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Woord vooraf 

Beste nieuwe ingeschreven Student A&O, 

Als eerst gefeliciteerd dat jij nu deel uitmaakt van de A&O-familie op de Anton de Kom Universiteit 

van Suriname (AdeKUS)! Je gaat nu een reis maken en kennis en ervaringen opdoen in de wereld 

van Onderzoek / Research op de gebieden gerelateerd aan A&O. 

Voor jou ligt de studiegids van de Bacheloropleiding Agogische Wetenschappen en 

Onderwijskunde (A&O) als één van de programma’s die aangeboden wordt aan de Faculteit der 

Maatschappijwetenschappen (FMijW). 

Deze studiegids bevat algemene richtlijnen over de AdeKUS, FMijW, de studierichting A&O en 

specifieke informatie van het Bachelorprogramma van A&O. Studenten volgen een programma dat 

hen theoretische en praktische inzichten, vaardigheden en competenties aanleert. Tijdens 

interactieve colleges zullen docenten middels actieve werkvormen studenten opleiden die straks als 

afgestudeerde BSc A&O in de maatschappij en/of verder in de wetenschap zullen uitblinken. 

Studenten kunnen na de algemene B1 jaar een keuze maken om zich verder te verdiepen in de 3 

afstudeervarianten (majors) die aangeboden worden: Agogiek, Onderwijskunde, Pedagogiek. 

Hieronder in het kort wat de drie afstudeervarianten (majors) inhouden zoals de respectievelijke 

docenten het zouden verwoorden: 

• Agogiek is de leer van het begeleiden, aansturen of beleidsmatig mogelijk maken van 

veranderingsprocessen bij mensen; het bestudeert hoe mensen veranderen en geeft aanwijzingen 

over de manier waarop deze veranderingsprocessen kunnen worden beïnvloed en begeleid. 

• Onderwijskunde wordt beschouwd als een wetenschap die leren, opleiden en ontwikkelen in 

onderwijs en bedrijfsleven wil beschrijven, begrijpen en verklaren. Deze wetenschap levert 

daarmee een bijdrage aan de verbetering van het onderwijssysteem en opleidings- en 

leertrajecten in organisaties; het helpt leerprocessen ondersteunen, organiseren en ontwikkelen. 

• Pedagogiek of opvoedkunde is de wetenschap van de omgang tussen kind en volwassenen 

waarbij liefde, geborgenheid, veiligheid, intimiteit, aandacht, grenzen, instructie, ondersteuning 

en controle een rol spelen. Pedagogiek ontleent zijn theoretische gegevens ook aan andere 

wetenschappen zoals de psychologische, sociologische, filosofische, theologische en 

andragogische wetenschappen; de zgn hulpwetenschappen voor de pedagogen. 

Neem rustig de studiegids door en als student zul je steeds grijpen naar dit boekje dat je altijd bij je 

zal moeten hebben. Elke student is nl “vastgeketend” aan de studiegids van zijn/haar cohort; jullie 

behoren tot cohort 2021-2022 en jullie volgen het programma in de studiegids 2021-2022. 

Zijn er nog vragen? Ga naar één van de docenten, of de studentendecaan of wie dan ook van Team 

A&O. Een goed collegejaar toegewenst! 

 

Jenice Wongsoredjo, 

Richtingscoördinator Agogische Wetenschappen en Onderwijskunde  

https://nl.wikipedia.org/wiki/Doctrine
https://nl.wikipedia.org/wiki/Mens
https://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Veranderingsprocessen&action=edit&redlink=1
https://nl.wikipedia.org/wiki/Wetenschap
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Algemene informatie van de Faculteit der Maatschappijwetenschappen  
 

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 

studierichting/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) en  

 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. 

 

Opmerkingen: 

 Behalve de studiegids, is het ook raadzaam het examenreglement en het thesisreglement 

door te nemen. 

 Belangrijke mededelingen worden geplaatst op de prikborden in gebouw 6 en op moodle.  

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

universiteit en de relevante reglementen.  

 

 

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 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 werden bijeengebracht in de Faculteit der Maatschappij-

wetenschappen. De Medische Faculteit werd de Faculteit der Medische Wetenschappen. 

Per 1 januari 2017 is de Faculteit der Juridische Wetenschappen weer een zelfstandige Faculteit 

geworden en is geen onderdeel meer van de Faculteit der Maatschappijwetenschappen. 

 

 

 

 

 

http://www.adekus.uvs.edu/
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Bestuurlijke organisatie van de Anton de Kom Universiteit van Suriname  

Het hoogste Bestuurlijke Orgaan van 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:  

-      Dr. Shanti Venetiaan    voorzitter 

-      Mr. drs. Mohamed – Shiraz Boedhoe  secretaris 

-      Dr. Johannes Breeveld    lid 

-      Dr. Mohamed Rakieb Khudabux  lid 

-      Drs. Andreas Talea    lid 

-      Dhr.  John Sandriman    lid 

-      Drs. Astrieta Lachmon – Alakhramsing  lid   

-      Dhr. Soenilkoemar Mahabir   lid  

-      Dhr. Hakiem Lalmahomed   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. 

 

De facultaire structuur 

De organisatie van het wetenschappelijk onderwijs vindt plaats binnen de faculteiten.  Thans zijn 

er  zes (6) faculteiten, namelijk:  

 de Faculteit der Maatschappijwetenschappen (FMijW); 

 de Faculteit der Medische Wetenschappen (FMeW); 

 de Faculteit der Technologische Wetenschappen (FTeW); 

 de Faculteit der Humaniora (FdHum); 

 de Faculteit der Wis-en Natuurkundige Wetenschappen (FWNW); 

 de Faculteit der Juridische Wetenschappen (FJW). 

 

De huidige en de facto invulling van het Faculteitsbestuur is als volgt: 

 de Voorzitter die de titel draagt van Decaan; 

 de Secretaris; 

 alle Richtingscoördinatoren; 

 

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 
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 Het opleiden van academici die kennis combineren met 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. P. Crawford-Nesty MA    Decaan 

 mw. Sh. Soekhoe - Baboeram Panday MBA  Secretaris   

 

Bij de uitvoering van haar werkzaamheden wordt het Dagelijks Bestuur ondersteund door het 

Faculteitsbureau onder leiding van de Faculteitsdirecteur.  

De Faculteitsdirecteur is mw. M. Monsch – Lee-A-Leong MSc.  

 

De studierichtingen, opleidingen en coördinatoren 

De faculteit heeft zes studierichtingen, zes bacheloropleidingen en zes masteropleidingen: 

 

Bacheloropleiding Studierichting Richtingscoördinator 

Agogische 

Wetenschappen en 

Onderwijskunde 

Agogische 

Wetenschappen 

en 

Onderwijskunde 

mw. J. Wongsoredjo 

MA, MPM 

Bedrijfskunde Bedrijfskunde mw. T. Bonse MSc. 

Economie Economie dhr. V. Ramdin MSc 

Psychologie Psychologie mw. dr. M. Sanches  

Public 

Administration 

Public 

Administration 

Mw. drs.  I. Apapoe 

Sociologie Sociologie Dhr. drs. H. Gezius 

 

Masteropleiding Studierichting Opleidingscoördinator 

Accountancy Economie dhr. drs. A. Sheoratan 

RA 

Bedrijfskunde Bedrijfskunde mw. drs. I. 

Redjosentono 

Onderwijskunde Agogische 

Wetenschappen 

en 

Onderwijskunde 

mw. S. Jhingoerie-

Chotoe M.Ed 

Psychologie Psychologie mw. drs. S. Pelgrim 

Master Social 

Development 

and Policy 

Sociologie dhr. J. Schalkwijk, MSc 

Master in 

Education and 

Research for 

Sustainable 

Development 

 dhr. dr. H. R. Ori 
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Secretarieel administratief medewerkers (Sammers) 

Bij de uitvoering van de administratieve werkzaamheden wordt de richtingscoördinator 

ondersteund door de volgende secretarieel administratief medewerkers (Sammer).  

- mw. M. Kartodikromo Agogische Wetenschappen & Onderwijskunde,  gebouw 20, 

                                                            toestel 2474          

- mw. R. Martodikromo Bedrijfskunde, gebouw 6, toestel 3883 

- mw. I. Karijosemito  Economie gebouw 6.1, toestel 3850 

- mw. M. Nicholson  Psychologie, gebouw 6, toestel 2398 

- mw. G. Atmopawiro             Public Administration, gebouw 20, toestel 2473 

- mw. A. Kadiman             Sociologie, gebouw 20, toestel 2474. 

De Commissies van de FMijW 

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: 

 Het organiseren van tentamens en toezicht houden op een richtig verloop daarvan. Onder 

richtig verloop wordt verstaan alles wat ertoe kan leiden dat tentamens conform de regels 

verlopen. 

 Het onderhouden van contact met de examinatoren. De Examencommissie heeft de 

bevoegdheid daaromtrent zelfstandig het contact te leggen. 

 Het opstellen van verklaringen en cijferlijsten van de Faculteit der Maatschappij-

wetenschappen, na zich op behoorlijke wijze van de authentieke stukken overtuigd te 

hebben. 

 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 faculteits-

administratie de cijfers steeds op tijd bijhoudt (digitaal), terwijl de Examen-commissie over 

een back up daarvan beschikt. 

 De Examencommissie wordt tegelijkertijd gemachtigd een huishoudelijk reglement op te  

stellen. 

 

De huidige Examencommissie is een gecombineerde Examencommissie voor zowel de 

Bachelor- als de Masteropleidingen en ziet er als volgt uit: 

 

Naam Functie Opleiding 

dhr. drs. D. Chin 

Kwie Joe 

Voorzitter Bachelor-en Master 

opleidingen 

mw. drs. I. 

Frijde-Ramdien 

Secretaris 

bachelor 

opleidingen 

en lid A&O 

Agogische 

Wetenschappen en 

Onderwijskunde (BSc 

en MSc) 

mw. I. Gilliad 

MSc 

Secretaris 

master 

opleidingen 

en lid PA 

Public Administration 

(BSc) 
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mw. S. 

Gangaram 

Panday MSc         

Lid Psychologie en 

Sociologie (BSc en 

MSc) 

dhr. drs. B. 

Mathoera 

Lid Economie (BSc) 

mw. W. Ganga-

Matawlie MSc 

Lid  Bedrijfskunde (BSc en 

MSc) 

Mw. mr. Aruna 

Rampersad 

Lid Accountancy(MSc) en 

Master in Education in 

Research In Sustainable 

Development (MERSD)  

 

De Examencommissie is bereikbaar op tel. nr. 465558 toestel 2495 of 2530 en de emailadressen 

zijn: examencie-fmijw@uvs.edu, examencie-msc-fmijw@uvs.edu 

De Examencommissie wordt administratief ondersteund door de volgende medewerkers: 

 dhr. A. Zammet  

 mw. S. Sahit   

 mw. P. Meerzorg  

 

Toetscommissie 

Ter uitvoering van het toets beleid heeft het Faculteitsbestuur een Toetscommissie benoemd 

die de toetsen van de opleidingen controleert. Op advies van de afdeling Kwaliteitszorg ter 

facilitering van de uniformiteit binnen de Faculteiten van AdeKUS hebben alle toets-

coördinatoren van de studierichtingen binnen de Faculteit zitting in de Toetscommissie. De 

huidige voorzitter van de toetscommissie is dhr. R. Tholen te bereiken op het e-mail adres: 

ramon.tholen@uvs.edu 

 

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 studentenproblematiek; 

 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. 

 

In de Studentencommissie hebben zitting: 

-   Coördinator      Melody Hoefdraad  

-  Secretaris en Lid Psychologie       Juliën Doelwijt 

-  Penningmeester en  lid Economie AE  John Jagernath  

- 2e Secretaris en lid Sociologie   Eiflaar, Maritchia 

-   Lid Agogische Wetenschappen   Iva Doelwijt       

mailto:examencie-fmijw@uvs.edu
mailto:examencie-msc-fmijw@uvs.edu
mailto:ramon.tholen@uvs.edu
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-  Lid Bedrijfskunde      Vyona Molli  

-  Lid Economie BE     Talitha Siland 

- Lid Public Administration    Wanisha van Troon 

 

De Studentencommissie is bereikbaar op tel. nr. 465558 toestel 2417 en op het email adres 

studciefmijw@uvs.edu 

Opleidingscommissie 

Een opleidingscommissie is een commissie, die binnen de faculteit de kwaliteitsbewaking en -

verbetering van het onderwijsproces monitort. Hiernaast is de opleidingscommissie een klankbord 

voor zowel studenten als docenten wanneer het om de kwaliteitsverbetering van het onderwijs gaat. 

De huidige voorzitter van de opleidingscommissie is mw. drs. R. Riedewald te bereiken via e-mail: 

regien.riedewald@uvs.edu of OpCie-FMijW@uvs.edu 

 

Studentendecanaat 

De Studentendecaan draagt zorg voor optimale opvang en begeleiding van studenten gedurende 

het studietraject. Wanneer u voor uitdagingen komt te staan die de voortgang van de  

studie kunnen belemmeren bent u terecht bij de studentendecanen: 

 Mw. drs. A. Ghisyawan – Jhinnoe 

             Zij is te bereiken op tel. nr. 465558 toestel 2471 

             of via e-mail:  anushka.jhinnoe@uvs.edu 

  

 Mw. J. Monsels 

             Zij is te bereiken op tel. nr. 465558 toestel 2472 

             of via e-mail:   jennifer.monsels@uvs.edu 

 

De Studentendecanen zitten in gebouw 20 en hebben van maandag t/m vrijdag inloop spreekuur van 

08.00 uur t/m 13.00 uur. 

 

Kwaliteitszorg 

De afdeling Kwaliteitszorg is verantwoordelijk voor de beleidsontwikkeling met betrekking tot 

onderwijs, het opzetten en bewaken van een universiteitsbreed intern kwaliteitszorgsysteem 

(interne kwaliteitszorg) en de ondersteuning van de faculteiten bij accreditatie (externe 

kwaliteitszorg) van de wetenschappelijke bachelor- en masteropleidingen. Ten behoeve van 

kwaliteitsbewaking en -verbetering worden vakevaluaties en andere evaluatieonderzoeken 

uitgevoerd. De afdeling verzorgt tevens didactische trainingen: het Docent Professionalisering 

Onderwijs (DPO)-traject waarin competenties ten aanzien van het organiseren, uitvoeren en 

evalueren van onderwijstaken worden ontwikkeld en daarnaast ook trainingen over het gebruik van 

elektronische leeromgevingen (AdeKUS StudentSpace). Er zijn twee staffunctionarissen t.b.v. de 

facultaire kwaliteitszorg van de FmijW.  

 

Klachtencommissie 

Er is een Klachtencommissie waar men terecht kan voor eventuele klachten. De 

klachtencommissie werkt met het klachtenreglement. De vertrouwenspersonen zijn: 

- Mevr. Drs. Christel Antonius :toestel nr. 2631 en email: antoniussmits@gmail.com 

mailto:studciefmijw@uvs.edu
mailto:regien.riedewald@uvs.edu
mailto:OpCie-FMijW@uvs.edu
mailto:anushka.jhinnoe@uvs.edu
mailto:jennifer.monsels@uvs.edu
mailto:antoniussmits@gmail.com
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- Dhr. ir. Rogier Cameron:  toestel nr. 2420 en email: rogierc@gmail.com) 

- Dhr. Dr. Glenn Leckie: email: glennleckie@gmail.com 

- Mevr. Loes Peelen: toestel nrs. 490128 (direct) en 2261 en email: loes04@yahoo.com 

  

De Instituten van de FMijW 

 

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 Maatschappij-

wetenschappen committeert zich aan onderwijs, onderzoek en dienstverlening gericht op: 

 vraagstukken, nationaal, regionaal en internationaal, die betrekking hebben op 

levensomstandigheden van vrouwen en mannen in het algemeen en vrouwen in het 

bijzonder; 

 duurzame ontwikkeling van de samenleving middels gender mainstreaming; 

 historische en contemporaine wetenschappelijke benaderingen met betrekking tot 

ontwikkelingsvraagstukken in de samenleving. 

 

De voorzitter van het IWGDS is thans mw. dr. J. Terborg    

The Institute for Women, Gender and Development Studies is bereikbaar op: 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: 

 het bevorderen van kennisverwerving 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.  

 

De voorzitter van het IIR is thans mw. drs. T. Smith. 

Het Institute for International Relations is bereikbaar op tel. 465558 toestel 2477 en per 

e-mail op iir@uvs.edu 

 

 

mailto:rogierc@gmail.com
mailto:glennleckie@gmail.com
mailto:loes04@yahoo.com
mailto:iwgds@uvs.edu
mailto:iir@uvs.edu
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Het Faculteitsbureau 

Het Faculteitsbureau bestaat uit: 

 Mw. M. Monsch – Lee-A-Leong MSc. (directeur) 

Bereikbaar op toestel 3855 en per mail:  mireille.monsch-lee-a-leong@uvs.edu 

  

- Mw. W. Maatstap (Office Manager) 

Bereikbaar op toestel 3863 en per mail wendy.maatstap@uvs.edu 

 

Secretariaat: 

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

 mw. E. Abdoelkariem (Secretarieel medewerker Decanaat) 

 mw. S. Zschuschen (Secretarieel medewerker Decanaat) 

 

Het Decanaat is bereikbaar op tel. nr. 465558 toestel 2440/3861/3864, rechtstreeks op 494993 en 

per e-mail: fmijw-decanaat@uvs.edu 

 

Faculteitsadministratie 

Ten behoeve van de cluster Economische Wetenschappen, Public Administration en master in 

Education  and Research for Sustainable Development bent u terecht bij de volgende  

medewerkers: 

- mw. M. Kotzebue (Chef de Bureau)  

 mw. L. Atmopawiro 

 mw. E. Amatmoekrim-Saeri 

 mw. T. Clarke  

 mw. S. Fraenk 

 

De administratie van Economie,  Public Adminstration en MERSD is bereikbaar op tel. nr. 465558 

toestel 3831/3832/3833/3825 en per e-mail fmijw-administratie-ecopa@uvs.edu 

 

De  studierichting Bedrijfskunde is bereikbaar op tel. nr. 465558 toestel 2441/2442 en per email 

op administratie_bdk@uvs.edu  

 

Ten behoeve van de cluster in Gedragswetenschappen (de Bachelor opleiding Agogische 

Wetenschappen en Onderwijskunde, Master Onderwijskunde, Bachelor- en Masteropleiding 

Psychologie, de Bacheloropleiding Sociologie en de Master Social Development and Policy 

Bachelor en  de Bachelor en Masteropleiding Bedrijfskunde, bent u terecht bij de volgende 

medewerkers:  

- dhr. V. Morrison (Chef de Bureau)  

- mw. J. Vorsten 

- mw. D. Moertamat-Abas 

- mw. A. Wirabangsa 

- dhr. R. Damburg 

 

De administratie van de cluster Gedragswetenschappen/BDK is bereikbaar op tel. nr. 465558 tst. 

