 

  Boeken 

 Tijdschriften 

 Software 

 Schaufeli, Bakker en De 

Jonge (2013). De 

Psychologie van Arbeid en 

Gezondheid. 3e herziene 

druk. ISBN 9789031398539. 

 

 

 

cursusbeschrijving 

Naam cursus Functieleer 

Contacturen per semester  

Semester en studiefase 4e/6e semester BII-fase 

Naam docent Drs. N. J. Veenman 

Leerdoelen:  

Na afloop van de cursus kan 

De studenten kennen het 

onderzoeksobject van het gebied dat valt 
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de student(e): onder functieleer, de actuele 

ontwikkelingen binnen het vakgebied op 

het gebied van de waarneming en de 

structuur en de werking van het 

geheugen. 

Korte omschrijving van de 

vakinhoud 

- De ontwikkeling van 

experimentele psychologie tot 

functieleer; 

- De waarneming, werking der 

zintuigen, bijzondere 

verschijnselen (o.a. illusies); 

- Werking van het geheugen en 

denken, taal en denken; 

- Intelligentie en beïnvloedende 

factoren, de relatieve waarde van 

intelligentietesten; 

- Motorische vaardigheden; 

- De betekenis en waarde van 

experimentele onderzoekingen. 

Onderwijsvorm: 

• Colleges 

• Excursies 

• Opdrachten 

Colleges en groepswerk.  

 

Vereiste voorkennis  

Wijze van toetsen Schriftelijk tentamen (multiple choice en 

1 open vraag). 

Voorwaarden voor afleggen 

tentamen 

80% participatie, vanwege deelname aan 

groeps discussie & uitvoering groeps 

opdracht 

Tentamenstof  

Wijze van vaststellen 

eindcijfer 

 

Collegemateriaal: 

 Dictaat/reader 

  Boeken 

 Tijdschriften 

 Software 

 Schouppe, H., Algemene 

psychologie, een inleiding tot de 

functieleer, 2006 ; 

 Meuleman, M. en Verplaetse, J., 

De valkuilen van ons denken, 

Skepter 11(1), 1998 ; 
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 Aangevuld met actuele artikelen 

van het internet. 

 

 

cursusbeschrijving 

Naam cursus Gedragsproblemen in scholen 

Contacturen per semester  

Semester en studiefase 2e semester, BII-fase 

Naam docent P. Crawford-Nesty 

Leerdoelen:  

Na afloop van de cursus kan 

de student(e): 

1. Gedragsproblemen in scholen 

signaleren; 

2. Het eigen handelen aanpassen 

aan diverse gedragsproblemen; 

3. Zelfstandig beoordelen of een 

gedragsprobleem externe hulp 

vereist; 

4. Een programma implementeren 

voor omgaan met specifieke 

gedragsproblemen in de klas. 

Korte omschrijving van de 

vakinhoud 
 Kennis van de verschillende 

gedragsproblemen: 

 Kennis van de oorzaken van 

gedragsproblemen;  

 Reflectie op het handelen van de 

leerkracht/hulpverlener; 

 Zelfreflectie op eigen invloed op 

het handelen bij 

gedragsproblemen; 

 De betekenis en invloed van 

goed onderwijs op 

gedragsproblemen; 

 Programma’s in de klas/school. 

Onderwijsvorm: 

• Colleges 

• Excursies 

 Interactieve hoorcolleges 

 presentaties 

 opdrachten 
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• Opdrachten  onderzoek 

Vereiste voorkennis  Pedagogiek; 

 Orthopedagogiek 
Wijze van toetsen  Tentamen (3 CP’s) en onderzoek 

(3 CP’s); 

Voorwaarden voor afleggen 

tentamen 
 80 % presentie 

 opdrachten uitgevoerd en 

ingeleverd 

Tentamenstof  Diverse hoofdstukken uit de 

opgegeven  

literatuur 

 Diverse presentaties op 

onderwerp via internetsite’s; 

 Eigen onderzoek  

Wijze van vaststellen 

eindcijfer 

cijfer Tentamen + cijferonderzoek  

                              2  

Collegemateriaal: 

 Dictaat/reader 

  Boeken 

 Tijdschriften 

 Software 

 Wolf der van, K., en Beukering 

van, T.(2009). 

