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Doestelling en discipline/domein van 

de opleiding  
De opleiding wenst de deelnemers van 

deze academische opleiding een 

fundamenteel en conceptueel inzicht te 

bieden in de functionele gebieden van 

de bedrijfskunde. 

 Op het einde van de opleiding beschikt 

de student: 

 over een basisvorming in de 

bedrijfskundige disciplines; 

 een verdiepende vorming in 

een aantal functionele 

domeinen (financiën, 

marketing, ondernemerschap,  

personeelsbeleid, en 

management en strategie); 

 over inzicht in fundamentele 

ondersteunende disciplines 

(kwantitatieve 

beleidsmethoden); 

 over een brede 

maatschappelijke 

belangstelling; 

 over de vaardigheden op het 

vlak van adequate 

communicatie- en 

rapporteringsvaardigheden 

 

Visie van de opleiding 

De opleiding wil  haar deelnemers op 

een eigentijdse wijze voorzien van 

wetenschappelijke kennis en 

vaardigheden op het gebied van HRM, 

Finance, Strategie,Ondernemerschap en 

leiderschap (SEL), die hen in staat stelt 

een effectieve bijdrage te leveren aan 

het verbeteren van de prestaties van 

werknemers, ondernemers en 

organisaties. Hierbij gaat het niet alleen 

om bijdragen via rollen in afdelingen, 

maar ook om bijdragen via rollen bij 

externe dienstverlening of rollen op het 

gebied van belangenafstemming, en 

rollen ten aanzien van publieke 

regulering van de bedrijfskunde-arena 

en -context. 

 

 

 

Doelgroep voor de opleiding. 

De opleiding staat open voor 

deelnemers, die eerder een 

bedrijfskunde of economie bachelor 

studie met succes hebben voltooid. 

Voor anderen is de opleiding 

toegankelijk indien zij een equivalente 

bachelor studie voltooid hebben en zo 

een bsc programma afronden, waarmee 

deficiënties worden weggewerkt. 

Anderen, die krachtens hun 

vooropleiding toegang hebben tot het 

wetenschappelijk onderwijs of een 

colloquium doctum hebben afgelegd 

kunnen tot de opleiding worden 

toegelaten indien een erkende instantie 

bevestigd dat hun opleiding en ervaring 

zowel qua omvang (180 ects) als qua 

niveau equivalent is aan een bachelor 

studie. 

Voor de behandeling van 

toelatingsvragen zal een  toelatings 

commissie worden ingesteld. 

 

Doel van het programma 

Na afronding van dit masterprogramma 

heb je kennis van de relevante 

functionele gebieden van HRM,  

Finance en SEL en kennis van 

methoden en technieken voor het 

opzetten en uitvoeren van onderzoek.  

Ook onderzoeksvaardigheden behoren 

tot je expertise.  



Het ontwikkelen van strategisch beleid 

is een expertise van jouw geworden.  

Ten slotte verwerf je competenties 

specifiek gericht op 

 Analytisch inzicht 

 Adviseren 

 Samenwerken 

 Communiceren 

 Leiding kunnen geven 

 Stressbestendigheid persoonlijk 

leiderschap (o.a. in planning, 

het aansturen binnen teamwerk, 

het omgang met tegenslag etc.). 

De opleiding is opgebouwd uit een  

algemeen eerste jaar en een meer 

verdiepende  2de jaar,  naar master of: 

 HRM 

 Finance 

 Strategy ,Enterpreneurship en 

Leiderschap(SEL) 

opleidingscoördinator  

Dhr.Drs. Eric Banel 

 

Studieprogramma  

Gelet op de beperkte omvang van de 

studentenpopulatie en de beperkte 

middelen van de Universiteit van 

Suriname is gekozen voor een 

algemeen eerste Master-jaar en een 

specialiserend tweede masterjaar.  

Voor de literatuur voor de opleiding 

wordt gestreefd naar een evenwicht 

tussen Nederlandstalige en Engelstalige 

literatuur. 

Het progamma van het eerste  jaar   

 

Introductie (1 stp) 

Advanced financial statement analysis en  

Accounting& control 

 
Academic (research) skills 1 (7 stp) 
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Strategische vernieuwing corporate 

entrepreneurship en leiderschap Strategisch HRM & high performance work 

systems; incl. hr-metrics & analytics   Alliantie management &ondernemerschap 

HRM and performance management systemen 

Financieel Management & investerings 

analyse Academic (research) skills 2 (7 stp) 

 

8 vakken waarvan de meeste 7.5 stp 

hebben en 3 vakken resp 1 en 7 stp 

heeft. 

 

             
Het progamma van het tweede jaar 

betreft : 

Betreft per specialisatie   

  - project management per 

specialisatie 

- 3(keuze)vakken op het gebied van 

organisatie ,management en 

communicatie met ICT   

-de thesis per specialisatie 

Na succesvol afronden van de 

opleiding  krijgt u het diploma : 

MSc in Bedrijfskunde  

met notitie van de specialisatie. 

 

 

Contact adres:  

Studierichting bedrijfskunde  

Gebouw  6 

Tel.433317 of   

465558 tst 2441 / 2442 

Administratie_bdk@uvs.edu 

       Anton de kom Universiteit  

          van  Suriname  

        Faculteit der Maatschappij   

         Wetenschappen  

        leysweg 86  
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