3835/3837/3843 en per email : cluster –AoSoPsy@uvs.edu 

 

mailto:mireille.monsch-lee-a-leong@uvs.edu
mailto:wendy.maatstap@uvs.edu
mailto:fmijw-decanaat@uvs.edu
mailto:fmijw-administratie-ecopa@uvs.edu
mailto:administratie_bdk@uvs.edu
mailto:–AoSoPsy@uvs.edu
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Front Office  

 mw. G. Raadwijk-Bansie 

 dhr. G. Fung-A-Wing 

Front Office is bereikbaar op tel. nr. 465558 toestel 3840/3842 en email: frontoffice-

fmijw@uvs.edu 

 

Conciërges: 

De conciërges zijn: 

- dhr. S. Bruce  

- dhr. R. Debipersad  

- dhr. L. Hardjopawiro  

 

De conciërges zijn bereikbaar op tel. nr. 465558 toestel 3826 en per email  

concierge-fmijw@uvs.edu 

 

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. nr. 465558 toestel 2212/2213/2214  en per email 

stuza@uvs.edu 

 

Het UCIT (Universitair Centrum voor Informatie Technologie)  

Het belangrijkste doel van het UCIT is bij te dragen en ondersteuning te verlenen aan de 

ontwikkeling op het gebied van computergebruik en informatie technologie 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 

 aanmaken van moodle accounts  

 reset van password, voor herstel toegankelijkheid van Studenten-account 

 basale assistentie bij instellen van Studenten Mail op persoonlijke apparatuur 

 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 t.b.v. trainingen en instructiesessies in 

het kader van colleges, afstuderen en studiebegeleiding. De faciliteiten van het UCIT zijn normaal 

open voor het publiek van maandag t/m donderdag tussen 08:00 – 14:30  uur; des vrijdags van 

08.00-14.00 uur. 

 

Het UCIT is telefonisch bereikbaar op tel. nr. 465558 toestel 2400 en via mail op het emailadres 

support@uvs.edu 

mailto:frontoffice-fmijw@uvs.edu
mailto:frontoffice-fmijw@uvs.edu
mailto:concierge-fmijw@uvs.edu
mailto:stuza@uvs.edu
mailto:support@uvs.edu
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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 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. nr. 465558 toestel 2265/2260/2261/2268, rechtstreeks op 

464547 en per email via adekbib@uvs.edu 

  

mailto:adekbib@uvs.edu
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1. Algemene informatie studierichting A&O 

1.1 Inleiding 

Wetenschappers dienen te beschikken over adequate kennis, inzichten en vaardigheden en 

leidinggevende capaciteiten die nodig zijn om op beleidsniveau invloed uit te oefenen op het 

(sociaal) ontwikkelingsproces 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 de gids op 

een aantal programmatische aspecten reeds (minor) bijgesteld. 

 

Bij het bepalen van de inhoud van de studierichting staat centraal dat de opleidingen uitgaande 

van de Surinaamse situatie wetenschappelijk, functioneel, beleidondersteunend en 

ontwikkelingsgericht zijn. 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 het 

overwegend theoretische component aandacht worden ingeruimd voor een praktijkgerichte 

component. 

 

1.2 Missie en Visie Visie 

De opleiding A&O is een ge-ëngageerde studierichting met een ontwikkelingsgerichte aanpak 

die leidt tot een duurzame en rechtvaardige samenleving door het academisch vormen van 

studenten die een bijdrage kunnen leveren aan uitdagingen met een (ped)agogisch en 

onderwijskundig karakter. 

 

Missie: 

Het academisch vormen van studenten tot professionals die een bijdrage kunnen leveren aan 

oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken vanuit een (ped)agogisch- en 

onderwijskundig perspectief. 

 

De studierichting A&O richt zich daarbij op: 

- Onderzoek: de (ped)agogische, onderwijskundige en psychologisch-(ped)agogische 

vraagstukken, onderzoeken die bijdragen aan duurzame ontwikkeling en het 

bekendmaken van de onderzoeksresultaten. 

Het onderzoek heeft zowel een kwalitatief als een kwantitatief karakter. 
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- Onderwijs: het analyseren van maatschappelijke vraagstukken op het gebied van de 

(ped)agogiek, onderwijskunde en psychologie om te komen tot preventieve en curatieve 

hulpverlening die moet leiden tot duurzame sociale veranderingen. 

Het didactisch concept bij de studierichting A&O is oplossingsgericht, activerend en 

zelfsturend. 

- Dienstverlening: 

 het beschikbaar stellen van data en experts 

 het signaleren en in kaart brengen van vraagstukken op het gebied van 

(ped)agogiek, onderwijskunde en psychologie – gevraagd en ongevraagd, 

 het bijdragen aan beleidsformulering en –uitvoering, 

 het (helpen) ontwikkelen, uitvoeren en evalueren van trainingen. 

 

1.3 Doelstelling studierichting A&O 

De studierichting Agogische Wetenschappen & Onderwijskunde (A&0) heeft als doelstelling: 

wetenschappelijk onderwijs aan te bieden, systematisch en methodisch onderzoek te doen, 

gevraagd en ongevraagd diensten aan te bieden op (ped)agogisch, onderwijskundig en 

psychologisch gebied. 

 

De studierichting Agogische Wetenschappen & Onderwijskunde (A&0) richt zich op: 

 

1. het doen verwerven van kennis en inzicht door haar studenten in de verschillende 

(ped)agogische, onderwijskundige en psychologische theorieën om sociaal 

maatschappelijke vraagstukken te analyseren en oplossingsmodellen aan te dragen vanuit 

een wetenschappelijke houding. 

2. het vormen van studenten die een open en kritische houding hebben voor 

wetenschappelijke en maatschappelijke ontwikkelingen én die vaardigheden bezitten 

welke noodzakelijk zijn voor levenslang leren en professionele groei. 

3. het uitvoeren van en ondersteunen bij wetenschappelijk onderzoek dat zowel bijdraagt aan 

wetenschappelijke theorievorming als de bevordering van duurzame sociale 

ontwikkelingsprocessen in Suriname. 

4. het passend inzetten van studenten en/of het aanbieden van expertise om op systematische 

en methodische wijze wetenschappelijk onderzoek op te zetten en uit te voeren in het kader 

van maatschappelijke dienstverlening. 

5. de basis leggen voor toegang tot een wetenschappelijke Master opleiding. 

 

De missie en visie van de universiteit, de faculteit en de studierichting ondersteunen allemaal 

de ontwikkeling van een masteropleiding Onderwijskunde en de opleiding van academische 

professionals, die kunnen bijdragen aan de verdere ontwikkeling van het vakgebied en het 

opleiden van het academisch kader van Suriname. 
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1.4 Eindtermen 

 

KENNIS EN INZICHT 

 De theorieën die ten grondslag liggen aan de discipline agogie, onderwijskunde en 

pedagogiek 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. 

 De diverse werkvelden van de disciplines. 

 

TOEPASSEN KENNIS EN KUNDE 

 Wetenschappelijke en maatschappelijke vraagstukken te analyseren. 

 Adviezen te ontwerpen en uitvoeren onder deskundige begeleiding. 

 

OORDEELSVORMING 

 Op basis van wetenschappelijke argumenten een oordeel te vormen. 

 Een wetenschappelijk betoog kritisch op waarde te schatten in peer-verband. 

 Elementair wetenschappelijk onderzoek binnen de discipline opzetten en uit te voeren 

onder deskundige begeleiding. 

 
COMMUNICATIE 

 Op effectieve en wetenschappelijk onderbouwde wijze schriftelijk en mondeling te 

communiceren over vraagstukken de discipline betreffende. 

 
LEERVAARDIGHEDEN 

 Ondersteunend zijn voor het met anderen samenwerken aan vraagstukken. 

 Bijdragen aan het opzetten en uitvoeren van een elementair wetenschappelijk 

onderzoek binnen de discipline, onder deskundige begeleiding. 

 

Aangezien A&O 3 afstudeerprofielen (majors) kent, zijn bovenstaande eindtermen 

verder gespecifieerd in sub-eindkwalificaties per afstudeerprofiel. 

 

Afstudeerprofiel Onderwijskunde:  

  Eindkwalificatie Sub - eindkwalificatie 

  Kennis en inzicht 

 De afgestudeerde:   

1 heeft kennis van en inzicht in 

de onderwijskunde, de 

organisatie, de 

beleidsontwikkeling, het 

management, de 

dienstverlening en de besturing 

a. Kan de kentheorieën binnen de onderwijskunde 

herkennen en onderscheiden. 

b. Draagt kennis en inzicht over de organisatie van 

het onderwijs op nationaal, regionaal en 

internationaal niveau. 
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van onderwijssystemen, zowel 

nationaal, regionaal als 

internationaal 

c. Kan het leerproces binnen scholen en binnen 

organisaties inrichten conform de 

basisfundamenten van de onderwijskunde. 

d. Heeft kennis en inzicht van de verschillende 

machten die binnen het onderwijslandschap 

opereren en de verschillende instituten die hier 

deel van uitmaken. 

e. Kent de organisatie en de besturing van 

onderwijssystemen op nationaal en 

internationaal niveau. 

f. Is in staat om onderwijskundige 

beleidsvraagstukken te herkennen en op basis 

hiervan beleid te ontwikkelen. 

g. Draagt kennis over de wetenschappelijke 

grondslagen van de onderwijskunde. 

h. Kan leerprocessen van lerenden vanaf het 

basisonderwijs tot en met het hoger onderwijs 

kritisch analyseren. 

2 heeft kennis van en inzicht in 

veranderings- en 

innovatieprocessen binnen het 

onderwijskundig domein 

a. Kan de onderwijskundige veranderings- en 

innovatieprocessen benoemen, herleiden, 

beschrijven en analyseren. 

b. Kan diverse onderwijskundige vraagstukken 

identificeren. 

c. Is in staat om veranderings- en 

innovatieprocessen binnen het onderwijskundig 

domein (micro-, meso- en macroniveau) op te 

stellen, toe te passen en te begeleiden. 

3 heeft kennis van en inzicht in 

het proces van toenemende 

internationalisering van het 

onderwijs 

a. Heeft kennis van en inzicht in de 

internationalisering van het onderwijs. 

b. Kan het onderwijs op nationaal, regionaal en 

internationaal niveau verbeteren. 

c. Draagt kennis van de werking van diverse 

verdragen inzake het onderwijs. 

d. Kan de beleidsintenties van internationale 

onderwijsorganisaties toetsen aan en voorstellen 

doen t.a.v. het beleid van het Surinaams 

onderwijs. 

e. Kan de relatie tussen het onderwijs en de 

arbeidsmarkt beschrijven. 

4 heeft kennis van en inzicht 

in de grondslagen en 

benaderingen van sociologie, 

psychologie, pedagogiek, 

agogiek, economie en recht 

  

  

a. Kent de basistheorieën van de ondersteunende 

disciplines van de onderwijskunde, nl. 

sociologie, psychologie, pedagogiek, agogiek, 

economie en recht. 

b. Heeft kennis en inzicht in de meest elementaire 

en relevante sociologische, psychologische, 

pedagogische en agogische begrippen. 
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c. Heeft basiskennis van het onderwijs- en kinder- 

en jeugdrecht. 

d. Kan de relatie tussen de economie van het land 

en de onderwijskunde beschrijven. 

e. Kan de basis sociologische, psychologische, 

pedagogische en agogische processen en 

systemen binnen de samenleving die van invloed 

zijn op het onderwijs herkennen en analyseren. 

f. Is in staat om onderwijskundige vraagstukken te 

analyseren en kritisch te beoordelen. 

   Toepassing van kennis en inzicht 

 De afgestudeerde:   

5 is in staat om 

wetenschappelijke kennis en 

inzichten toe te passen voor de 

oplossing van 

onderwijskundige 

vraagstukken  en daarover 

mondeling en schriftelijk te 

rapporteren 

a. Kan op basis van wetenschappelijke kennis en 

inzicht onderwijskundige vraagstukken oplossen. 

b. Is in staat om onderzoeksresultaten met 

betrekking tot onderwijskundig onderzoek te 

interpreteren. 

c. Kan zowel schriftelijk en mondeling rapporteren 

over onderzoeksresultaten. 

d. Kan op basis van wetenschappelijk onderzoek 

onderbouwd aanbevelingen doen. 

  

6 heeft vaardigheden tot het (in 

teamverband) professioneel 

functioneren in het 

onderwijsveld in diverse rollen 

a. Beschikt over professionele vaardigheden die hij/ 

zij kan toepassen binnen het onderwijskundig 

werkveld. 

b. Kan verschillende rollen binnen het 

onderwijsveld vervullen op zowel uitvoerings- 

als beleidsniveau. 

c. Kan zowel zelfstandig als in teamverband 

functioneren. 

d. Is in staat om -instrumenten met betrekking tot 

human resources te onderscheiden en toe te 

passen. 

e. Kan leiderschapskwaliteiten ten behoeve van het 

onderwijs etaleren. 

f. Kan in teamverband anderen inspireren om 

optimale prestaties te leveren. 

 

   Oordeelvorming 

 De afgestudeerde:   

7 Is in staat om vanuit moreel 

ethische waarden en normen te 

handelen 

a. Kan de aanwezigheid van goed bestuur van het 

Surinaams onderwijs beoordelen en daarop 

beargumenteerd commentaar leveren. 

b. Kan onderwijskundige vraagstukken kritisch 

analyseren op basis van feitelijkheden. 
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c. Kan handelen op basis van de geldende 

maatschappelijke waarden en normen. 

d. Kan schending van integriteitsvraagstukken 

binnen het onderwijs herkennen, beoordelen en 

corrigeren. 

e. Kan onderbouwde argumenten hanteren in 

beroepsmatige en wetenschappelijke discussies. 

8 beschikt over een basisvorming 

in methoden en technieken van 

sociaalwetenschappelijk 

onderzoek 

a. Kan zelfstandig een kleinschalig kwalitatief als 

kwantitatief empirisch onderzoek op 

sociaalwetenschappelijk gebied opzetten, 

leiden en uitvoeren. 

b. Kan op basis van een onderwijskundig 

probleem, een probleemstelling formuleren, de 

doelstelling bepalen en de juiste 

dataverzamelings- en analysetechnieken 

kiezen. 

c. Kan relevante theorieën selecteren en 

gebruiken om een theoretisch kader te 

schrijven. 

d. Is in staat een conceptueel model op te stellen 

en te vertalen naar een empirisch onderzoek. 

e. Draagt kennis en inzicht om begrippen om te 

zetten in meetbare instrumenten. 

f. Kan op basis van een onderzoeksplan een 

keuze maken voor een kwantitatieve of 

kwalitatieve dataverzamelingsmethode. 

g. Kan zelfstandig, kwalitatieve en kwantitatieve 

data verzamelen, verwerken, analyseren en 

interpreteren.  

h. Kan computerprogramma’s inzetten voor het 

verwerken en analyseren van zowel 

kwantitatieve als kwalitatieve 

onderzoeksresultaten. 

i. Kan op basis van de uitkomsten van het 

onderzoek, conclusies trekken en 

aanbevelingen doen. 

j. Kan op basis van sociaalwetenschappelijk 

onderzoek, advies uitbrengen met betrekking 

tot de oplossing van onderwijskundige 

vraagstukken. 

k. Kan op heldere wijze de bevindingen van een 

sociaalwetenschappelijk onderzoek 

rapporteren, presenteren en beargumenteerd 

verdedigen.  
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   Communicatie 

 De afgestudeerde:   

9 heeft basisvaardigheden om 

algemeen onderbouwd te 

argumenteren en te reflecteren 

op argumenten van anderen 

a. Beschikt over vaardigheden om argumenten te 

formuleren en deze op een correcte wijze te 

verdedigen. 

 

10 is in staat om argumentatieve 

en communicatieve 

vaardigheden effectief te 

gebruiken 

a. Beschikt over vaardigheden om effectief te 

kunnen communiceren met verschillende 

doelgroepen. 

b. Kan op basis van argumenten effectief over 

verschillende onderwijskundige onderwerpen 

discussiëren. 

c. Kan verschillende relevante 

gespreksvaardigheden combineren in 

professionele gespreksvoering. 

d. Kan de oorzaken van communicatieproblemen in 

de beroepspraktijk identificeren, analyseren en 

daarvoor oplossingen aandragen. 

e. Kan besluitvormingsregels en procedures van 

nationale en internationale onderwijsinstituties 

interpreteren. 

   Leervaardigheden 

 De afgestudeerde:   

11 kan kritisch reflecteren op de 

eigen academische en 

professionele capaciteiten en 

attitude 

a. Kan verbanden leggen tussen het eigen handelen 

en dat van anderen. 

b. Is in staat om kritisch te reflecteren op het eigen 

academisch gedrag. 

c. Kan omgaan met de eigen professionele 

capaciteiten en is in staat deze op het juiste 

moment in te zetten. 

d. Kan de mondiale onderwijskundige 

ontwikkelingen en vraagstukken in relatie tot 

het Surinaams onderwijs analyseren en 

becommentariëren. 

e. Kan analyseren en onderbouwd feedback geven. 

12 etaleert een academische 

(leer)houding 

a. Beschikt over de basisvaardigheden om 

wetenschappelijke documenten/ rapporten te 

schrijven. 

b. Kan kritisch reflecteren op de eigen geschreven 

tekst en die van anderen. 

c. Heeft analytische vaardigheden ontwikkeld om 

overeenkomsten, verschillen en verbanden te 

zien in wetenschappelijke teksten. 

d. Kan kritisch reflecteren op het eigen denken en 

functioneren en hiermede werken aan continue 

professionele ontwikkeling. 
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e. Is digitaal geletterd en kan diverse digitale 

hulpmiddelen inzetten tijdens de beroepsuitoefening. 

 

Afstudeerprofiel Agogiek 

  Eindkwalificatie Sub - eindkwalificatie 

  Kennis en inzicht 

 De afgestudeerde:   

1 heeft kennis van en inzicht 

in de agogische 

wetenschappen 

  

a. Draagt kennis over de 

wetenschappelijke grondslagen van de 

agogische wetenschappen. 

b. Kan de kentheorieën binnen de 

agogische wetenschappen herkennen 

en onderscheiden. 

c. Draagt kennis en inzicht over de rol 

van de veranderkunde op micro-, 

meso- en macroniveau. 

d. Kan veranderkundige processen 

binnen de samenleving op nationaal, 

regionaal en internationaal niveau 

analyseren. 

e. Kan conform de basisfundamenten 

van de agogische wetenschappen 

individuen, groepen, organisaties en 

samenlevingen begeleiden in 

veranderingsprocessen. 

f. Heeft kennis en inzicht van de 

verschillende machten die binnen het 

agogisch landschap opereren en de 

verschillende instituten die hier deel 

van uitmaken. 

2 Heeft kennis van en inzicht in 

veranderings- en 

innovatieprocessen binnen 

agogisch domein 

a. Kan de agogische veranderings- en 

innovatieprocessen benoemen, 

herleiden en beschrijven en 

analyseren. 

b. Heeft inzicht in de bestaande 

agogische vraagstukken. 

c. Is in staat om veranderings- en 

innovatieprocessen binnen het 

agogisch domein (micro-, meso- en 

macroniveau) op te stellen, te 

implementeren en te begeleiden. 

3 heeft kennis van en inzicht in 

agogische vraagstukken 

a. Heeft basiskennis en inzicht in de 

bestaande agogische theorieën. 

b. Is in staat om agogische vraagstukken 

op nationaal, regionaal en 
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internationaal niveau te analyseren en 

kritisch te beoordelen. 

c. Is in staat om agogische 

beleidsvraagstukken te evalueren en 

op basis hiervan beleid te 

ontwikkelen. 

d. Is in staat om binnen de samenleving 

en binnen organisaties situaties te 

identificeren die vanuit een agogische 

invalshoek benaderd kunnen worden. 

e. Kan voor individuen, groepen, 

organisaties en gemeenschappen 

veranderingsprocessen initiëren vanuit 

een agogische benadering. 

f. Is in staat beleidscontouren op het 

gebied van welzijn, gezondheidszorg, 

armoede, gelijke kansen en duurzame 

ontwikkeling te analyseren. 