Gedragsproblemen in scholen: 

Het denken en handelen van 

leraren; 

 Theo Veldkamp, Kees van der 

Wolf & Tanja van Beukering 

(2014). Succesvol omgaan met 

gedragsproblemen 

 

 

 

cursusbeschrijving 

Naam cursus Psychologie van de Adolescentie  

Contacturen per semester  

Semester en studiefase 4e semester BII-fase 

Naam docent Dr.G.Leckie 

Leerdoelen:  

Na afloop van de cursus kan 

De cursus biedt een introduktie in de 

diverse aspecten van de psychologie van 
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de student(e): jongeren en hun leefwereld. Het gaat om 

jongeren waarmee de afgestudeerde 

agoog in kontakt zal komen. Door deze 

cursus verkrijgt de student inzicht in wat 

jongeren in deze fase van hun 

ontwikkeling doormaken. 

Korte omschrijving van de 

vakinhoud 

De verschillende aspecten van de 

menselijke ontwikkeling in de 

adolescentie worden besproken. Zowel de 

lichamelijke ontwikkeling als ook de 

persoonlijkheids-ontwikkeling komen aan 

bod. Daarnaast zal aandacht worden 

besteed aan de opvoeding en de 

communicatie met jongeren. Probleem-

gedrag bij jongeren en de hulpverlening 

aan jongere zullen ook aan de orde 

worden gesteld.  

Onderwijsvorm: 

• Colleges 

• Excursies 

• Opdrachten 

Interactieve hoorcolleges; 

Groeps-en/of individuele presentaties. 

 

Vereiste voorkennis B-1 fase hebben afgerond. 

Wijze van toetsen Tentamen, presentatie en werkstuk. 

Voorwaarden voor afleggen 

tentamen 

 

Tentamenstof  

Wijze van vaststellen 

eindcijfer 

 

Collegemateriaal: 

 Dictaat/reader 

  Boeken 

 Tijdschriften 

 Software 

 Collegedictaat; 

 Wit, J. e.a.( 2004). Basisboek 

Psychologie van de adolescentie; 

 Heuves, W. (2006). Pubers, 

ontwikkeling en problemen 
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1.4 BACHELOR THESIS 
 

Het Bachelor Thesis Onderdeel van de Opleiding A & O vormt de 

afsluiting van de Bachelor opleiding. 

 

Het is een individueel werkstuk over een relevant onderwerp op het 

gebied van de gekozen Major. 

Het is een verslag van een veldverkenning gebaseerd op een 

onderzoek binnen een bedrijf/organisatie/instelling of een 

zelfstandig onderzoek. 

 

De thesis kan betrekking hebben op een empirisch onderzoek of een 

literatuurstudie. 

 

Vereiste voorkennis: Afgeronde B I (60 cp),alle hoofd/verplichte 

vakken gehaald hebben en 18 studiepunten van keuzevakken open 

hebben staan. 

Studiepunten: 12 sp 

 

De goedkeuring van de richtingscoördinator voor de toelating tot de 

Bachelor Thesis is bovendien vereist.  

Aanstelling van zowel de begeleider als ook de mede-beoordeelaar 

geschiedt in overleg met de richtingscoördinator. Deze heeft ook het 

voorrecht eventueel zelf een begeleider als ook de mede-

beoordeelaar aan te wijzen. 
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DOCENTENBESTAND STUDIERICHTING A & O 2016-2017 
 

Docent  Vak(ken) Emailadres Gebouw  
1. Drs, C. Badal   Variantie en 

regressieanalyse 

 Testtheorie 

 Toegepaste methoden en 

technieken 

c.badal@uvs.edu 6  

2. Drs. R. 

Jadnanansing 
 Arbeids-& organisatie 

Psychologie 

 Arbeids-& Gezondheids 

Psychologie 

 Selectiepsychologie: 

Werving en seletie 

Rajad5@yahoo.com 20 t. 

