GESCHIEDENIS STUDEREN IN SURINAME
Vanaf 2020 is het weer mogelijk om een
Bacheloropleiding Geschiedenis (BA) aan de
Anton de Kom Universiteit van Suriname
(Adekus) te volgen.
Waarom zou je geschiedenis studeren? Er zijn
meerdere redenen aan te voeren waarom een
studie geschiedenis zowel voor het land als voor
individuen belangrijk is.
Kennis van de geschiedenis is nodig om het heden
beter te begrijpen en de toekomst richting te
geven. Er is een onlosmakelijke band tussen
verleden, heden en toekomst. Om hedendaagse
vraagstukken te begrijpen en op te lossen is het
nodig de ontstaansgeschiedenis ervan te kennen.
Wat houdt het probleem in? Hoe is die ontstaan
(oorzaken) en welke gevolgen kan/zal die hebben
voor de toekomst?
Kennis van het verleden is nodig om de identiteit
als groep of natie te bepalen. Wie zijn wij? Waar
komen wij vandaan? Hoe komt het dat wij
bepaalde problemen in de samenleving hebben?
Hoe zijn deze problemen ontstaan? Welke
oplossingen moeten wij bedenken? Hoe heeft men
dergelijke problemen in het verleden aangepakt?
Welke lessen kunnen wij daaruit leren?
Suriname heeft weinig historici die op een
deskundige en gedegen wijze ons verleden kunnen
bestuderen. De belangrijkste reden daarvoor is dat
wij tot voor kort geen opleiding geschiedenis aan
de universiteit hadden. In 2013 is de AdeKus van
start gegaan met een BA. Na 3 cohorten konden
geen nieuwe studenten meer worden

ingeschreven. Het accrediteren van de opleiding
moest in orde worden gemaakt. Deze opleiding is
van belang om de Surinaamse geschiedenis vanuit
de behoeften van de samenleving zelf te
bestuderen. Wat vinden wij in Suriname
belangrijk? Welke vragen willen wij als volk
beantwoord hebben? Dat is een van de
doelstellingen van de geschiedenisopleiding aan
de universiteit.

Het doel van de studierichting geschiedenis
1. Het opleiden van vakkundige historici die
breed georiënteerd en multi-inzetbaar zijn en
die een bijdrage leveren tot de
geschiedschrijving van Suriname, de regio en
eventueel de wereldgeschiedenis.
2. Een leidinggevende rol spelen bij
onderzoeksactiviteiten m.b.t. de Surinaamse
geschiedenis en uitgroeien tot een
gezaghebbende opleiding voor historisch
wetenschappelijk onderwijs en onderzoek
over de Surinaamse geschiedenis.
Uitgangspunten
Binnen ons onderwijsprogramma leggen wij
nadruk op de relatie met wetenschappelijk
onderzoek. De student wordt getraind in
methoden en technieken van onderzoek, in
verschillende benaderingen in de wetenschap in
het algemeen en in de geschiedwetenschap in het
bijzonder. Het doen van onderzoek en het
schrijven van wetenschappelijke stukken staan
centraal. Daardoor zijn afgestudeerden breed
inzetbaar.
Opbouw van de studie
De geschiedenisopleiding bestaat uit twee fasen;
de bacheloropleiding die drie jaar duurt en de
masteropleiding die twee jaar duurt.
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Het bachelorprogramma is vernieuwd en wordt
vanaf oktober 2020 weer aangeboden. Het
masterprogramma wordt in de loop van 2021
uitgewerkt. Vermeldenswaard is dat er een
incidentele Masteropleiding geschiedenis door het
Institute for Graduate Studies and Research
(IGSR) is verzorgd in 2011.
Beroepsperspectieven/carrièremogelijkheden
De BA opleiding geschiedenis geeft enig inzicht
in de geschiedenis van Suriname, de regio en de
wereld en de afgestudeerden zullen dan ook breed
ingezet kunnen worden:
• bij verschillende ministeries, zoals het
Ministerie van Buitenlandse Zaken;
• in de erfgoedsector: toerisme, museumwezen,
archief;
• in het onderwijs;
• in het bedrijfsleven: op verschillende
onderzoeksafdelingen;
• bij mediabedrijven: nieuwsdienst en de
journalistiek waarbij achtergrond analyses
kunnen worden gemaakt om hedendaagse
ontwikkelingen in historisch perspectief te
plaatsen.
Na een verdere training op Masterniveau, kan men
terecht bij
• internationale organisaties, zoals de VN,
WHO, UNDP en UNICEF;
• Regionale organisaties, zoals de OAS en
CARICOM;
• het IOL als docent;
• de Universiteit, als docent in opleiding/
onderzoeker;
• de overheid en particulieren in een Managersof onderzoekerfunctie;
• in het onderwijs op VO-S niveau;
• Na enige jaren ervaring in het onderwijs en
extra training kan men terecht bij de
afdelingen Curriculumontwikkeling,
Begeleiding, Examenbureau en Inspectie;

•

de bij de BA genoemde instanties in een
hogere functie.

Globale opzet van de bacheloropleiding
De opleiding is een voltijdse opleiding (drie jaar)
die ook deeltijds gevolgd kan worden (vier en een
hlaf jaar). Van de voltijdse student wordt
verwacht dat die gemiddeld 40 klokuren per week
aan de studie besteedt, terwijl de deeltijdse student
ongeveer 20 uur per week moet studeren. In de
praktijk zullen sommigen meer andere misschien
minder uren nodig hebben. De zwaarte van de
opleiding wordt uitgedrukt in studiepunten
(credits). De zwaarte van de bacheloropleidingen
is 180 studiepunten (stp). Van de 180 stp. zijn 30
toebedeeld aan een minor.
Deze 3 Minors zijn: Archeologie, Geschiedenis,
Erfgoed en Toerisme (GET) en Archivistiek. Na
het eerste jaar (de propedeuse) kiest de student
een minor. Een voorwaarde is wel dat minimaal 6
studenten dit ook doen. Anders moet de tweede
keus van de student worden gedaan
Toegangseisen
VWO-diploma of daaraan gelijkgesteld.
Geschiedenis in het vakkenpakket is geen
verplichting. Goede beheersing van het
Nederlands en Engels zijn belangrijk bij de
bestudering van geschiedenis. De meeste
literatuur is in het Engels.
Elke student studeert af in Bachelorgeschiedenis,
ongeacht welke minor is gekozen.
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