4 heeft kennis van en inzicht 

in de grondslagen en 

benaderingen van sociologie, 

psychologie, pedagogiek en 

recht 

  

  

a. Kent de basistheorieën van de 

ondersteunende disciplines van de 

agogische wetenschappen, nl. 

sociologie, psychologie, pedagogiek 

en recht. 

b. Heeft kennis en inzicht in de meest 

elementaire en relevante 

sociologische, psychologische en 

pedagogische begrippen. 

c. Heeft kennis en inzicht in de meest 

elementaire en relevante begrippen 

van het (arbeids)recht. 

d. Kan de basis sociologische, 

psychologische en pedagogische 

processen en systemen binnen de 

samenleving die van invloed zijn op 

de agogiek herkennen en analyseren. 

   Toepassing van kennis en inzicht 

 De afgestudeerde:   

5 is in staat om 

wetenschappelijke kennis en 

inzichten toe te passen voor de 

oplossing van agogische 

vraagstukken  en daarover 

mondeling en schriftelijk te 

rapporteren 

a. Kan op basis van wetenschappelijke 

kennis en inzicht agogische 

vraagstukken oplossen. 

b. Is in staat om onderzoeksresultaten 

met betrekking tot agogisch 

onderzoek te interpreteren 

c. Kan zowel schriftelijk als mondeling 

rapporteren over 

onderzoeksresultaten. 
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d. Kan op basis van wetenschappelijk 

onderzoek, onderbouwd 

aanbevelingen doen. 

e. Kan de aspecten van sociale 

begeleiding m.b.t. 

hulpverlenersrelaties, 

doorverwijzingsmogelijkheden en 

nazorgopdrachten aanbevelen. 

 

6 heeft vaardigheden tot het (in 

teamverband) professioneel 

functioneren in het agogisch 

veld in diverse rollen 

a. Beschikt over professionele 

vaardigheden die hij/zij kan toepassen 

binnen het agogisch werkveld. 

b. Kan verschillende rollen binnen het 

agogisch veld vervullen. 

c. Kan zelfstandig als in teamverband 

functioneren. 

d. Is in staat om HRM - instrumenten te 

onderscheiden en toe te passen. 

e. Kan leiderschapskwaliteiten ten 

behoeve van de agogiek etaleren. 

f. Kan in teamverband anderen 

inspireren om optimale prestaties te 

leveren. 

   Oordeelvorming 

 De afgestudeerde:   

7 Is in staat om vanuit moreel 

ethische waarden en normen te 

handelen 

a. Kan de aanwezigheid van goed 

bestuur binnen het agogisch werkveld 

beoordelen en daarop beargumenteerd 

commentaar leveren. 

b. Kan agogische vraagstukken kritisch 

analyseren op basis van feitelijkheden. 

c. Kan handelen op basis van de 

geldende maatschappelijke waarden 

en normen. 

d. Kan schending van 

integriteitsvraagstukken binnen het 

agogisch veld herkennen, beoordelen 

en corrigeren. 

e. Kan onderbouwde argumenten 

hanteren in beroepsmatige en 

wetenschappelijke discussies. 

8 beschikt over een basisvorming 

in methoden en technieken van 

sociaalwetenschappelijk 

onderzoek 

a. Kan zelfstandig een kleinschalig 

kwalitatief als kwantitatief empirisch 

onderzoek op 

sociaalwetenschappelijk gebied 

opzetten en uitvoeren. 
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b. Kan op basis van een agogisch 

vraagstuk, een probleemstelling 

formuleren, de doelstelling bepalen 

en de juiste dataverzamelings- en 

analysetechnieken kiezen. 

c. Kan relevante theorieën selecteren en 

gebruiken om een theoretisch kader 

te schrijven. 

d. Is in staat een conceptueel model op 

te stellen en te vertalen naar een 

empirisch onderzoek. 

e. Draagt kennis en inzicht om 

begrippen om te zetten in meetbare 

instrumenten. 

f. Kan op basis van een onderzoeksplan 

een keuze maken voor een 

kwantitatieve of kwalitatieve 

dataverzamelingsmethode. 

g. Kan zelfstandig, kwalitatieve en 

kwantitatieve data verzamelen, 

verwerken, analyseren en 

interpreteren.  

h. Kan computerprogramma’s inzetten 

voor het verwerken en analyseren 

van zowel kwantitatieve als 

kwalitatieve onderzoeksresultaten. 

i. Kan op basis van de uitkomsten van 

het onderzoek, conclusies trekken en 

aanbevelingen doen. 

j. Kan op basis van 

sociaalwetenschappelijk onderzoek, 

advies uitbrengen met betrekking tot 

de oplossing van agogische 

vraagstukken. 

k. Kan op heldere wijze de bevindingen 

van een sociaalwetenschappelijk 

onderzoek rapporteren, presenteren 

en beargumenteerd verdedigen. 

   Communicatie 

 De afgestudeerde:   

9 heeft basisvaardigheden om 

algemeen onderbouwd te 

argumenteren en te reflecteren 

op argumenten van anderen 

a. Beschikt over vaardigheden om 

argumenten te formuleren en deze op 

een correcte wijze te verdedigen. 
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10 is in staat om argumentatieve 

en communicatieve 

vaardigheden effectief te 

gebruiken 

a. Beschikt over vaardigheden om 

effectief te kunnen communiceren 

met verschillende doelgroepen. 

b. Kan op basis van argumenten 

effectief over verschillende 

agogische onderwerpen discussiëren. 

c. Kan verschillende relevante 

gespreksvaardigheden combineren in 

professionele gespreksvoering. 

d. Kan de oorzaken van 

communicatieproblemen in de 

beroepspraktijk identificeren, 

analyseren en daarvoor 

oplossingsmodellen aandragen. 

e. Kan besluitvormingsregels en 

procedures van nationale en 

internationale agogische situaties 

interpreteren.  

   Leervaardigheden 

 De afgestudeerde:   

11 kan kritisch reflecteren op de 

eigen academische en 

professionele capaciteiten en 

attitude 

a. Kan verbanden leggen tussen het 

eigen handelen en dat van anderen. 

b. Is in staat om kritisch te reflecteren 

op het eigen academisch gedrag. 

c. Kan omgaan met de eigen 

professionele capaciteiten en is in 

staat deze op het juiste moment in te 

zetten. 

d. Kan de mondiale agogische 

ontwikkelingen en vraagstukken in 

relatie tot het Surinaams agogisch 

werkveld analyseren en 

becommentariëren. 

e. Kan analyseren en onderbouwd 

feedback geven.  

12 etaleert een academische 

(leer)houding 

a. Beschikt over de basisvaardigheden 

om wetenschappelijke documenten/ 

rapporten te schrijven. 

b. Kan kritisch reflecteren op de eigen 

geschreven tekst en die van anderen. 

c. Heeft analytische vaardigheden 

ontwikkeld om overeenkomsten, 

verschillen en verbanden te zien in 

wetenschappelijke teksten. 

d. Kan kritisch reflecteren op het eigen 

denken en functioneren en hiermede 
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werken aan continue professionele 

ontwikkeling. 

e. Is digitaal geletterd en kan diverse 

digitale hulpmiddelen inzetten tijdens 

de beroepsuitoefening. 

 

Afstudeerprofiel Pedagogiek 

  Eindkwalificatie Sub - eindkwalificatie 

  Kennis en inzicht 

 De afgestudeerde:   

1 heeft kennis en inzicht in de 

basisbegrippen en theoretische 

modellen en kaders van 

opvoeding, vorming en 

onderwijs 

a. Kan de fundamentele begrippen en 

theorieën uit de pedagogische 

wetenschappen beschrijven. 

b. Kan de verschillende pedagogische 

theorieën herkennen, onderscheiden en 

inzetten indien nodig. 

c. Draagt kennis over de geschiedenis van 

opvoeding en opvoedingswetenschap. 

d. Kan de rol van de diverse 

opvoedingsmilieus op de ontwikkeling 

van het kind en jeugdigen beschrijven. 

e. Kan de verschillende opvoedingsaspecten 

binnen de opvoedingsrelatie identificeren. 

f. Heeft kennis van en inzicht in de 

historische, socio-economische en 

culturele inbedding van pedagogische 

processen. 

g. Heeft kennis van de vorming en de studie 

van kinderen en jongeren met een 

beperking of een psychische 

(ontwikkelings)problematiek. 

2 heeft kennis van en inzicht in 

advisering en vormen van 

hulpverlening, 

interventietechnieken en 

begeleiding met betrekking tot 

opvoedingsproblemen 

a. Kan op een wetenschappelijke wijze 

pedagogische vraagstukken identificeren 

en analyseren. 

b. Heeft kennis van de handelingsvelden van 

de pedagogiek, opvoeding, onderwijs, 

jeugdzorg en hulpverlening en hun 

onderlinge verbondenheid. 

c. Heeft inzicht in de modellen en methoden 

van diagnostiek van de hulpvragen van 

deze kinderen en jeugdigen. 

d. Kan de ontwikkelings-, opvoedings-, leer- 

en gedragsproblemen van kinderen en 

jeugdigen analyseren en daarvoor 

oplossingsmodellen aandragen. 
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e. Is in staat om met behulp van modellen 

van diagnostiek, assessment en 

behandeling aanbevelingen te formuleren 

voor pedagogische vraagstukken. 

f. Kan acties formuleren om dreigende 

opvoedingsproblemen te voorkomen, dan 

wel zich ontwikkelende problematiek te 

doen verminderen of te beëindigen. 

g. Is in staat om instrumenten en 

handelingsstrategieën toe te passen voor 

orthopedagogische vraagstukken. 

3 heeft kennis van en inzicht 

in de grondslagen en 

benaderingen van sociologie, 

psychologie, 

onderwijskunde, agogiek en 

recht 

  

  

a. Kent de basistheorieën van de 

ondersteunende disciplines van de 

onderwijskunde, sociologie, psychologie, 

agogiek, en recht. 

b. Heeft kennis en inzicht in de meest 

elementaire en relevante sociologische, 

onderwijskundige, psychologische en 

agogische begrippen. 

c. Heeft basiskennis van het onderwijs- en 

kinder- en jeugdrecht. 

d. Kan de basis sociologische, 

psychologische, onderwijskundige en 

agogische processen en systemen binnen 

de samenleving die van invloed zijn op de 

opvoeding en het onderwijs herkennen en 

analyseren. 

   Toepassing van kennis en inzicht 

 De afgestudeerde:   

4 is in staat om 

wetenschappelijke kennis en 

inzichten toe te passen voor de 

oplossing van pedagogische 

vraagstukken  en daarover 

mondeling en schriftelijk te 

rapporteren 

a. Heeft basiskennis van en inzicht in de 

gangbare methoden en technieken van 

pedagogisch onderzoek, met inbegrip van 

de hoofdfases van wetenschappelijk 

onderzoek. 

b. Kan op basis van wetenschappelijke kennis 

en inzicht pedagogische vraagstukken 

oplossen. 

c. Is in staat om onderzoeksresultaten met 

betrekking tot pedagogisch onderzoek te 

interpreteren 

d. Kan zowel schriftelijk en mondeling 

rapporteren over onderzoeksresultaten. 

e. Kan op basis van wetenschappelijk 

onderzoek onderbouwd aanbevelingen 

doen. 
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5 heeft vaardigheden tot het (in 

teamverband) professioneel 

functioneren in het 

pedagogisch veld in diverse 

rollen 

a. Beschikt over professionele vaardigheden 

die hij/ zij kan toepassen binnen het 

pedagogisch werkveld. 

b. Kan verschillende rollen binnen het 

pedagogisch werkveld vervullen op 

uitvoerings- en beleidsniveau. 

c. Kan zelfstandig als in teamverband 

functioneren. 

d. Kan leiderschapskwaliteiten ten behoeve 

van de opvoedings- en onderwijspraktijk 

etaleren. 

e. Kan in teamverband anderen inspireren om 

optimale prestaties te leveren. 

 

   Oordeelvorming 

 De afgestudeerde:   

6 Is in staat om vanuit moreel 

ethische waarden en normen te 

handelen 

a. Kan de aanwezigheid van goed bestuur 

binnen de Surinaamse opvoedingspraktijk 

beoordelen en daarop beargumenteerd 

commentaar leveren. 

b. Kan pedagogische vraagstukken kritisch 

analyseren op basis van feitelijkheden. 

c. Kan handelen op basis van de geldende 

maatschappelijke waarden en normen. 

d. Kan schending van 

integriteitsvraagstukken binnen de 

opvoedingspraktijk herkennen, 

beoordelen en corrigeren. 

e. Kan onderbouwde argumenten hanteren 

in beroepsmatige en wetenschappelijke 

discussies. 

7 beschikt over een basisvorming 

in methoden en technieken van 

sociaalwetenschappelijk 

onderzoek 

a. Kan zelfstandig zowel een kleinschalig 

kwalitatief als kwantitatief empirisch 

onderzoek op sociaalwetenschappelijk 

gebied opzetten en uitvoeren. 

b. Kan op basis van een opvoedkundig 

probleem, een probleemstelling 

formuleren, de doelstelling bepalen en de 

juiste dataverzamelings- en 

analysetechnieken kiezen. 

c. Kan relevante theorieën selecteren en 

gebruiken om een theoretisch kader te 

schrijven. 

d. Is in staat een conceptueel model op te 

stellen en te vertalen naar een empirisch 

onderzoek. 
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e. Draagt kennis en inzicht om begrippen 

om te zetten in meetbare instrumenten. 

f. Kan op basis van een onderzoeksplan een 

keuze maken voor een kwantitatieve of 

kwalitatieve dataverzamelingsmethode. 

g. Kan zelfstandig, kwalitatieve en 

kwantitatieve data verzamelen, 

verwerken, analyseren en interpreteren.  

h. Kan computerprogramma’s inzetten voor 

het verwerken en analyseren van zowel 

kwantitatieve als kwalitatieve 

onderzoeksresultaten. 

i. Kan op basis van de uitkomsten van het 

onderzoek, conclusies trekken en 

aanbevelingen doen. 

j. Kan op basis van sociaalwetenschappelijk 

onderzoek, advies uitbrengen met 

betrekking tot de oplossing van 

pedagogische vraagstukken. 

k. Kan op heldere wijze de bevindingen van 

een sociaalwetenschappelijk onderzoek 

rapporteren, presenteren en 

beargumenteerd verdedigen. 

   Communicatie 

 De afgestudeerde:   

8 heeft basisvaardigheden om 

algemeen onderbouwd te 

argumenteren en te reflecteren 

op argumenten van anderen 

a. Beschikt over vaardigheden om 

argumenten te formuleren en deze op een 

correcte wijze te verdedigen. 

 

9 is in staat om argumentatieve 

en communicatieve 

vaardigheden effectief te 

gebruiken 

a. Beschikt over vaardigheden om 

effectief te kunnen communiceren 

met verschillende doelgroepen. 

b. Kan op basis van argumenten 

effectief over verschillende 

pedagogische onderwerpen 

discussiëren. 

c. Kan verschillende relevante 

gespreksvaardigheden combineren 

in een professionele 

gespreksvoering. 

d. Kan de oorzaken van 

communicatieproblemen in de 

beroepspraktijk identificeren, 

analyseren en daarvoor 

oplossingsmodellen aandragen. 



30  

e. Kan besluitvormingsregels en 

procedures van nationale en 

internationale pedagogische 

situaties interpreteren. 

   Leervaardigheden 

 De afgestudeerde:   

10 kan kritisch reflecteren op de 

eigen academische en 

professionele capaciteiten en 

attitude 

a. Kan verbanden leggen tussen het eigen 

handelen en dat van anderen. 

b. Is in staat om kritisch te reflecteren op het 

eigen academisch gedrag. 

c. Kan omgaan met de eigen professionele 

capaciteiten en is in staat deze op het 

juiste moment in te zetten. 

d. Kan de mondiale pedagogische 

ontwikkelingen en vraagstukken in relatie 

tot het Surinaams pedagogisch werkveld 

analyseren en becommentariëren. 

e. Kan analyseren en onderbouwd feedback 

geven.  

11 etaleert een academische 

(leer)houding 

a. Beschikt over de basisvaardigheden om 

wetenschappelijke documenten/ rapporten 

te schrijven. 

b. Kan kritisch reflecteren op de eigen 

geschreven tekst en die van anderen. 

c. Heeft analytische vaardigheden ontwikkeld 

om overeenkomsten, verschillen en 

verbanden te zien in wetenschappelijke 

teksten. 

d. Kan kritisch reflecteren op het eigen denken 

en functioneren en hiermede werken aan 

continue professionele ontwikkeling. 

e. Is digitaal geletterd en kan diverse digitale 

hulpmiddelen inzetten tijdens de 

beroepsuitoefening. 

 

1.5 Vervolgopleidingen 

Afgestudeerden kunnen zich inschrijven op aansluitende masteropleidingen. Mastersstudies 

die aangeboden worden zijn: 

 Onderwijskunde (aangeboden door de studierichting Agogische 

Wetenschappen Onderwijskunde); geen nieuwe inschrijvingen voor het 

collegejaar 2021-2022 

 Public Health (wordt aangeboden op de Faculteit voor Medische Wetenschappen) 

 Social Development and Policy (wordt aangeboden door de studierichting Sociologie) 

 Master of Education and Research for Sustainable Development (MERSD). (Deze 

opleiding wordt aangeboden op de Faculteit der Maatschappij Wetenschappen). 



31  

1.6 Beroepsperspectieven 

Ten aanzien van beroepsperspectieven kan gesteld worden dat: 

Agogen bekleden verschillende 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 en activiteiten 

en/of verantwoordelijkheden kunnen hebben met betrekking tot het leren en ontwikkelen van 

de medewerkers en allen in de organisatie. 

 

Onderwijskundigen komen terecht in functies waarin ze zich bezighouden met 

beleidsontwikkeling, advisering, onderzoek en planning, kwaliteitszorg, begeleiding, 

opleiding, professionalisering, nascholing, management, organisatie en beheer. Zij kunnen dus 

activiteiten en/of verantwoordelijkheden hebben met betrekking tot het leren en ontwikkelen 

van een ieder binnen het onderwijsgebeuren.  

 

Pedagogen leveren hun bijdrage aan veranderingsprocessen in het gedrag van kinderen en 

ouders, ontwikkelingsproblemen van kinderen. Pedagogen kunnen dan zo een plan (helpen) 

ontwikkelen met betrekking tot het leren en ontwikkelen van het kind binnen zijn/haar 

omgeving. 

 

1.7 Instapeis 

De thans geldende toelatingseis voor de studie A & O is het VWO of een daaraan 

gelijkgesteld diploma.  

  



32  

2. Opbouw Bacheloropleiding A&O 

Voor het behalen van de bachelorgraad moet de student minimaal 180 studiepunten (stp) 

oftewel creditpunten (cp’s) 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 

afstudeervarianten (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 in de B-I fase, 60 cp’s behalen. 

 

Fase II 

In fase II (B-II) moet de student minstens de overige 120 cp’s behalen. Dit kan de student doen 

door een afstudeervariant (major) te kiezen. Naast de verplichte vakken van de major dient de 

student aanvullende (keuze)vakken te volgen.  

 

Het totaal van minstens 180 cp’s kan verkregen worden doordat de student in de B-ll fase de  

keuze maakt voor het volgen van: aangeboden keuzevakken (vakken die expliciet staan 

aangegeven als “keuzevakken”, of andere in het semester simultaan aangeboden vakken van 

andere afstudeervarianten (majors), of na verkregen schriftelijke toestemming op het verzoek 

voor het volgen van keuzevak(ken) bij een andere studierichting, faculteit of (buitenlandse) 

universiteit bij uitwisselingsprogramma’s (zie Examenreglement). 