2476 

3. Dr. F. Ishaak  Pedagogiek I 

 Sociale Pedagogiek 

 Pedagogiek II 

farhaak70@yahoo.com 

f.ishaak@uvs.edu 

21 t. 

2485 

4. Drs. G. 

Jhinkoe-Rai, 

MSc 

 M&T 

 Statistiek 

 SPSS 

 Intellectuele 

vaardighede

n 

gitajr@hotmail.com  

5. P.Crawford-

Nesty, MSc 
 Orthopedagogiek 

 Gedragsproblemen in 

scholen 

 Ontwikkelings- & 

Opvoedingsproblemen 

paucraw@hotmail.com  

6. A.Gaspar, 

MSc. 
 Samenlevingsopbouw & 

Welzijnswerk 

 Wetenschapsfilosofie 

 Intellectuele 

Vaardigheden 

 Andragogiek 

angelo_bizz@hotmail.com  

7. Drs. I  HumanResource ireneramdien@hotmail.com   

mailto:c.badal@uvs.edu
mailto:Rajad5@yahoo.com
mailto:farhaak70@yahoo.com
mailto:f.ishaak@uvs.edu
mailto:gitajr@hotmail.com
mailto:paucraw@hotmail.com
mailto:angelo_bizz@hotmail.com
mailto:ireneramdien@hotmail.com
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Ramdien Development 

 HRM 

 Agogische 

Wetenschappen 

 Onderwijsbeleid 

8. J. 

Wongsoredjo, 

MA 

 Opleidingskunde 

 Organisatiemanagment 

 Statitiek 

 Variantie-analyse en 

regressieanalyse 

jenice21@hotmail.com  

 

 

Docent  Vak(ken) Emailadres Gebouw  
19. Dr. G. 

Leckie 
 Algemene Psychologie 

 Adolescentiepsychologie 

glennleckie@gmail.com  

10. Drs. H. 

Mungra 
 Ontwikkelings- & 

Opvoedingsproblemen 

hm121147@sr.net  

11. Drs. E. Ng 

A Foe 
 Gesprektechnieken 

 Diagnostiek & 

Interventie Technieken 

 Persoonlijkheidstheorie 

& Psychopathologie 

elrolyfran@hotmail.com  

12. Drs. R. Ng 

A Foe 
 Groepsdynamica & 

Communicatie 

 Ontwikkelings-

psychologie 

 Onderwijspsychologie 

 Sociale 

psychologie 

elrolyfran@hotmail.com  

13. Dr. H. Ori  Curriculumtheorie 

 Onderwijseconomie 

henryori1961@gmail.com  

14. M. Sumter, 

Msc 
 Wetenschapsfilosofie mayra.sumter@gmail.com  

15. Drs. M. 

Sijlbing 
 Onderwijssociologie murvyn@sr.net  

mailto:jenice21@hotmail.com
mailto:glennleckie@gmail.com
mailto:hm121147@sr.net
mailto:elrolyfran@hotmail.com
mailto:elrolyfran@hotmail.com
mailto:henryori1961@gmail.com
mailto:mayra.sumter@gmail.com
mailto:murvyn@sr.net
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16. Drs. N. 

Veenman 
 Schoolorganisatie & 

Management & 

Innovatie 

 Funktieleer 

 Didaktiek 

carolaennico@sr.net  

17. Drs. G. 

Holband, MSc 
 Onderwijskunde 

 Organisatie 

ontwikkeling 

r.glenn@yahoo.com  

18. Mr.I. 

Roemer 
 Suriname en de regio   

19. 

Drs.H.Jurgens 
 Inleiding in de 

sociologie 

  

20. 

Drs.N.Gooding 
 Inleiding in de 

sociologie 

  

21. R,Burke, 

Msc 
 Gespreks -en 

presentatietechnieken 

  

 

mailto:carolaennico@sr.net
mailto:r.glenn@yahoo.com