 

De studierichting Agogische Wetenschappen en Onderwijskunde biedt de mogelijkheid om te 

kiezen tussen drie afstudeervarianten (majors): 

1. Agogiek; 

2. Onderwijskunde; 

3. Pedagogiek. 

 

Het BSc. programma met de aangeboden drie afstudeervarianten (majors) is onderwijskundig 

gezien opgebouwd uit in totaal vijf leerlijnen waarbij er drie inhoudelijke leerlijnen zijn: 

Leerlijn Agogiek, Leerlijn Onderwijskunde en  Leerlijn Pedagogiek. De vakken van deze 

leerlijnen behandelen specifieke onderwerpen gerelateerd aan deze afstudeervarianten. De 

overige twee leerlijnen betreffen de Leerlijn Onderzoek en Leerlijn Ondersteunende Vakken. 

Daar de AdeKUS een wetenschappelijk onderwijsinstituut is, wordt de nadruk gelegd op het 

doen van onderzoek (research). De Leerlijn Onderzoek omvat vakken met betrekking tot het 

aanbieden van kennis, inzichten en vaardigheden met het doen van onderzoek.  

 

Elke Leerlijn heeft vakdocenten die de gerelateerde vakken verzorgen en deze docenten 

vormen de Vakgroep. Elke vakgroep wordt voorgezeten door een vakgroepcoordinator. De 

vakomschrijvingen van de vakken in deze studiegids zullen gegroepeerd en geprint worden 

onder de vakgroepen, dus de leerlijnen. 
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2.1. Het eerste Bachelorjaar (B-I Fase) 

 

Het B-I programma omvat inhoudelijke oriëntaties in de basisdisciplines van de drie 

afstudeervarianten (majors): 

1.Agogiek; 

2.Onderwijskunde; 

3.Pedagogiek. 

 

Hieronder volgt een overzicht van de vakken die worden aangeboden in de B-I fase: 

 

Tabel 1: B-1 verplichte vakken 

VAKKEN Semester 1 Cp’s  VAKKEN Semester 2 Cp’s 

Agogische Wetenschappen 6  Algemene Sociologie 4 

Algemene Psychologie 4  Kwalitatief Onderzoek 3 

Inleiding Recht 3  Onderwijskunde 6 

Intellectuele Vaardigheden  6  Pedagogiek 6 

Methoden en Technieken van 

Sociaal-Wetenschappelijk 

Onderzoek 

6 

 

Persoonlijke vaardigheden 1 

Persoonlijke vaardigheden  1  Sociale Psychologie 4 

Wetenschapsfilosofie 4 
Statistiek 6 

  

Totaal  30  Totaal 30 

 

2.2. Het tweede en het derde Bachelorjaar (B-II Fase) 

 

In de B-II fase kan de student minstens de overige 120 cp behalen. Na het afronden van de B-

l fase, zal de student een keus moeten maken uit een van de verschillende afstudeervarianten 

(majors).  

 

De studieprogramma's van de afstudeervarianten (majors), aangeboden door de studierichting 

Agogische Wetenschappen en Onderwijskunde staan hieronder vermeld. 

2.2.1 Afstudeervariant (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 in organisaties. 

De studie richt zich op de dynamiek van individuen, groepen en organisaties, zoals bedrijven, 

overheid, buurtwerk, cultureelwerk en het onderwijs en grotere samenlevingsverbanden. 

 

2.2.2 Afstudeervariant (major) Onderwijskunde 

De onderwijskundige kan ondersteunende functies 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 
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en educatie, zowel in de 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. 

 

2.2.3 Afstudeervariant (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, internaten en instellingen voor hulpverlening.  

 

PROGRAMMA B-II FASE (Vakken aanbod) 

 

Afstudeervariant (major): Agogiek 

VAKKEN Semester 3 (verplichte) SP 

Organisatie en management 5 

Organisatieontwikkeling 6 

Strategische Personeelsplanning 6 

Variantie- en regressie-analyse 6 

Ontwikkelingspsychologie 6 

Persoonlijke Vaardigheden 1 

Totaal  30 

 

 

VAKKEN Semester 4 (verplichte) SP 

Gerontologie 4 

Arbeids- en Organisatiepsychologie 6 

Arbeidsrecht 4 

Opleidingskunde 4 

Toegepaste Methodenleer & Statistiek 5 

Test- en Toetstheorie  6 

Persoonlijke Vaardigheden 1 

Totaal 30 
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VAKKEN Semester 5 (verplichte) SP 

Groepsdynamica en communicatie 6 

Onderzoek Forum 3 

Gespreks- en coachingtechnieken 6 

Strategische Personeelsplanning  
6 

Human Resource Management - Actualiteiten  3 

Arbeids- en Gezondheidspsychologie 6 

Totaal  30 

 

 

VAKKEN Semester 6 SP 

BSc. Thesis  12 

Keuzevakken: 18 cp  18 

Totaal  30 

  

Keuzevakken 6e semester:  

Project Management 6 

Introduction to Research Ethics 6 

Inclusie  6 

Jeugdbeleid & -Welzijn  6 

 

 

Afstudeervariant (major): Onderwijskunde 

VAKKEN Semester 3 (verplichte) SP 

Onderwijspsychologie 6 

Onderwijssociologie 6 

Kwaliteitszorg 5 

Variantie- en regressie-analyse 6 

Ontwikkelingspsychologie 6 

Persoonlijke Vaardigheden 1 

Totaal  30 
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VAKKEN Semester 4 (verplichte) SP 

Curriculumtheorie, Ontwikkeling en 

Evaluatie 
6 

Algemene Didactiek 4 

Onderwijsrecht, -wet, en –regelgeving 4 

Opleidingskunde 4 

Toegepaste Methodenleer & Statistiek 5 

Test- en Toetstheorie 6 

Persoonlijke Vaardigheden 1 

Totaal 30 

 

 

VAKKEN Semester 5 (verplichte) SP 

Groepsdynamica en communicatie 6 

Onderzoek Forum 3 

Gespreks- en coachingtechnieken 6 

Onderwijsbeleid en Planning 5 

Onderwijsmanagement en -innovatie 5 

Onderwijseconomie 5 

Totaal  30 

 

 

VAKKEN Semester 6 SP 

BSc. Thesis  12 

Keuzevakken: 18 cp  18 

Totaal semester 6 30 

  

Keuzevakken 6e semester:  

Project Management 6 

Introduction to Research Ethics 6 

Inclusie  6 

Jeugdbeleid & -Welzijn  6 
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Afstudeervariant (major): Pedagogiek 

VAKKEN Semester 3 (verplichte) SP 

Ontwikkelingsstoornissen 6 

Gezinspedagogiek 6 

Early Childhood Development 5 

Variantie- en regressie-analyse 6 

Ontwikkelingspsychologie 6 

Perssonlijke Vaardigheden 1 

Totaal  30 

 

VAKKEN Semester 4 (verplichte) SP 

Orthopedadogiek 6 

Sociale Pedagogiek 6 

Interculturele Pedagogiek 6 

Toegepaste Methodenleer & Statistiek  5 

Test- en Toetstheorie 6 

Persoonlijke Vaardigheden 1 

Totaal 30 

 

 

VAKKEN Semester 5 (verplichte) SP 

Groepsdynamica en communicatie 6 

Onderzoek Forum 3 

Gespreks- en coachingtechnieken 6 

Diagnostiek en Interventietechnieken 4 

Gedragsproblemen  4 

Psychologie van de Adolescentie 3 

Jeugdrecht en Jeugdbescherming 4 

Totaal  30 
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VAKKEN Semester 6 SP 

BSc. Thesis  12 

Keuzevakken: 18 cp  18 

Totaal semester 6 30 

  

Keuzevakken 6e semester:  

Project Management 6 

Introduction to Research Ethics 6 

Inclusie  6 

Jeugdbeleid & -Welzijn  6 

 

De vakken zijn zodanig ingedeeld dat de student 30 studiepunten per semester kan behalen. De 

minimale vereiste van 180 studiepunten om het bachelor diploma te krijgen zijn evenredig verspreid 

over de 3 nominale studiejaren.  

 

2.3 Vakomschrijvingen van aangeboden vakken 

 

Hieronder treft u de vakomschrijvingen gerangschikt naar de leerlijnen c.q. vakgroepen. 

 

Vakgroep AGOGIEK Vakomschrijvingen 

 

Vak: Agogische Wetenschappen 

 

Naam cursus Agogische Wetenschappen 

 

Vakcode   

Contacturen per semester 56 uren  

Aantal studiepunten 6 

Semester en studiefase 1e semester B I  

 

Naam docent Drs. K.I. Frijde-Ramdien  

Leerdoelen:  

Na afloop van de cursus kan de student(e): 

1. Aantonen te beschikken over basiskennis 

van en inzicht in het professioneel begeleiden 

van de vier cliëntsystemen bij 

veranderingsprocessen 

2. Minimaal vier veranderkundige modellen 

toelichten en analyseren welk model voor 

welke hulpverleningssituatie toepasbaar is 

3. Agogische gespreksmodellen toepassen en 

een eenvoudig hulpverleningsgesprek voeren 

4. De agogische theorie (literatuur) toetsen 

aan de praktijk (gastcolleges en excursie(s)) 

en daar een eenvoudig onderzoeksverslag 

over schrijven  
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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, theorieën en dilemma’s 

behandeld tegen de achtergrond van het hoog 

tempo aan veranderingen in de wereld, die 

direct dan wel indirect invloed hebben op de 

mens en waarbij agogische hulpverlening 

gewenst is.  

Om een beeld te verkrijgen van de 

agogische hulpverlening in de praktijk, 

worden excursies georganiseerd naar een 

agogische instantie en zijn er gastcolleges 

door praktijkdeskundigen; waardoor 

toetsing van theorie en praktijk kan 

plaatsvinden en de onderzoekende houding 

van de student wordt bevorderd. 

Dit vak biedt aansluiting op de overige 

vakken in het curriculum die gerelateerd 

zijn aan het psychosociaal functioneren 

van mensen zoals Sociale Psychologie, 

Andragogiek, Strategische 

Personeelsplanning, en 

Organisatieontwikkeling. 

Onderwijsvorm 

 

- Interactieve hoorcolleges 

- Interactieve werkcolleges 

- Mindmapping 

- Individuele en groepsopdrachten 

- Discussies  

- Presentaties  

- Gastcolleges 

- Excursies 

Vereiste voorkennis N.v.t. 

Wijze van toetsen 1. Schriftelijk tentamen (individueel)  

2. Onderzoeksverslag in groepsverband   

Voorwaarden voor afleggen tentamen Conform het vigerend Bachelor 

Examenreglement hebben ingetekend voor alle 

(deel)tentamens. 

*Deelname aan de excursie(s)/gastcollege(s) is 

verplicht i.v.m. het schrijven en indienen van 

het onderzoeksverslag 

Tentamenstof Opgegeven verplichte literatuur 

Wijze van vaststellen eindcijfer Cijferberekening:  

Schriftelijk tentamen: 70% 

Onderzoeksverslag: 30%  
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Per deeltentamen mag de student minimaal een 

5,0 behalen met dien verstande dat het geldig 

eindcijfer minimaal een 5,5 is. 

Collegemateriaal 

 

 Brinkman, J. (2017). Voor de 

verandering: Een praktische 

inleiding in de Agogische theorie. 6e 

druk. Noordhoff uitgevers ISBN 

9789001875756. 

 Lubberding J., Kaptein E., van Stratum R. 

(2017), Change Management. 6e druk,  

Noordhoff uitgevers.  

ISBN ISBN (ebook) 978-90-01-87596-1 

ISBN 978-90-01-87595-4 

 Verhulst J., (2014). Het hulpverlenend 

gesprek. Een praktische handleiding. 2e 

druk. Noordhoff uitgevers. ISBN 

9789001848095 

 

Vak: Arbeids- en Gezondheidspsychologie 

 

Naam cursus Arbeids- en Gezondheidspsychologie 

Vakcode   

Contacturen per semester 56 uren (2x2 uren per week) 

Aantal studiepunten  

Semester en studiefase 5e semester  B – II fase 

Naam docent Drs. M. Vanenburg 

Leerdoelen:  

Na afloop van de cursus kan de 

student(e): 

1. Inzicht in de materie van Arbeid –en 

Gezondheidspsychologie. 

2. Bestuderen en bevorderen van veiligheid, gezondheid 

en welzijn in organisaties. 

3. Individuele en organisatie interventies benoemen voor 

veiligheid, gezondheid en welzijn.   

4. Inzicht in verantwoordelijkheden van werkgever en 

werknemer in de Surinaamse 

arbeidsomstandighedenwetgeving.  

5. Schrijven van een beleidsnota op het gebied van 

veiligheid, gezondheid en welzijn voor een 

organisatie. 

Korte omschrijving van de vak 

inhoud 

Het verschaffen van inzicht in de materie van Arbeid –

en Gezondheidspsychologie. Hierbij wordt m.n. gelet 

op het bestuderen en bevorderen van de veiligheid en 

gezondheid en het welbevinden in organisaties gelet 

ook op de steeds toenemende veranderingen in de 

werkbeleving. De student zal individueel een 
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beleidsnota moeten maken omtrent de aanpak van 

gezondheidsproblematiek binnen een organisatie.  

Onderwijsvorm 

 

Hoor- en werkcolleges 

Vereiste voorkennis Bindende volgorde: Strategische Personeelsplanning en 

Arbeids- en Organisatiepsychologie 

Wijze van toetsen Schriftelijk tentamen, open boek, 10 vragen 

Beleidsnota, 10-15 pag 

Voorwaarden voor afleggen 

tentamen 

Conform het vigerend Bachelor Examenreglement hebben 

ingetekend voor alle (deel)tentamens. 

Tentamenstof • Schaufeli, Bakker en De Jonge (2013). De 

Psychologie van Arbeid en Gezondheid. 3 e 

herziene druk. ISBN 9789031398539. 

• Arbeidsomstandighedenwet 2019(Suriname) 

• Overig (digitaal) materiaal, o.a. Powerpoint 

presentaties docent  

Wijze van vaststellen eindcijfer Het eindcijfer wordt vastgesteld aan de hand van twee (2) 

deelcijfers, namelijk het schriftelijk tentamen (individueel 

cijfer, 2/3 66% deel) en de beleidsnota (individueel cijfer, 

1/3 34% deel). 

Per deeltentamen mag de student minimaal een 5,0 behalen 

met dien verstande dat het geldig eindcijfer minimaal een 

5,5 is. 

Collegemateriaal 

 

• Schaufeli, Bakker en De Jonge (2013). De 

Psychologie van Arbeid en Gezondheid. 3 e 

herziene druk. ISBN 9789031398539. 

• Arbeidsomstandighedenwet 2019(Suriname) 

• Overig (digitaal) materiaal, o.a. Powerpoint 

presentaties docent 

• Hoogerwerf, A. en Herwijer, M. (2003) 

Overheidsbeleid., hoofdstuk 4.3 
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Vak: Arbeids- en Organisatiepsychologie 

 

Naam cursus Arbeids- en Organisatiepsychologie 

Vakcode   

Contacturen per semester  56 uren 

Aantal studiepunten   6  

Semester en studiefase 4e semester BII-fase 

Naam docent Drs. R. Jadnanansing 

Leerdoelen: 

Na afloop van de cursus kan de 

student(e): 

 

1. de grondbeginselen en basistheorieën uit de 

organisatiepsychologie m.b.t. o.a.: 

groepsprocessen, samenwerking tussen groepen, 

communicatie, leidinggeven en besluitvorming 

omschrijven en toepassen in 

cassussen/opdrachten.  

2. arbeidsverhoudingen binnen de organisatie zowel 

van de kant van de organisatie als de kant van de 

relaties buiten de organisatie kunnen analyseren 

(individueel of in groepsverband) 

3. een analyse doen over een relevant onderwerp de 

arbeidsmarkt rakende aan de hand van behandelde 

theorieen  

4. mondeling en schriftelijk verslag doen over de 

gemaakte analyse  over een relevant onderwerp 

de arbeidsmarkt rakende 

Korte omschrijving van de 

vakinhoud 

 

Een organisatie bestaat uit mensen die een 

gezamenlijk doel nastreven. Om dit doel 

te bereiken is van belang kennis en 

inzichten te hebben over hoe de het 

geheel van het arbeid en organisatie in 

elkaar zit. De volgende onderwerpen 

worden belicht: 

 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 

Onderwijsvorm Hoorcolleges en practicum 
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Vereiste voorkennis  Nvt  

Wijze van toetsen  Schriftelijk tentamen ( 70 %) 

 Verslag ( 20 %) en Presentatie ( 10 %) 

Voorwaarden voor afleggen 

tentamen 

Conform het vigerend Bachelor Examenreglement 

hebben ingetekend voor alle (deel)tentamens. 

 

Tentamenstof  Alle behandelde leerstof 

Wijze van vaststellen eindcijfer Schriftelijk tentamen ( 70 %) 

 Verslag ( 20 %) en Presentatie ( 10 %) 

Per deeltentamen mag de student minimaal een 5,0 

behalen met dien verstande dat het geldig eindcijfer 

minimaal een 5,5 is. 

Collegemateriaal Alblas, G en E. Wijsman. (2013). Gedrag in 

organisaties. Groningen: Noordhoff. 

( 6e druk, ISBN 9789001816261) 

 

 

Vak: Human Resource Development 

 

Naam cursus Human Resource Development 

Vakcode   

Contacturen per semester 56 uren  

Aantal studiepunten 6 

Semester en studiefase 4e semester B II  

Naam docent Drs. K.I. Frijde-Ramdien  

Leerdoelen:  

Na afloop van de cursus kan de 

student(e): 

1. De betekenis, het doel en de noodzaak van 

Human Resource Development (HRD) in het 

kader van de concurrentiepositie van 

organisaties beargumenteren 

2. De rol en taken van de afdeling HRD in 

relatie tot Human Resource Management 

toelichten 

3. Een analyse maken van de noodzaak van 

competentie-ontwikkeling van medewerkers  

4. Door middel van onderzoek een analyse 

maken van ontbrekende competenties bij een 

bepaalde doelgroep 

6. Met behulp van de opgedane theoretische 

kennis en oefeningen in de klas demonsteren 

te beschikken over de basisvaardigheden om 

een eenvoudige workshop/training te 

ontwerpen en uit te voeren in de praktijk 

Korte omschrijving van de vakinhoud (HRD) is een onderdeel van HRM, dat zich 

bezighoudt met het opleiden en ontwikkelen 
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van medewerkers in organisaties. De kern 

van HRM is het plaatsen van de juiste 

mensen op de juiste plek; HRD richt zich op 

het ontwikkelen van mensen vanuit die plek. 

Bij HRD gaat het dus om het organiseren 

van individuele en collectieve leerprocessen 

gericht op de persoonlijke en professionele 

ontwikkeling van medewerkers alsmede het 

beter functioneren van de organisatie als 

geheel.  Het belang van HRD neemt toe 

naarmate organisaties zich van de concurrent 

proberen te onderscheiden door hun 

medewerkers ontwikkelingsperspectieven te 

bieden. Daarom probeert HRD het beste uit 

medewerkers te halen, door ze kansen te 

bieden om nieuwe competenties te leren of 

hun huidige te verbeteren. 

De kennis en vaardigheden opgedaan tijdens 

dit college zijn relevant voor de uitoefening 

van het beroep binnen HRD en sluiten aan 

op onder andere de volgende vakken: 

Onderwijskunde, Opleidingskunde en 

Personeelsplanning. Studenten     werken 

tijdens de colleges aan hun eigen compe-

tentieontwikkeling. Ook worden zij in de 

gelegenheid gesteld in groepsverband 

een workshop/training te ontwerpen en 

uit te voeren.   

Onderwijsvorm 

 

- Interactieve hoor- en werkcolleges 

- Individuele- en groepsopdrachten 

- Discussies  

- Presentaties  

- Praktijkopdracht 

- Begeleiding bij het onderzoek 

Vereiste voorkennis Opleidingskunde en Strategische 

Personeelsplanning gevolgd hebben 

 

Wijze van toetsen 1. Schriftelijk tentamen: (individueel)  

2. Groepsopdracht (workshop, training)  

3. Groepsverslag (groepscijfer)  

Voorwaarden voor afleggen tentamen Conform het vigerend Bachelor 

Examenreglement hebben ingetekend voor 

alle (deel)tentamens. 

- Deelname aan de klasse opdrachten 

- Deelname aan de groepsopdracht 

Tentamenstof Opgegeven verplichte literatuur 
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Wijze van vaststellen eindcijfer Cijferberekening:  

Schriftelijk tentamen: 50% 

Groepsopdracht: 10% 

Groepsverslag: 40% 

Per deeltentamen mag de student minimaal 

een 5,0 behalen met dien verstande dat het 

eindcijfer minimaal een 5,5 is. 

Collegemateriaal 

 

  Kluytmans, F. & Kampermann A., 

(2017). Leerboek HRM. 3e druk. 

Noordhoff Uitgevers. Groningen/Houten.  

ISBN 978-90-01-87826-9. 

 Tellingen, R.M.W., (2000). Opleidings- 

management. Van Human Resource 

Development naar een Lerende 

Organisatie. 2e druk. Stenfert Kroese. 

 Kessels J. & Poell R., (2011). Handboek 

human resource development. Bon Stafleu. 

ISBN 9789031385645 

 

Vak: Gerontologie 

 

Naam cursus Gerontologie  

Vakcode  

Contacturen per semester 56 uren 

Aantal studiepunten 4 

Semester en studiefase 4e semester BI - fase 

Naam docent Dhr. A. Gaspar MSc. 

Leerdoelen: 

Na afloop van de cursus kan de 

student(e): 

1. de rol van de gerontologie als wetenschap 

binnen de steeds veranderde maatschappij 

beschrijven; 

2. de meest voorkomende gerontologische 

concepten, theorieën en processen 

onderscheiden; 

3. het functioneren van de oudere mens  in 

hun (sociale) omgeving vanuit een 

wetenschappelijk kader beschrijven, 

analyseren en interpreteren;  

4. problemen met betrekking tot de oudere 

mens binnen de Surinaamse context 

signaleren en daarvoor 

oplossingsmodellen formuleren; 

5. met behulp van de gerontologie de positie 

en de kwaliteit van het leven van de 

oudere mens verbeteren. 
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Korte omschrijving van de vakinhoud Gerontologie is de wetenschap die zich vanuit 

verschillende disciplines bezighoudt met de 

studie van de processen die zich tijdens de 

veroudering en in de ouderdom voltrekken in het 

organisme en in de relaties van het oudere 

individu met zijn omgeving. Wat gebeurt er 

tijdens het ouder worden op maatschappelijk vak? 

Welke ongemakken ervaren oudere mensen in het 

dagelijks leven en hoe kan de kwaliteit van het 

leven in alle opzichten voor deze doelgroep 

verbeterd worden? Dit zijn enkele vragen die 

gesteld worden binnen de gerontologie. Er is in 

de laatste jaren veel onderzoek gedaan om de 

situatie van de ouderen in kaart te brengen en zo 

beter in te spelen op maatschappelijke 

ontwikkelingen en zorgkwesties. De groep 

ouderen wordt steeds groter en de kennis op dit 

gebied wordt daarmee ook belangrijker. 

Bovendien is de kennis in veel branches toe te 

passen, gezien de vergrijzing in Suriname.  

Onderwijsvorm: 

 

 Interactieve hoorcolleges 

 Interactieve werkcolleges 

 Individuele en groepsopdrachten 

 Discussies  

 Casussen  

 Presentaties  

Vereiste voorkennis  Bindende volgorde: Algemene Psychologie  

 

Wijze van toetsen Observatie opdracht w.o. verslag 30% en 

presentatie 20% 

Schriftelijk tentamen: 50% 

Voorwaarden voor afleggen tentamen Conform het vigerend Bachelor Examenreglement 

hebben ingetekend voor alle (deel)tentamens. 

Tentamenstof Opgegeven verplichte literatuur/ alle tijdens de 

hoor- en werkcolleges behandelde leerstof 

Wijze van vaststellen eindcijfer  Observatie opdracht w.o. verslag 30% en 

presentatie 20% 

Schriftelijk tentamen: 50% 

Per deeltentamen mag de student minimaal een 

5,0 behalen met dien verstande dat het geldig 

eindcijfer minimaal een 5,5 is. 

Collegemateriaal: Wetenschappelijke artikelen  

Overig (digitaal) materiaal 
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Vak: Organisatie en Management 

 

Naam cursus Organisatie en Management 

Vakcode  

Contacturen per semester 56 uren 

Aantal studiepunten 5 

Semester en studiefase 5e semester – BII-fase 

Naam docent G. Jhinkoe Rai MSc  

Leerdoelen: 

Na afloop van de cursus kan de 

student(e): 

 

de meest gangbare management theorieën kunnen 

omschrijven, identificeren en toepassen binnen 

gegeven casussen. 

Specifieker moet de student het volgende kunnen: 

1. Weergeven:  de historische schets van de 

organisatiekunde a.d.h.v. de belangrijke 

denkrichtingen en persoonlijkheden uit dit 

vakgebied. Tijdens het vak Organisatie 

Ontwikkeling komen de ‘oudere’ 

denkrichtingen/persoonlijkheden reeds aan de 

orde; bij dit vak wordt extra aandacht besteed aan 

de ‘moderne en eigentijdse’ personages. 

2. Weergeven, identificeren en toepassen van de 

volgende belangrijke begrippen op het terrein 

van: organisatie, organisatiekunde en strategisch 

management, groepen en teams; 

managementtaken diverse leiderschapsstijlen. 

3. Verschillende soorten 

besluitvormingsprocessen onderscheiden en 

besluitvormingstechnieken toepassen 

4. Herkennen en omschrijven van: belangrijke 

organisatie en managementaspecten in het 

openbaar bestuur. 

 De volgende leerdoelen worden reeds bij het vak 

Organisatie Ontwikkeling nagestreefd; in dit vak 

zijn deze onderwerpen en leerdoelen niet meer 

prioriteit maar er wordt wel verwezen en geacht 

dat de studenten het volgende kunnen: 

 Herkennen en omschrijven van: bestaande 

organisatiestructuren;  

De organisatieculturen onderscheiden aan de 

hand van de verschillende typologieën. 
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Korte omschrijving van de vakinhoud Het vak Organisatie & Management beoogt 

invulling te geven aan datgene waar de 

opleiding  zich op richt namelijk: het verwerven 

van inzicht in de organisatie en 

managementtechnieken & gedrags- en 

verandermanagement, en het opdoen van 

vaardigheden en kennis die nodig is voor hogere 

beleids- en organisatie en management functies in 

de publieke en "non-profit” sectoren. 

Organisatie & Management staat niet los noch op 

zichzelf van Organisatie Ontwikkeling; het zijn 2 

begrippen die het beste tot uiting komen als ze 

met elkaar in relatie gebracht worden en de 

kennis geïntegreerd aangeboden worden. Om 

toch voldoende aandacht te besteden bij 

specifieke onderwerpen die inherent zijn aan het 

een vakonderdeel en andere onderwerpen 

specifiek voorkomen bij het ander vakonderdeel, 

worden er 2 verschillende modules aangeboden. 

De integratie van beide vakken uit zich in aanbod 

van de onderwerpen, kennis, vaardigheden en 

inzichten. Waar dit vak meer aandacht zal geven 

of voortborduren, zal ook bij het vak Organisatie 

Ontwikkeling steeds een link gemaakt worden en 

steeds verwezen naar dit vak en vice versa.  

Onderwijsvorm: 

 

·         Interactieve hoorcolleges 

·         Interactieve werkcolleges 

·         Individuele en groepsopdrachten 

·         Discussies 

·         Casussen 

·         Presentaties 

          (eventueel) Excursie / Veldbezoek 

Vereiste voorkennis  Geen  

Wijze van toetsen  Verslag + Presentatie (40%) en 

Schriftelijk tentamen (60%). 

Voor het verslag en het schriftelijk tentamen 

worden kennis en inzichten alsook vaardigheden 

opgedaan bij het vak Organisatie Ontwikkeling 

beoordeeld aan de hand van scoringsrubrieken. 

Het zullen geïntegreerde toetsvormen zijn waarbij 

elk vak specifiek en alleen dat onderdeel zoals 

afgesproken tijdens de colleges beoordeeld zal 

worden. 

Eindcijfer: gemiddelde v/d 2 deelcijfers en 

module afgeronde is ≥ 5,5  
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Voorwaarden voor afleggen tentamen Conform het vigerend Bachelor Examenreglement 

hebben ingetekend voor alle (deel)tentamens. 

Tentamenstof Behandelde onderwerpen uit de hoofdstukken van 

Dam en Marcus (2019). 

Wijze van vaststellen eindcijfer Het verslag wordt integraal beoordeeld aan de 

hand van scoringsrubrieken die de studenten 

vooraf zullen ontvangen en vooraf doorgenomen 

worden tijdens de colleges. 

Verslag + Presentatie (40%) en 

Schriftelijk tentamen (60%). 

Per deeltentamen mag de student minimaal een 

5,0 behalen met dien verstande dat het eindcijfer 

minimaal een 5,5 is. 

Collegemateriaal: Marcus, J. & van Dam, N. (2019). Handboek 

Organisatie en Management; Een 

praktijkgerichte benadering. Utrecht: Noordhoff 

Uitgevers. 

(ISBN: 9789001895600 

ISBN (e-book): 9789001895617) 

Recente wetenschappelijke producties zullen ook 

als collegemateriaal aangewend worden. 

 

Vak: Organisatie Ontwikkeling  

Naam cursus Organisatie Ontwikkeling  

Vakcode AO -  

Contacturen per semester 56 

Aantal studiepunten 6 

Semester en studiefase 3e semester – B – II fase 

Naam docent Drs Holband R.G, MSc 

Leerdoelen: 

Na afloop van de cursus kan de 

student(e): 

1. Zicht op kaders, randvoorwaarden en grenzen 

op het gebied van tijd, geld en expertise; 

2. Het snel kunnen vergaren van informatie; 

3. Instaat zijn een realistische inschatting maken 

van de haalbaarheid van de wensen van de 

opdrachtgever; 

4. Is instaat op het juiste moment een interventie 

te plegen;  

5. Het leiden van veranderingsprocessen 

6. Identificeren welke historische 

ontwikkelingen invloed hebben op 

hedendaagse organisatie 

7. Het kunnen structureren van organisaties 

8. Het kunnen analyseren van de externe 

omgeving van de organisatie 
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Korte omschrijving van de vakinhoud Organisatieontwikkeling is geen doel op zich. De 

wereld staat niet stil en managers zitten vaak met 

de volgende vragen: 

 Hoe krijg je veranderingen van strategie 

en positionering - bijvoorbeeld door 

veranderingen in de markt - nu 

doorgevoerd in de hele organisatie? 

 Hoe kan ervoor gezorgd worden dat de 

herstructurering (bijv. in een nieuwe 

levensfase van een organisatie) ook 

gedragen wordt en dat 

verantwoordelijkheden - ook 

overgedragen en opgepakt wordt? 

 Hoe doorbreken we tegenvallende 

resultaten? 

 Hoe zorgen we dat het team meer samen 

werkt, samen afspraken maakt en deze 

ook nakomt? 

 Wat is de volgende stap voor de 

organisatie en hoe wordt daar invulling 

aangegeven? 

  

Bij organisatie ontwikkeling wordt vaak gedacht 

dat het primair gaat om verandering in structuur 

en processen.  Echter zal dit slecht kans van 

slagen hebben wanneer de verandering ook 

plaatst vindt bij elke medewerker. We hebben het 

dan dus over een verandering in de 

bedrijfscultuur (context). 

De hoogste leiding van een organisatie is 

uiteindelijk de cultuurdrager en bepaalt de cultuur 

van de organisatie. 

De opgedane kennis kan ook toegepast worden 

bij andere modulen zoals: Opleidingskunde; 

Organisatie En 

Management; Onderwijsmanagement en -

Innovatie; Arbeids- en Organisatiepsychologie; 

Strategische Personeelsplanning. 

 

Onderwijsvorm 

 

- Interactieve hoorcolleges 

- Interactieve werkcolleges 

- Individuele en groepsopdrachten 

- Discussies 

- Casussen 

- Presentaties 

(eventueel) Excursie / Veldbezoek 
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Vereiste voorkennis N.V.T. 

Wijze van toetsen 
Verslag + Presentatie (40%) en 

Schriftelijk tentamen, openboek (60%). 

 Voor het verslag en het schriftelijk tentamen 

worden kennis en inzichten alsook vaardigheden 

opgedaan bij het vak Organisatie & management 

beoordeeld aan de hand van scoringsrubrieken. 

Het zullen geïntegreerde toetsvormen zijn waarbij 

elk vak specifiek en alleen dat onderdeel zoals 

afgesproken tijdens de colleges beoordeeld zal 

worden. 

Eindcijfer: gemiddelde v/d 2 deelcijfers en 

module afgeronde is > 5.5 

 

Voorwaarden voor afleggen tentamen Conform het vigerend Bachelor Examenreglement 

hebben ingetekend voor alle (deel)tentamens. 

Tentamenstof Opgegeven verplichte literatuur/ alle tijdens de 

hoor- en werkcolleges behandelde leerstof 

Wijze van vaststellen eindcijfer 
Het verslag wordt integraal beoordeeld aan de 

hand van scoringsrubrieken die de studenten 

vooraf zullen ontvangen en vooraf doorgenomen 

worden tijdens de colleges. 

Verslag + Presentatie (40%) en 

Schriftelijk tentamen (60%). 

Per deeltentamen mag de student minimaal een 

5,0 behalen met dien verstande dat het eindcijfer 

minimaal een 5,5 is.  

Collegemateriaal: 

 

Verplichte literatuur 

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

Research. 

Thuis, P. T. (2014). Toegepaste 

Organisatiekunde. Noordhoff uitgevers BV. 

Lubberding, J., & Lievers, B. (2017). Change 

Mangement. Groningen: Noordhoff uitgevers BV. 
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Vak: Strategische Personeelsplanning 

Naam cursus Strategische Personeelsplanning 

Vakcode   

Contacturen per semester 56 uren  

Aantal studiepunten 6 

Semester en studiefase 3e semester B II  

Naam docent Drs. K.I. Frijde-Ramdien  

Leerdoelen:  

Na afloop van de cursus kan de 

student(e): 

1. De betekenis, het doel en de noodzaak 

van Strategische Personeelsplanning in 

organisaties beargumenteren 

2. De relatie tussen Strategische 

Personeelsplanning en de HRM-stromen 

toelichten 

3. Een onderscheid maken tussen de 

begrippen instroom, doorstroom en 

uitstroom en identificeren welke HRM-

instrumenten per stroom toegepast worden 

in relatie tot Strategische Personeelsplanning 

4. Door middel van onderzoek een analyse 

maken van de toepassing van Strategische 

Personeelsplanning in relatie tot de HRM-

stromen in de praktijk 

5. Oplossingsmodellen aandragen voor 

verbetering van de toepassing van 

Strategische Personeelsplanning als HRM-

instrument in de praktijk 

Korte omschrijving van de vakinhoud Om personeel op de juiste manier in te zetten 

ontwikkelt een organisatie HRM-beleid. 

Strategische Personeelsplanning is een HR-

instrument om dit HRM-beleid effectief te 

kunnen uitvoeren. Hiervoor worden de 

verschillende HRM-stromen (instroom- 

doorstroom en uitstroom) en de daarbij 

behorende HR-instrumenten op elkaar 

afgestemd en geïntegreerd, zoals werving en 

selectie, het opstellen van functieprofielen, 

en het opleiden van personeel. Strategische 

Personeelsplanning draagt zorg voor een 

goede personele bezetting die helpt de 

doelstellingen van de organisatie nu en in de 

toekomst te behalen, door middel van een 

goed instroom-, doorstroom- en 

uitstroombeleid. Deze kennis en 

vaardigheden zijn relevant voor de 

uitoefening van het beroep als Human 

Resources Manager en sluiten aan op onder 
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andere de volgende vakken: Arbeids- en 

organisatiepsychologie, Management en 

Organisatie, Opleidingskunde en Human 

Resource Development. Studenten     worden     

in    de     gelegenheid     gesteld in groeps-

verband   een   onderzoek te   doen naar de 

werking en toepassing van Strategische 

Personeelsplanning en de daarbij behorende  

HRM- instrumenten in de praktijk. 

Onderwijsvorm 

 

- Interactieve hoorcolleges 

- Interactieve werkcolleges 

- Individuele- en groepsopdrachten 

- Discussies  

- Presentaties  

- Praktijkopdracht 

- Begeleiding bij het onderzoek 

Vereiste voorkennis Algemene psychologie gevolgd hebben 

Wijze van toetsen  Schriftelijk tentamen bestaande uit open 

vragen: (individueel)  

 Groepsverslag over de klasse opdrachten 

(groepscijfer) 

 Onderzoeksverslag in groepsverband 

(groepscijfer)  

Voorwaarden voor afleggen tentamen Conform het vigerend Bachelor 

Examenreglement hebben ingetekend voor 

alle (deel)tentamens. 

*Deelname aan de klasse opdrachten 

* Deelname aan het onderzoek 

Tentamenstof Opgegeven verplichte literatuur 

Wijze van vaststellen eindcijfer Cijferberekening:  

Schriftelijk tentamen: 40% 

Verslag klasse opdracht 20% 

Onderzoeksverslag: 40% 

Per deeltentamen mag de student minimaal een 

5,0 behalen met dien verstande dat het eindcijfer 

minimaal een 5,5 is. 

Collegemateriaal 
 

  Kluytmans F. & Kampermann A., (2017). 

Leerboek HRM. 3e druk. Noordhoff 
Uitgevers. Groningen/Houten.  ISBN 978-

90-01-87826-9 

 Gerritsma M., & Grit R., (2010). Zo maak je een 

Personeelsplan. Noordhoff Uitgevers. 

Groningen/Houten.  ISBN 978-90-01-77557-
5 

 HRM-artikelen over Strategische 

Personeelsplanning 

Aanbevolen literatuur  Dijkstra J., (2011). Handboek Human 

Resources Management. Koninklijke van 
Gorcum. 
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Vakomschrijving Vakgroep ONDERSTEUNENDE LEERLIJN  

  

Vak: Algemene Psychologie 

 

Naam cursus Algemene Psychologie 

Vakcode AO -  

Contacturen per semester 56 

Aantal studiepunten 4 

Semester en studiefase 1e semester – BI-fase 

Naam docent Mw. M. Kasanredjo-Saimoen BSc, MSPH 

Leerdoelen: 

Na afloop van de cursus kan de 

student(e): 

1. Psychologische basistheorieën en 

disciplines beschrijven, onderscheiden en 

herkennen; 

2. De belangrijkste toepassingsgebieden van 

de psychologie herkennen en beschrijven; 

3. Betrouwbare informatie opzoeken, 

herkennen, en samenvatten; 

4. Basis psychologische kennis en 

inzichten toepassen in cassussen. 

Korte omschrijving van de vakinhoud De psychologie is een wetenschappelijke 

benadering van gedrag. Hier wordt er ingegaan 

op de vraag: wat is psychologie en waar liggen 

haar wortels? Behandelde onderwerpen zijn 

onder andere: psychologische 

persoonlijkheidsontwikkeling; leren; emotie en 

motivatie; stress, gezondheid en welzijn en 

stoornissen zijn allemaal onderwerpen die aan 

de orde komen.  

 

Bij het uitoefenen van het beroep als (ped)agoog 

of onderwijskundige, komen we in aanraking 

met mensen (hetzij direct of indirect). Om de 

samenleving goed van dienst te zijn, is het 

essentieel dat wij de motivatie achter de 

denkwijze van een persoon begrijpen. Door dit 

proces te begrijpen kunnen we een beter 

oplossingsmodel of beleid uitstippelen waaruit 

iedereen voordelen heeft.  

Onderwijsvorm: 

 

Colleges 

 40% hoorcolleges 

 35% groepsdiscussies 

 

Zelfwerkzaamheid 

 25% zelfstudie 
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Vereiste voorkennis Niet van toepassing 

Wijze van toetsen Schriftelijk eindtentamen (open boek) 

Voorwaarden voor afleggen tentamen Conform het vigerend Bachelor 

Examenreglement hebben ingetekend voor alle 

(deel)tentamens.  

Tentamenstof Behandelde onderwerpen uit de hoofdstukken van 

Zimbardo, Johnson en McCann. 

Wijze van vaststellen eindcijfer Schriftelijk tentamen – 100% 

 

Per deeltentamen mag de student minimaal een 

5.0 behalen met dien verstande dat het eindcijfer 

minimaal een 5,5 is.  

Collegemateriaal: Zimbardo, P.G., Johnson, R. & McCann, V. 

(2017). Psychologie: Een Inleiding. Amsterdam: 

Pearson Benelux B.V. 

 

Vak: Algemene Sociologie 

Naam cursus Algemene Sociologie 

Vakcode AO - 

Contacturen per semester 56 

Aantal studiepunten 4 

Semester en studiefase 2e semester – BI-fase  

Naam docent Mw. M. Kasanredjo-Saimoen BSc, MSPH 

Leerdoelen: 

Na afloop van de cursus kan de 

student(e): 

1. Basis sociologische begrippen benoemen 

en beschrijven. 

2. Basis sociologische begrippen uit 

voorgelegde vraagstukken herleiden en 

toepassen;  

3. Vraagstukken vanuit sociologische 

theorieën weergeven en analyseren;  

4. Vanuit sociologische theorieën relaties 

leggen en deze relaties kritisch 

beoordelen. 

Korte omschrijving van de vakinhoud In dit vak zullen wij samen nadenken over wat de 

sociologie wel en niet is. Wat zijn de verschillen 

tussen lekentaal en de definitie in de sociologie.  

Het vak draait om 4 thema’s: de sociologie als 

wetenschap, mensen met elkaar, sociale kaders en 

de samenleving in evenwicht en beweging. 

Voorkomende begrippen zoals deviant, cultuur, 

functieanalyse en consensus worden niet alleen 

besproken, maar ook toegepast in de Surinaamse 

situatie en in de wetenschappelijke wereld. De 

nadruk ligt niet alleen op het begrijpen van een 
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vakterm, maar ook het herkennen en kunnen 

toepassen in de praktijk. 

Als toekomstige (ped)agoog of onderwijskundige, 

komen we in contact met de mens en trachten we 

hen te helpen, middels een one-on-one sessie of 

door het maken van beleid. Vaak genoeg spelen 

sociologische factoren daarbij een belangrijke rol. 

We moeten namelijk weten hoe we met elkaar 

kunnen omgaan, begrijpen wat de invloeden zijn 

van de omgeving of de samenleving, willen wij 

een effectieve oplossing vinden.  

Onderwijsvorm: 

 

Colleges 

40% hoorcolleges 

20% groepsdiscussies 

 

Zelfwerkzaamheid 

25% zelfstudie 

15% begeleiding bij het deeltentamen 

Vereiste voorkennis Niet van toepassing 

Wijze van toetsen Schriftelijk eindtentamen (Open Boek) 

Paper (individueel) 

Presentatie (groep) 

Voorwaarden voor afleggen tentamen Conform het vigerend Bachelor 

Examenreglement hebben ingetekend voor alle 

(deel)tentamens. 

Tentamenstof Alle hoofdstukken (1 – 20) uit de verplichte 

literatuur. 

Wijze van vaststellen eindcijfer Schriftelijk tentamen – 40% 

Paper – 40% 

Presentatie – 20% 

Eindcijfer: 40% + 40% + 20% = 100% 

Per deeltentamen mag de student minimaal een 

5.0 behalen met dien verstande dat het eindcijfer 

minimaal een 5,5 is. 

Collegemateriaal: De Jager, H., Mok, A.L. en Sipkema, G. (2014), 

Grondbeginselen der Sociologie. Groningen: 

Noordhoff uitgevers. 

 

Vak: Arbeidsrecht 

Naam cursus Arbeidsrecht  

Vakcode AO -  

Contacturen per semester 56 

Aantal studiepunten 4 

Semester en studiefase 4e semester – B – II fase 

Naam docent  Mr. G. Piroe 
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Leerdoelen: 

Na afloop van de cursus kan de 

student(e): 

1. de basisbegrippen van het arbeidsrecht 

omschrijven; 

2. het verschil uitleggen tussen de verschillende 

soorten overeenkomsten tot het verrichten van 

arbeid; 

3. de Surinaamse wetgeving in het kader van 

arbeidswetgeving analyseren inclusief de 

sociale wetten; 

4. de kennis en het inzicht van het arbeidsrecht in 

concrete gevallen toepassen bij het oplossen 

van eenvoudige geschillen binnen de 

arbeidsrelatie tussen werkgever en werknemer 

en bij het implementeren van 

veranderingsprocessen; 

5. adviezen uitbrengen aan leidinggevenden met 

betrekking tot het creëren van een gezonde 

werkklimaat voor de werknemer met in 

achtneming van de arbeidswetten; 

6. een vergelijking maken tussen de nationale 

wetgeving en het ILO – verdrag. 

Korte omschrijving van de vakinhoud Het arbeidsrecht regelt de juridische verhoudingen 

tussen een werkgever en een werknemer. Wanneer 

er sprake is van een arbeidsrelatie tussen een 

werknemer en een werkgever, dan is het 

arbeidsrecht van toepassing. In het arbeidsrecht 

staan regels over bijvoorbeeld het loon, de 

proeftijd, de duur van de arbeidsovereenkomst, de 

opzegtermijn, verzuim- en de ontslagregels. 

Arbeidsrecht is nodig om de rechten van de 

werknemer te beschermen tegen de dominante 

positie van de werkgever. Het arbeidsrecht 

verplicht de werkgever bijvoorbeeld om zijn 

werknemers een minimumloon te betalen en om 

hen af en toe vakantie te geven. Verder is 

arbeidsrecht zeer belangrijk bij het beëindigen van 

de arbeidsovereenkomst. Een groot deel van het 

arbeidsrecht heeft dan ook betrekking op ontslag. 

Arbeidsrecht regelt de rechten en plichten omtrent 

de verhouding tussen een werkgever en een 

werknemer. Een werknemer verbindt zich op basis 

van een arbeidscontract met een werkgever om, 

gedurende een bepaalde tijd arbeid te verrichten, 

tegen een bepaald loon. Op het moment dat er, 

gedurende deze rechtsverband, problemen 

ontstaan, komt het arbeidsrecht bij kijken. 
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Afgestudeerde A&O’ers met de major Agogiek 

kunnen ook tewerkgesteld worden binnen 

organisaties om veranderingsprocessen te 

begeleiden. Hierbij is het van belang kennis en 

inzicht te dragen van het arbeidsrecht. 

Onderwijsvorm: 

 

 Interactieve hoorcolleges 

 Interactieve werkcolleges 

 Peerreview 

 Mindmapping 

 Individuele en groepsopdrachten 

 Discussies  

 Casussen  

 Presentaties  

 

Vereiste voorkennis Bindende volgorde Inleiding Recht 

Wijze van toetsen Verslag (groep) 

Schriftelijk tentamen (individueel) 

Voorwaarden voor afleggen tentamen Ingetekend hebben voor het tentamen conform het 

BSc. Examenreglement  

Tentamenstof Opgegeven verplichte literatuur/ alle tijdens de 

hoor- en werkcolleges behandelde leerstof 

Wijze van vaststellen eindcijfer Verslag: 50% 

Schriftelijk tentamen: 50% 

Per deeltentamen mag de student minimaal een 5.0 

behalen met dien verstande dat het eindcijfer 

minimaal een 5,5 is. 

Collegemateriaal:  Piroe G (2016) – Gids Arbeidswetgeving 

Suriname  

 Surinaamse wetgeving in het kader van 

Arbeidswet (Burgerlijk wetboek, 

Arbeidswet, etc.) 

 Het IOL-verdrag  

 Wetenschappelijke artikelen  

 Overig (digitaal) materiaal  

 

 

Vak: Gespreks- en coachingstechnieken 

 

Naam cursus Gespreks- en coachingstechnieken  

Vakcode AO -  

Contacturen per semester 56 

Aantal studiepunten 6 

Semester en studiefase 5e semester – B – II fase 

Naam docent Mw. J. Wongsoredjo MA, MPM 
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Leerdoelen: 

Na afloop van de cursus kan de 

student(e): 

1. De kennis, inzichten en theoretische 

modellen van de verschillende gespreks- 

en coachingstechnieken beschrijven en 

identificeren; 

2. De vaardigheden in het rapporteren en 

communiceren over gesprekvoering en 

coaching toepassen in rollenspel, 

simulaties en casussen; 

3. Basis praktische vaardigheden in het doen 

van motiverende gespreksvoering 

toepassen; 

4. Vraagstukken methodisch te analyseren, 

vanuit een theorie adviezen te ontwerpen 

en uit te voeren m.b.t. gespreksvoering 

en/of coaching. 

 

Korte omschrijving van de vakinhoud Voor het vak gespreks- en coachingstechnieken 

krijgen de studenten informatie over de 

uitgangspunten van verschillende theorieën over 

gespreks- en coachingstechnieken. De nadruk 

wordt gelegd op motiverende gespreksvoering en 

de practicum oefeningen middels rollen spelen 

leggen ook de nadruk op de methode motiverende 

gespreksvoering. De volgende onderwerpen 

komen aan bod:  

Gesprekstechnieken en coachingstechnieken 

Aspecten van Gespreksvoering, Gespreksvoering 

instructies; 

Gespreksvoering in bedrijven/organisaties 

Functionele Analyse van gedrag 

Introductie motiverende gespreksvoering 

Onderwijsvorm 

 

Werkcolleges: voorbereiden, presenteren en 

uitleggen van de leerstof door de studenten  

Bekijken en evalueren van gespreksvoering 

video’s en rollenspelen. 

Practica activiteiten: voor het toepassen van 

gespreksvoering 

Discussie: eigen visieontwikkeling en reflectie 

van de diverse onderwijsactiviteiten. 

Vereiste voorkennis  nvt  

Wijze van toetsen Groepsopdracht (presentatie + practicum) 

Individueel reflectieverslag  

Voorwaarden voor afleggen tentamen Conform het vigerend Bachelor 

Examenreglement hebben ingetekend voor alle 

(deel)tentamens.  
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Tentamenstof De reader/ onderwezen issues in de hoofdstukken 

1,2 en 3 worden getoetst. Elke student moet een 

verslag (reflectie) maken waarin de ervaringen en 

geleerde lessen opgenomen moeten worden 

zijnde counselor, cliënt en observer van 

gesprekken. 

Wijze van vaststellen eindcijfer Groepsopdracht (presentatie 20% + practicum 

uitvoeren 30%): 50% 

Individueel reflectieverslag: 50% 

Per deeltentamen mag de student minimaal een 

5.0 behalen met dien verstande dat het eindcijfer 

minimaal een 5,5 is. 

Collegemateriaal: Reader te vinden op Moodle 

Wetenschappelijke recente artikelen 

Counselingvideos  

 

 

Vak: Groepsdynamica en communicatie   

 

Naam cursus Groepsdynamica en communicatie   

Vakcode AO -  

Contacturen per semester 56 

Aantal studiepunten 6 

Semester en studiefase 5e semester – B – II fase 

Naam docent Mw. J. Wongsoredjo MA, MPM 

Leerdoelen: 

Na afloop van de cursus kan de 

student(e): 

1. De opgedane (theoretische en praktische 

fundamentele) kennis en inzichten in het 

functioneren van groepen, 

groepsvorming, groepsontwikkeling, 

samenwerking toepassen in een 

(individuele casus/opdracht); 

2. Basis communicatie theoretische 

modellen beschrijven en herkennen; 

3. Basis communicatievaardigheden 

toepassen in simulaties/ practica 

opdrachten; 

4. Feedbackprocessen van teams, groepen 

en individuen toepassen in observatie 

opdrachten en kleine practica groepen. 

Korte omschrijving van de vakinhoud Als A&O afgestudeerde die veranderprocessen in 

organisaties zal begeleiden is het van belang 

kennis en inzichten alsook vaardigheden te 

bezitten om effectief met de veranderende mens 

en het gedrag effectief te kunnen communiceren. 
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Daarbij is het van belang om over de volgende 

onderwerpen samen door de cursus heen te lopen:  

 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 communicatiepatronen 

en -modellen; 

 Feedback, feedback in groepen. 

Onderwijsvorm 

 

 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. 

 Rollenspel, observatie opdrachten, practica 

in de colleges. 

Vereiste voorkennis Niet van toepassing  

Wijze van toetsen 1. Onderzoeksopdracht (30%) en presentatie 

hiervan (20%)  

2. Portfolio van opdrachten: 50% 

Voorwaarden voor afleggen tentamen Conform het vigerend Bachelor Examenreglement 

hebben ingetekend voor alle (deel)tentamens. 

Tentamenstof Alle leerstof behandeld tijdens de colleges en 

opdrachten. 

Wijze van vaststellen eindcijfer 1. Onderzoeksopdracht (30%) en presentatie 

hiervan (20%) en 

2. Portfolio van opdrachten: 50% 

 

Per deeltentamen mag de student minimaal een 5.0 

behalen met dien verstande dat het eindcijfer 

minimaal een 5,5 is. 

Collegemateriaal: - Alblas, G. en W. Vos. (2018).  Inleiding 

groepsdynamica. Amsterdam: Noordhoff 

Uitgevers. 

- Recente Wetenschappelijke artikelen. 
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Vak: Inleiding Recht 

 

Naam cursus Inleiding Recht  

Vakcode AO -  

Contacturen per semester 28 

Aantal studiepunten 3 

Semester en studiefase 1e semester – B – I fase 

Naam docent V. Bhattoe, LLM 

Leerdoelen: 

Na afloop van de cursus kan de 

student(e): 

1. de grondslagen van het rechtssysteem, de 

plaats en de functie van het recht binnen de 

(Surinaamse) maatschappij verklaren; 

2. de belangrijkste basisbegrippen en 

onderscheidingen die nodig zijn om toegang 

te kunnen krijgen tot de bronnen van het recht 

te beschrijven; 

3. de verschillen tussen rechtsregels en andere 

regels aangeven; 

4. de basisvaardigheden in het vinden, 

analyseren en toepassen van de wet, de 

verdragen en de jurisprudentie toepassen; 

5. belang van het recht verklaren voor  de 

Agogische Wetenschappen en 

Onderwijskunde; 

6. de trends binnen het Surinaams rechtssysteem 

met betrekking tot het onderwijskundig, 

pedagogisch en agogisch werkveld 

identificeren. 

 

Korte omschrijving van de vakinhoud Dit vak geeft een eerste inleiding in het recht. Het 

is bedoeld om de studenten een basale kennis van 

de overeenkomsten en verschillen van de 

belangrijkste rechtsgebieden bij te brengen en de 

belangrijkste juridische onderscheidingen, 

begrippen en uitgangspunten te leren gebruiken 

die nodig zijn om toegang te krijgen tot de 

rechtsbronnen. Dit vak geeft een inleiding in de 

verschillende rechtsgebieden met de bijbehorende 

rechtsbeginselen die terzake ten grondslag liggen. 

Het vak richt zich op het verschaffen van inzicht 

over het recht en het rechtssysteem van Suriname. 

Daarnaast zal het accent gelegd worden op 

nationale en internationale wetgeving relevant 

voor de studierichting A&O. Voor wat betreft het 

internationaal recht zal het Internationaal 
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Kinderrechten Verdrag en overige verdragen 

waarbij het onderwijs aan de orde komt, zo ook 

onderwijs gerelateerde regelgeving.   

De vakonderdelen zijn:  

1. Recht als maatschappelijk verschijnsel 

2. Rechtsbronnen 

3. Rechtsvorming en rechtsvinding 

4. Rechtssysteem 

5. Beginselen van Privaatrecht 

6. Beginselen van Staats-en Bestuursrecht 

7. Beginselen van het Strafrecht  

Onderwijsvorm: 

 

 Interactieve hoorcolleges 

 Interactieve werkcolleges 

 Peerreview 

 Mindmapping 

 Individuele en groepsopdrachten 

 Discussies al dan niet m.b.v. casussen 

 Presentaties  

Vereiste voorkennis Niet van toepassing 

Wijze van toetsen Schriftelijk tentamen  

Voorwaarden voor afleggen tentamen Ingetekend hebben voor het (deel)tentamen 

conform het BSc. Examenreglement  

Tentamenstof Opgegeven verplichte literatuur/ alle tijdens de 

hoor- en werkcolleges behandelde leerstof 

Wijze van vaststellen eindcijfer Schriftelijk tentamen: 100% 

Per deeltentamen mag de student minimaal een 5.0 

behalen met dien verstande dat het eindcijfer 

minimaal een 5,5 is. 

Collegemateriaal:  Blois, de, M. (2020) Grondslagen van het 

recht: Hoofdlijnen. Den Haag: Boom 

Juridisch 

 Grondwet van Suriname 

 Verdragen   

 Wetenschappelijke artikelen  

 Overig (digitaal) materiaal  

 

 

Vak: Projectmanagement    

 

Naam cursus Projectmanagement    

Vakcode  AO -  

Contacturen per semester 56 uren 

Aantal studiepunten 6  

Semester en studiefase 6e semester/ B – II fase 



64  

Naam docent Drs. M. Vanenburg  

Leerdoelen: 

Na afloop van de cursus kan de 

student(e): 

 

1. de inzichten, kennis, (theoretische) 

modellen ten aanzien van 

Projectmanagement (PM) uitleggen of 

beschrijven in mondelinge 

PowerPointpresentaties; 

2. in een poster de methodologie van 

onderzoek van de geleerde aspecten/ 

onderwerpen in PM presenteren alvorens 

te komen tot het schrijven van een 

projectplan; 

3. een projectplan voor een organisatie in 

Suriname schrijven na analyse van de 

geleerde aspecten/ onderwerpen in PM; 

4. in het projectplan gebruik maken van 

actuele omgevingsvariabelen (Suriname). 

Korte omschrijving van de vakinhoud Projectmanagement gaat over de wijze waarop 

projecten worden voorbereid, gepland 

uitgevoerd en afgerond worden. Projecten zijn 

een essentieel instrument voor organisaties om 

noodzakelijke veranderingen te realiseren.  

In het vak Projectmanagement zullen individuele 

studenten een actueel project voor een organisatie 

voorbereiden en presenteren aan hun 

medestudenten. Volgens een door de docent 

behandelde methode wordt een projectplanning 

ontwikkeld, waarin alle essentiële elementen 

zoals doel, tijd, activiteiten, informatie, mensen 

en financiën geïncorporeerd wordt. Belangrijk is 

dat het een actueel organisatieproject is, 

gesitueerd in de Surinaamse omgeving.  

Onderwijsvorm: 

 

 Interactieve hoorcolleges 

 Interactieve werkcolleges 

 Individuele opdrachten 

 Discussies  

 Presentaties  

Vereiste voorkennis B1 fase afgerond hebben 

Wijze van toetsen  Posterpresentatie 

 Projectplan  

Voorwaarden voor afleggen tentamen Ingetekend hebben voor beide deeltoetsen 

conform het Bachelor Examenreglement. 

Tentamenstof  Grit, R. (2015) Projectmanagement. 

Noordhoff Uitgevers: Groningen 
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 Overig (digitaal) materiaal, o.a. 

PowerPointpresentaties docent  

Wijze van vaststellen eindcijfer  Posterpresentatie: 34% 

 Projectplan: 66% 

Per deeltentamen mag de student minimaal een 5,0 

behalen met dien verstande dat het eindcijfer wel 

minimaal een 5,5 is. 

Collegemateriaal:  Grit, R. (2015). Projectmanagement. 

Noordhoff Uitgevers: Groningen 

 Overig (digitaal) materiaal, o.a. 

PowerPointpresentaties docent 

 

 

Vak: Sociale Psychologie   

Naam cursus Sociale Psychologie   

Vakcode AO - 

Contacturen per semester 56  

Aantal studiepunten 4 

Semester en studiefase 2e semester BI - fase 

Naam docent Dhr. R. Morsen MSc. 

Leerdoelen: 

Na afloop van de cursus kan de 

student(e): 

1. de meest voorkomende 

sociaalpsychologische concepten en 

theorieën en processen onderscheiden; 

2. het functioneren van mensen in hun 

sociale omgeving vanuit een 

wetenschappelijk kader beschrijven, 

analyseren en interpreteren; 

3. de meest relevante 

onderzoeksmethoden en -technieken 

van sociaal psychologisch onderzoek 

beschrijven en toepassen; 

4. sociaalpsychologische problemen 

binnen de Surinaamse context 

signaleren en daarvoor 

oplossingsmodellen formuleren;  

5. kritisch oordelen en reflecteren over 

het eigen denken en werken vanuit 

sociaalpsychologisch oogpunt. 

Korte omschrijving van de vakinhoud Sociale psychologie kan worden gedefinieerd als 

het bestuderen van de interactie van mensen, 

vooral in sociale groepen en situaties. Het 

benadrukt ook de invloed van sociale situaties op 

menselijk gedrag. Meer specifiek gezien, richt de 

sociale psychologie zich op de wetenschappelijke 

studie van hoe het gedrag, de gedachten en de 
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gevoelens van menen worden beïnvloed door de 

werkelijke, ingebeelde of impliciete aanwezigheid 

van andere mensen. Het doel van de sociale 

psychologie is het identificeren van de universele 

eigenschappen van de menselijke natuur die 

maken dat iedereen gevoelig is voor sociale 

invloed, onafhankelijk van sociale klasse of 

cultuur. Aan de orde komen onderwerpen, zoals 

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, overtuigend 

gedrag in groepen, zich laten beïnvloeden, 

statusverschillen, sociale relaties, agressief 

gedrag, hulp gedrag, vriendschapsrelaties, 

vooroordelen, discriminatie en machtsrelaties. 

 

Onderwijsvorm: 

 

 Interactieve hoorcolleges 

 Interactieve werkcolleges 

 Peerreview 

 Mindmapping 

 Individuele en groepsopdrachten 

 Discussies  

 Casussen  

 Presentaties  

 Gastcolleges  

 

Vereiste voorkennis Bindende volgorde Algemene Psychologie 

Wijze van toetsen 1. Schriftelijk tentamen bestaande uit open 

vragen (individueel) 

2. Onderzoeksverslag (groepscijfer) 

 

Voorwaarden voor afleggen tentamen Ingetekend hebben voor beide deeltentamens 

conform het BSc. Examenreglement  

Tentamenstof Opgegeven verplichte literatuur/ alle tijdens de 

hoor- en werkcolleges behandelde leerstof 

Wijze van vaststellen eindcijfer 1. Schriftelijk tentamen bestaande uit open 

vragen: 50% van het eindcijfer 

(individueel cijfer)  

2. Onderzoeksverslag: 50% van het 

eindcijfer (groepscijfer) 
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Voor elk deeltentamen dient de student minimaal 

een 5,0 te scoren met dien verstande dat het 

eindcijfer een 5,5 is.  

Afronding en interpretatie zijn overeenkomstig het 

BSc. Examenreglement FMIJW. 

Collegemateriaal:  Kassin, S., Fein, S. & Markus, H. (2016). 

Social Psychology. Cengage Learning Inc.: 

United States (hoofdstuk 2)  

 Vonk, R. (2017). Sociale Psychologie. 

Boom Uitgevers: Amsterdam  

 Wetenschappelijke artikelen  

 Overig (digitaal) materiaal 

 

 

Vak: Persoonlijke Vaardigheden ( 1 t/m 4) 

Naam cursus Persoonlijke Vaardigheden 1 

Contacturen per semester 9 Contacturen, 18.5u Opdrachten en 0.5u Individueel 

gesprek 

Aantal studiepunten 1 

Semester en studiefase Semester 1; B1 

Naam docent  

Leerdoelen:  

Na afloop van de cursus kan de 

student(e): 

1. schriftelijk en mondeling aangeven wat de 

motivatie is voor de keus van de opleiding, welke 

doelen hij/zij wil bereiken en hoe hij/zij denkt dat te 

zullen doen. 

2. een planning te maken voor de voorliggende 

periode tot en met de eerste tentamenperiode. 

3. door middel van een 360-graden feedback 

instrument zichzelf evalueren en laten evalueren. 

4. zichzelf in beeld te brengen middels het 

Johari-venster. 

Korte omschrijving van de vak 

inhoud 

Het doel van blok 1 van PV is om bewust te worden en 

duidelijk uit te drukken wat de persoonlijke 

vaardigheden zijn. Naast de kennis die de student in de 

komende jaren zal opdoen tijdens de opleiding, zal hij/zij 

in de toekomst bepaalde vaardigheden moeten inzetten 

om doelen te kunnen bereiken. Maar ook tijdens de 

opleiding al zullen deze vaardigheden goed van pas 

komen. 

In het eerste blok zullen we het hebben over de motivatie 

achter de keus voor deze opleiding, de talenten en 

vaardigheden, de voorkennis en de dromen en hoe de 

student deze zal inzetten in het komende collegejaar. 

Verder leert de student hier een goede planning te maken 

en bij te houden.  
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Het doel van blok 2 is om d.m.v. 2 modellen erachter te 

komen welk beeld de student van zichzelf heeft en welk 

beeld anderen van hen hebben. De studenten zullen in het 

2ᵉ blok het Johari-venster invullen m.b.v. een 360° 

feedback instrument. 

Onderwijsvorm 

 

1. peergroepbijeenkomsten 

2. gesprek PV-docent 

3. opdrachten. 

Vereiste voorkennis Niet van toepassing 

Wijze van toetsen De opdrachten zijn gekoppeld aan de interactieve 

werkvormen van de peergroepbijeenkomsten, waarvoor 

participatie verplicht is. Verder geldt: 

1. brief en planning voldoen aan aandachtspunten 

opgegeven in studenthandleiding. 

2. het rapport 360-graden feedback voldoet aan de 

toetsingscriteria z.a. aangegeven in de 

studenthandleiding. 

Voor elke opdracht hebben de studenten 2 (twee) 

reparatie kansen. Herkansingen en worden in overleg 

met de docent vastgesteld. 

 

Voorwaarden voor afleggen 

tentamen 

Ingetekend hebben voor het tentamen conform het BSc. 

Examenreglement  

Tentamenstof Beschikbaar in Moodle 

1. Studiehandleiding PV blok 1  

2. Studiehandleiding PV blok 2 

Wijze van vaststellen eindcijfer Aan het eind van het collegejaar wordt een cijfer gegeven 

voor PV 1 en 2. Het gewicht van de eerste twee 

onderdelen is: 

Opdracht 1 Motivatie brief en planning: gewicht 25 % 

Opdracht 2 Feedback rapport: gewicht 25 % 

 

Per deeltentamen mag de student minimaal een 5.0 

behalen met dien verstande dat het eindcijfer minimaal 

een 5,5 is. 

Collegemateriaal 

 

Beschikbaar in Moodle 

1. Studiehandleiding PV blok 1  

2. Studiehandleiding PV blok 2 

 

Naam cursus Persoonlijke Vaardigheden 2 

Contacturen per semester 10 Contacturen en 18u Opdrachten  

Aantal studiepunten 1 

Semester en studiefase Semester 2; B1 

Naam docent  

Leerdoelen:  De student kan: 
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Na afloop van de cursus kan 

de student(e): 

1. tenminste drie kernkwaliteiten benoemen en deze 

verder uitwerken in een kernkwadrant; 

2. reflecteren op het eigen gedrag en eruit leren; 

3. een presentatie houden; 

4. per blok de essentie, de leerdoelen en de 

persoonlijke leerpunten kort en krachtig benoemen; 

5. reflecteren op de eigen resultaten in relatie tot de 

doelen die in eerdere blokken zijn geformuleerd; 

6. een rapport opstellen met een logische opbouw. 

Korte omschrijving van de 

vak inhoud 

Het doel van blok 3 van PV is om d.m.v. het 

kernkwaliteitenmodel van Ofman een evenwicht te 

bereiken tussen je kernkwaliteiten en uitdagingen en 

daarnaast je bewust te worden van jouw valkuilen om 

zodoende conflictsituaties te voorkomen.  

Het doel van blok 4 is het evalueren van de voorgaande 

blokken en de evaluatie te presenteren middels een 

poster. 

Tijdens deze bijeenkomst worden de studenten gevraagd 

het doorlopen PV traject alsmede de PV docent te 

evalueren 

Onderwijsvorm 

 

Peergroepbijeenkomsten blok 3: 

1. Simulatie kernkwadranten 

2. Groepsdiscussie presentatietechnieken met 

uitkomst een lijst met aandachtspunten voor 

presentaties 

 

Peergroepbijeenkomsten blok 4: 

1. Groepsdiscussie Reflecteren 

Vereiste voorkennis Bindende volgorde blok 1 PV  

Wijze van toetsen De opdrachten zijn gekoppeld aan de interactieve 

werkvormen van de peergroepbijeenkomsten, waarvoor 

participatie verplicht is. Verder geldt: 

1. Blok 3: individuele presentatie over kernkwadranten 

voldoen aan aandachtspunten uit 

peergroepbijeenkomst 2 en aandachtspunten 

opgegeven in studenthandleiding. 

2. Blok 4: Poster voldoet aan de toetsingscriteria z.a. 

aangegeven in de studiehandleiding. 

Voor elke opdracht hebben de studenten 2 (twee) 

reparatie kansen. Herkansingen en worden in overleg 

met de docent vastgesteld. 

Voorwaarden voor afleggen 

tentamen 

Ingetekend hebben voor het tentamen conform het BSc. 

Examenreglement 

Tentamenstof Beschikbaar in Moodle 

1. Studiehandleiding PV blok 3 

2. Studiehandleiding PV blok 4 



70  

Wijze van vaststellen 

eindcijfer 

Aan het eind van het collegejaar wordt een cijfer gegeven 

voor PV 1 en 2. Het gewicht van de laatste twee 

onderdelen is: 

opdracht 3 Kernkwadranten: gewicht 25 % 

opdracht 4 Posterpresentatie: gewicht 25 % 

 

Per deeltentamen mag de student minimaal een 5.0 

behalen met dien verstande dat het eindcijfer minimaal 

een 5,5 is. 

Collegemateriaal 

 

Beschikbaar in Moodle 

1. Studiehandleiding PV blok 3  

2. Studiehandleiding PV blok 4 

 

Naam cursus Persoonlijke Vaardigheden 3  

Contacturen per semester 10 Contacturen en 18u Opdrachten  

Aantal studiepunten 1 

Semester en studiefase Semester 3; B2 

Naam docent  

Leerdoelen:  

Na afloop van de cursus kan 

de student(e): 

1. de leerdoelen uitwerken in een persoonlijk 

ontwikkelplan (POP) 

 

Korte omschrijving van de 

vak inhoud 

In het tweede jaar zullen studenten aan de hand van de 

nieuwe ontdekkingen over zichzelf een concreet 

persoonlijk ontwikkelplan (POP) opstellen (blok 5). 

Gedurende het collegejaar zal er worden nagegaan hoe 

de uitvoer van dit plan vordert en welke aanpassingen 

eventueel nodig zijn. 

 

Onderwijsvorm 

 

1. Peergroepbijeenkomsten 

2. Opdrachten 

3. POP-gesprekken 

Vereiste voorkennis Bindende volgorde PV B - I 

Wijze van toetsen 1. Persoonlijk ontwikkelplan: eerste versie met 

doelen en plan van aanpak en eindversie met reflectie en 

voortgang van de doelen/planning. 

2. Participatie POP-gesprekken. 

Voorwaarden voor afleggen 

tentamen 

Ingetekend hebben voor het tentamen conform het BSc. 

Examenreglement 

Tentamenstof Beschikbaar in Moodle 

1. Studiehandleiding PV blok 5 

 

Wijze van vaststellen 

eindcijfer 

Aan het eind van het collegejaar wordt een cijfer gegeven 

voor PV 3 en 4. Het gewicht van de onderdelen is: 

opdracht 1 POP: gewicht 25 % 

opdracht 2 Reflectieverslag Teamrollen: gewicht 25 % 



71  

opdracht 3 Reflectieverslag Houding en lichaamstaal: 

gewicht 25 % 

opdracht 4 Reflectieverslag Conflictstijlen: gewicht 25 

% 

 

Per deeltentamen mag de student minimaal een 5.0 

behalen met dien verstande dat het eindcijfer minimaal 

een 5,5 is. 

Collegemateriaal 

 

Beschikbaar in Moodle 

1. Studiehandleiding PV blok 5 

 

Naam cursus Persoonlijke Vaardigheden 4 

Contacturen per semester 10 Contacturen en 18u Opdrachten  

Aantal studiepunten 1 

Semester en studiefase Semester 4; B2 

Naam docent  

Leerdoelen:  

Na afloop van de cursus kan de 

student(e): 

1. typisch teamrolgedrag herkennen en  waarderen; 

2. identificeren welk effect diverse houdingen 

kunnen hebben op het verloop van het gesprek; 

3. aangeven welke conflictstijl hij/zij geneigd zijn 

aan te nemen bij een conflict en wat daarvan het 

gevolg is op de samenwerking binnen de team(s); 

4. effectiever communiceren en samenwerken. 

Korte omschrijving van de vak 

inhoud 

Middels rollenspellen en simulaties worden de 

onderwerpen: teamrollen van Belbin (blok 6), non-verbale 

communicatie (blok 7) en conflicthantering (blok 8) 

behandeld. 

Onderwijsvorm 

 

1. Peergroepbijeenkomsten 

2. Opdrachten 

3. Rollenspellen en simulaties  

4. Peer to peer feedback 

Vereiste voorkennis Bindende volgorde blokken 1 t/m 5 PV 

Wijze van toetsen 1. Reflectieverslagen m.b.t. de simulaties en rollenspellen 

bij blok 6 t/m 8. 

2. Participatie bij peergroepbijeenkomsten, simulaties en 

rollenspellen. 

Voorwaarden voor afleggen 

tentamen 

Ingetekend hebben voor het tentamen conform het BSc. 

Examenreglement 

Tentamenstof Beschikbaar in Moodle 

1. Studiehandleiding PV blok 6 

2. Studiehandleiding PV blok 7 

3.         Studiehandleiding PV blok 8 

Wijze van vaststellen eindcijfer Aan het eind van het collegejaar wordt een cijfer gegeven 

voor PV 3 en 4. Het gewicht van de onderdelen is: 

Opdracht 1 POP: gewicht 25 % 
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Opdracht 2 Reflectieverslag Teamrollen: gewicht 25 % 

Opdracht 3 Reflectieverslag Houding en lichaamstaal: 

gewicht 25 % 

Opdracht 4 Reflectieverslag Conflictstijlen: gewicht 25 % 

Collegemateriaal 

 

Beschikbaar in Moodle 

1.         Studiehandleiding PV blok 5 

1. Studiehandleiding PV blok 6 

2. Studiehandleiding PV blok 7 

3.         Studiehandleiding PV blok 8 
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Vakgroep ONDERWIJSKUNDE Vakomschrijvingen 

 

Vak: Algemene Didactiek   

 

Naam cursus Algemene Didactiek   

Vakcode  AO -  

Contacturen per semester 56  

Aantal studiepunten 4 

Semester en studiefase 4e semester BII - fase 

Naam docent Mevr. S. Jhingoerie-Chotoe MEd 

Leerdoelen: 

Na afloop van de cursus kan de 

student(e): 

1. het actueel didactisch denken en 

handelen inzichtelijk verwoorden 

vanuit de drie ontwikkelingsfasen 

van de Algemene Didactiek 

2. kennis en  inzicht ontwikkelen in 

de verschillende aspecten van het 

didactisch denken en didactisch 

handelen. 

3. de componenten van verschillende 

didactische modellen van elkaar 

onderscheiden 

4. de relaties tussen de verschillende 

aspecten van het didactisch-

analytisch model van Van Gelder 

en  het didactisch model van De 

Block & Heene verklaren.   

5. met de opgedane kennis en 

vaardigheden over het didactisch 

denken en didactisch handelen 

zelfstandig onderwijsleerprocessen 

analyseren 

Korte omschrijving van de vakinhoud Algemene Didactiek is de wetenschappelijke 

studie van het onderwijsleerproces in het algemeen 

en richt zich tot de algemene wetmatigheden 

volgens welke men het best iets aanleert. 

Onderwijsleerprocessen hebben te maken met 

twee beïnvloedende factoren namelijk het 

onderwijzen en het leren. En binnen de 

onderwijsleerprocessen staat het didactisch 

denken en het didactisch handelen centraal. 

Algemene didactiek steunt vooral op theorie en 

onderzoek uit de psychologie en pedagogiek. 

Onderwijs is zonder opvoedende dimensie 

ondenkbaar en daarom is Algemene Didactiek een 

wezenlijk onderdeel van de Pedagogiek en 
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Onderwijskunde. Algemene Didactiek richt zich 

specifiek op theorievorming en onderzoek met 

betrekking tot het voorbereiden, uitvoeren en 

toetsen van instructieactiviteiten. 

Onderwijsvorm: 

 

 Interactieve hoorcolleges 

 Interactieve werkcolleges 

 Mindmapping 

 Individuele en groepsopdrachten 

 Discussies  

 Casussen  

 Presentaties  

Vereiste voorkennis n.v.t. 

Wijze van toetsen 3. Schriftelijk tentamen (individueel cijfer)  

4. Onderzoeksverslag (groepscijfer) 

 

Voorwaarden voor afleggen tentamen Ingetekend hebben voor beide deeltentamens 

conform het BSc. Examenreglement  

Tentamenstof Opgegeven verplichte literatuur/ alle tijdens de 

hoor- en werkcolleges behandelde leerstof 

Wijze van vaststellen eindcijfer 1. Schriftelijk tentamen: 50% van het 

eindcijfer (individueel cijfer)  

2. Onderzoeksverslag: 50% van het 

eindcijfer (groepscijfer) 

Per deeltentamen mag de student minimaal een 5.0 

behalen met dien verstande dat het eindcijfer 

minimaal een 5,5 is. 

Collegemateriaal:  Corte, Dr. E. de e.a. (1986). Beknopte 

didaxologie. Wolters-Noordhoff. 5e geheel 

herziene druk - 510 blz – paperback;  

 De Block, A. en Heene, J. (1992) Inleiding 

tot de Algemene Didactiek. Antwerpen: 

Standaard Educatieve uitgeverij 

 Ebbens, S. & Ettekoven, S., Effectief leren 

basisboek. Noordhoff Uitgevers, 2015 (4e 

editie), ISBN 9789001815448 

 Lindeboom, M. en Peters, J. (2002), 

Didactiek voor opleiders in organisaties. 

Bohn Stafleu Van Loghum  

 Wetenschappelijke artikelen  

 Overig (digitaal) materiaal 
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Vak: Curriculumtheorie, -ontwerp, -ontwikkeling en -evaluatie 

 

Naam cursus Curriculumtheorie, -ontwerp, -ontwikkeling 

en -evaluatie 

Vakcode AO -  

Contacturen per semester 56 

Aantal studiepunten 6 

Semester en studiefase 4e semester – B – II fase 

Naam docent Mw. I. Madhuban MPH 

Leerdoelen: 

Na afloop van de cursus kan de 

student€: 

1. een beschrijving geven van wat 

onderwijskundig ontwerpen inhoudt; 

2. twee verschillende systeemniveau -

indelingen beschrijvingen, schetsmatig 

tekenen en herkennen; 

3. de veertien algemene taken in een 

strategie van curriculum ontwerpen en 

beschrijven; 

4. strategieën van curriculum ontwerpen 

indelen naar systeemniveau en scoren op 

aanwezigheid van de veertien algemene 

taken. 

In het algemeen: het onderwerp van studie 

alsmede de relatie tussen de 5 disciplines: 

instructional design, development, 

implementation, management en evaluation 

weergeven. 

Korte omschrijving van de vakinhoud  In onze steeds veranderende maatschappij is 

het van belang dat lerenden in zowel 

organisaties als formele onderwijsinstellingen 

hun leerinhouden aanbieden aan de lerenden op 

goed geordende wijze(n). Hiervoor is het van 

belang dat degene die voor het leerproces 

verantwoordelijk is ook kennis draagt van de 

facetten en aspecten van curricula en meer, 

zoals: 

 Algemene modellen van curriculum 

ontwerpen; 

 Begrippen als curriculumtechnologie, 

instrumentatietechnologie en instructie 

– technologie onderwijskundig 

ontwerpen; 

 Projectmatige werken bij de 

ontwikkeling van praktijkgerichte 

curricula; 
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 Verschillende curriculum ontwikkel -

stijlen bij curriculumontwikkeling met 

hun voor – en nadelen; 

 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. 

Deze onderwerpen kunnen als basis dienen om 

het proces van leerstof aanbod in curricula 

onder de knie te krijgen en toe te passen.  

Onderwijsvorm 

 

Hoor- en werkcollege groepen, opdrachten, 

literatuur samenvattingen, stellingen maken en 

verdedigen en werkgroepen. 

Vereiste voorkennis Bindende volgorde Onderwijskunde  

Wijze van toetsen 1. Schriftelijk tentamen (40%) 

2. Individueel onderzoeksverslag (60%) 

 

Voorwaarden voor afleggen tentamen Ingetekend hebben voor beide deeltentamens 

conform het BSc. Examenreglement 

Tentamenstof Opgegeven verplichte literatuur/ alle tijdens de 

hoor- en werkcolleges behandelde leerstof 

Wijze van vaststellen eindcijfer 1. (Schriftelijk tentamen (40%) 

2. Individuele onderzoeksverslag (60%) 

Per deeltentamen mag de student minimaal een 

5.0 behalen met dien verstande dat het eindcijfer 

minimaal een 5,5 is. 

Afronding en interpretatie zijn overeenkomstig het 

BSc. Examenreglement FMIJW. 

Collegemateriaal: Verplichte literatuur 

Hoofdstukdelen Curriculumtheorie, uit:  

- Valcke, M. (2015). Onderwijskunde als 

ontwerpwetenschap. Ghent: Academia 

Press. 

- Recente wetenschappelijke artikelen op 

het vakgebied zullen ook aan de orde 

komen. 

 

Aanbevolen literatuur 

- Romiszowski, A.J. (1981) Designing 

instructional systems. London: Kogan 

Page. 
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- Nijhof, W.J. (1993) Handboek 

Curriculum, Modellen, theorieën en 

technologieën, Swets & Zeitlinger 

- Plomp, T., Hfst. 1 : Onderwijskundig 

ontwerpen: een inleiding en van de Wolde, 

J., Hfst 3: Het algemeen model voor 

systematische probleemaanpak, uit: 

Plomp, Tj. Et al (1992) Ontwerpen van 

onderwijs en trainingen, Lemma B.V. 

Utrecht. 

 

Vak: Inclusie 

 

Naam cursus Inclusie 

Vakcode AO -  

Contacturen per semester 56 

Aantal studiepunten 6 

Semester en studiefase 6e semester – B – II fase 

Naam docent Mv. P. Nesty MA 

Leerdoelen: 

Na afloop van de cursus kan de 

student€: 

1. Het theoretisch kader van inclusie te 

beschrijven; 

2. De rol van de VN en de UNESCO 

binnen de ontwikkeling van inclusief 

beleid beargumenteren; 

3. Een inclusief werkplan 

ontwikkelen voor een 

school/organisatie; 

4. Een beleidsnota voor inclusie 

schrijven. 

Korte omschrijving van de vakinhoud  Kennis van het ontstaan van 

inclusie 

 Inzicht in het evaluatiekader van 

Inclusie: maken van inclusief beleid, 

ontwikkelen van inclusieve praktijk 

en creëren van inclusieve cultuur  

 Beargumenteren van de eigen visie op 

inclusie 

 Invloed van inclusie op diversiteit 

Onderwijsvorm: 

 

Blended Learning 

Interactieve hoor- en werkcolleges, groeps- en 

individuele opdrachten 

Vereiste voorkennis B-1 afgerond hebben  
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Wijze van toetsen a. Groepsopdracht inclusief werkplan 

b. Schrijven van een beleidsnota 

Voorwaarden voor afleggen tentamen Ingetekend hebben voor het (deel)tentamen 

conform het BSc. Examenreglement 

Tentamenstof Opgegeven verplichte literatuur/ alle tijdens de 

hoor- en werkcolleges behandelde leerstof 

Wijze van vaststellen eindcijfer Inclusief werkplan: 50% van het eindcijfer 

Beleidsnota: 50% van het eindcijfer 

Per deeltentamen mag de student minimaal een 5.0 

behalen met dien verstande dat het eindcijfer 

minimaal een 5,5 is. 

Collegemateriaal: Verplichte literatuur: 

 McMaster, C. (2015). Educating All, 

developing Inclusive School Cultures 

from within. Lang Publishing 

 Booth, T. & Ainscow, M. (2009). Index 

voor inclusie: werken aan leren en 

participeren op school. 

 UNESCO, (2005). Guidelines for 

inclusion: ensuring access to education 

for all 

Aanbevolen literatuur: 

 De Boer A. , Pijl S., & Minnaert, A. 

Attitudes van leerkrachten, ouders en 

leerlingen ten aanzien van inclusief 

onderwijs. (2012). Pedagogische Studiёn. 

(89). 39-55  

 Ainscow, M. & Sandill, A. (2010).  

Developing inclusive education systems, 

the role of organizational cultures and 

leadership. International journal of 

inclusive education 14(4,) 401-416. 

 Pleasant S. (2017). Perspectives in 

HRD— Crossing the Boundaries of 

Employee Engagement and Workplace 

Diversity and Inclusion: Moving HRD 

Forward in a Complicated Sociopolitical 

Climate. New Horizons in Adult 

Education & Human Resource 

Development 29(3), 38-44 
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Vak: Kwaliteitszorg 

Naam cursus Kwaliteitszorg 

Vakcode AO -  

Contacturen per semester 56  

Aantal studiepunten 5 

Semester en studiefase 3e semester BII - fase 

Naam docent Mevr. S. Jhingoerie-Chotoe MEd 

Leerdoelen: 

Na afloop van de cursus kan de 

student(e): 

1. algemene principes van kwaliteit, 

kwaliteitszorg en kwaliteitstoetsing 

benoemen; 

2.  enkele veel toegepaste 

kwaliteitssystemen  

benoemen en de voor- en nadelen 

daarvan beschrijven; 

3. de rol van de diverse actoren bij 

kwaliteitszorg analyseren; 

4. het onderwijs in Suriname en de regio 

beoordelen aan de hand van de 

niveaus en de instrumenten van 

kwaliteitszorg binnen het onderwijs. 

Korte omschrijving van de vakinhoud Kwaliteitszorg kan omschreven worden als het 

aansturen van een continu verbeterproces om 

zodoende aan de kwaliteitseisen te voldoen. Het 

gaat daarbij steeds om de relatie tussen de doelen 

en ambities, de borging daarvan in beleid, 

management en processen en de vraag hoe de 

resultaten zich verhouden tot de gestelde doelen.  

Tijdens het vak Kwaliteitszorg wordt ingezoomd 

op de volgende onderdelen: 

- definities van kwaliteit 

- waarom organisaties kiezen voor kwaliteit 

- theorieën over kwaliteitszorg  

- kwaliteitszorgsystemen 

- kwaliteitszorg binnen het onderwijs 

Onderwijsvorm: 

 

 Interactieve hoorcolleges 

 Interactieve werkcolleges 

 Mindmapping 

 Individuele en groepsopdrachten 

 Discussies  

 Casussen  

 Presentaties  

Vereiste voorkennis N.V.T. 
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Wijze van toetsen 1.Groepspresentatie (groepscijfer) 

2.Schriftelijk tentamen (individueel cijfer) 

Voorwaarden voor afleggen tentamen Ingetekend hebben voor beide deeltentamens 

conform het BSc. Examenreglement  

Tentamenstof Opgegeven verplichte literatuur/ alle tijdens de 

hoor- en werkcolleges behandelde leerstof 

Wijze van vaststellen eindcijfer 1.Groepspresentatie: 50% van het eindcijfer 

(groepscijfer) 

2.Schriftelijk tentamen: 50% van het eindcijfer 

(individueel cijfer) 

Per deeltentamen mag de student minimaal een 5.0 

behalen met dien verstande dat het eindcijfer 

minimaal een 5,5 is. 

Afronding en interpretatie zijn overeenkomstig het 

BSc. Examenreglement FMIJW. 

Collegemateriaal:  Emmerik, R., & Emmerik, R. (2011). 

Kwaliteitsmanagement (1ste ed.). Pearson 

Benelux B.V. 

 Mulders, H. (2014). Duurzame 

schoolverbetering. Pica. 

 Wetenschappelijke artikelen  

 Overig (digitaal) materiaal 

 

 

Vak: Onderwijsbeleid en -Planning  

 

Naam cursus Onderwijsbeleid en -Planning  

Vakcode AO -  

Contacturen per semester 56 

Aantal studiepunten 5 

Semester en studiefase 5e semester – B – II fase 

Naam docent Drs. R.G. Holband, MSc. 

Leerdoelen: 

Na afloop van de cursus kan de 

student(e): 

1. kennis van en inzichten in het 

overheidsbeleid mbt het onderwijs 

toepassen; 

2. de concepten en methoden van strategische 

onderwijsplanning toepassen  

3. een bijdrage leveren aan het formuleren, 

implementeren, monitoren en evalueren 

van:  plannen, programma’s en projecten; 

4. een basis beleidsdocument schrijven; 

5. in het beleidsdocument economische 

analyse verrichten om de haalbaarheid van 

het beleid te toetsen; 
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6. vernieuwende inzichten verwerken in het 

beleidsdocument. 

Korte omschrijving van de vakinhoud In deze module staat de verdieping in het 

overheidsfunctioneren mbt het onderwijs 

centraal. Aan de orde komen onder andere:  

 Overheidsbeleid: inleiding in de 

beleidswetenschap (beleidsvoorberei-ding, 

uitvoering, evaluatie)  

 Strategische planning: methoden en 

technieken  

 Analyse van de onderwijssector 

(onderwijskundige vraagstukken)  

Tevens werken de studenten aan een 

projectopdracht (beleidsdocument), waarbij de 

vaardigheden systematisch- en planmatig 

samenwerken geoefend worden. Bij het verwerken 

van de opdracht worden de competentie verkregen 

bij onderwijsmanagement en innovatie en 

onderwijseconomie geïntegreerd. 

Onderwijsvorm 

 

 Hoorcolleges (20%)  

 Werkcolleges (80%), inclusief begeleiding 

door de docent mbt het beleidsdocument   

Vereiste voorkennis Bindende volgorde Onderwijskunde 

Wijze van toetsen  Kennistoets  

 Projectopdracht   

Voorwaarden voor afleggen tentamen Ingetekend hebben voor elk deeltentamen volgens 

het BSc. Examenreglement 

Tentamenstof Uit onderstaande literatuur en aangegeven in het  

lesprogramma  

Wijze van vaststellen eindcijfer  Kennistoets 50%  

 Projectopdracht 50%,  

Per deeltentamen mag de student minimaal een 5.0 

behalen met dien verstande dat het eindcijfer 

minimaal een 5,5 is. 

Collegemateriaal:  Overheidsbeleid: een inleiding in de 

beleidswetenschap”, 9e druk; red. prof. Dr. 

A. Hoogerwerf en prof. Dr. Herweijer. 
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Uitgeverij Kluwer, Alphen aan de Rijn, 

2014.  

 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/images/oo22/0

02211/22 1189E.pdf)  

 “Samen duurzaam onderwijs realiseren”. 

Uitgeverij  

Lannoo campus, Leuven, 2015. H. Orie, L. 

Schoenmaker en Tom Vanwing   

 

 

Vak: Onderwijseconomie 

 

Naam cursus Onderwijseconomie 

Vakcode   

Contacturen per semester 56  

Aantal studiepunten 5  

Semester en studiefase 5e semester B – II fase 

Naam docent R. Kowlesar, MSc. 

Leerdoelen:  

Na afloop van de cursus kan de student(e): 

1. De theoretische modellen en 

basisbegrippen gebezigd op het 

vakgebied van Onderwijs en 

Economie herkennen en toepassen 

in aangeboden onderwijs-

economisch gerelateerde casussen/ 

opdrachten; 

2. De bijdrage van het onderwijs aan 

de economische ontwikkeling en 

de toepassing van economische 

principes op het onderwijsbeleid 

(in verschillende contexten) 

analyseren; 

3. Een analyse maken over de 

verschillende determinanten van 

het gelijkheid- en 

ongelijkheidsvraagstuk in relatie 

tot de arbeidsmarkt;  

4. Vanuit wetenschappelijke analyse 

aanbevelingen doen op welke wijze 

het onderwijs een effectieve 

http://unesdoc.unesco.org/images/oo22/002211/221189E.pdf
http://unesdoc.unesco.org/images/oo22/002211/221189E.pdf
http://unesdoc.unesco.org/images/oo22/002211/221189E.pdf
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contributie kan geven aan de 

economische ontwikkeling van een 

land. 

Korte omschrijving van de vakinhoud 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 (van het 

jaar zullen wij focussen op de eerste 9 

thema’s) wordt behandeld en de studenten 

moeten de actualiteit van de thema’s voor 

Surinaamse realiteit analyseren. 

 

De volgende thema’s komen aan bod: 

 

1. Determinanten van de vraag naar 

onderwijs (human capital theorie en de 

arbeidsmarktsignaal benadering); 

2. Kosten van onderwijs en effecten van 

bezuinigingen; 

3. Functioneren van de arbeidsmarkt in 

relatie tot vraag en aanbod van 

onderwijs; 

4. Gelijkheid en ongelijkheidsvraagstuk;  

5. De economische benadering van 

onderwijs;  

6. De markt van onderwijs;  

7. De politieke benadering van 

onderwijs;  

8. Efficiëntie en kwaliteit van onderwijs;  

9. Onderwijs voor een ieder en de 

SDG’s;  

10. Bespreking van de totstandkoming van 

strategische onderwijsbeleids-

documenten: Het Surinaams Educatief 

Plan en Het sectorplan Onderwijs. 

 

Onderwijsvorm 

 

 Interactieve hoorcolleges 

 Interactieve werkcolleges 

 Individuele en groepsopdrachten 

 Discussies 

 Presentaties 
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 Gastcolleges 

Vereiste voorkennis nvt 

 

Wijze van toetsen Openboek tentamen en het schrijven van een 

paper: 50% - 50% gewicht. Zowel voor het 

schriftelijk tentamen als voor het cijfer van de 

paper moet minimaal een 5,0 gehaald zijn; 

Het gemiddeld cijfer (eindcijfer) moet wel 5,5 

of hoger zijn, teneinde geslaagd te zijn voor 

dit vak. 

Voorwaarden voor afleggen tentamen Ingetekend hebben voor het deeltentamen 

conform BSc. Examenreglement 

Tentamenstof Collegedictaat/ artikelen en aantekeningen 

behorende bij de actieve hoorcolleges (o.a. de 

door de studenten gepresenteerde artikelen). 

Wijze van vaststellen eindcijfer Cijfer openboek tentamen (50%) en cijfer 

paper (50%)  

 

Per deeltentamen mag de student minimaal 

een 5.0 behalen met dien verstande dat het 

eindcijfer minimaal een 5,5 is. 

Afronding en interpretatie zijn 

overeenkomstig het BSc. Examenreglement 

FMIJW. 

Collegemateriaal Verplichte literatuur: 

- Opgestelde Reader/ Collegedictaat: 

Ori, H. R., Artikelen behorende bij de 

verschillende 10 thema’s. 

- Aanvullende artikelen 

 

Aanbevolen literatuur: 

- Vanwing, T., Ori, H. R., , 

Schoenmakers, L. (2015). Samen 

duurzaam onderwijs realiseren: De 

inzet van effectieve interventies in 

Suriname. Lannoo Campus: 

Leuven 

- Fernald, I. (2020). Het roer moet 

om, actieplannen voor beter 

onderwijs. 

- Klarus, R., Borghams, L., 

Waterreus, I. (2014). Wat is goed 

onderwijs? Bijdragen uit de 

onderwijseconomie. Boom Lemma 

uitgevers, Den Haag. 
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Vak: Onderwijskunde  

 

Naam cursus Onderwijskunde  

Vakcode AO -  

Contacturen per semester 56 

Aantal studiepunten 6 

Semester en studiefase 2e semester – B – I fase 

Naam docent Drs. R. G. Holband MSc. 

Leerdoelen: 

Na afloop van de cursus kan de 

student(e): 

1. Ontwikkelingen binnen een samenleving 

identificeren en vertalen naar 

onderwijsbeleidsdoelen. 

2. remmende factoren die onderwijsinitiatieven 

kunnen belemmeren indentificeren. 

3. Onderwijsvernieuwingen in de regio vertalen 

naar eigen omstandigheden. 

4. Ontwerpmodellen en leerstrategieën voor 

curricula identificeren. 

5. Instrumenten om beleid te ontwikkelen en te 

implementeren, identificeren en toepassen. 

Korte omschrijving van de vakinhoud Onderwijs behoort een rol te spelen in de 

ontwikkeling van een land. Die rol is per land 

verschillend, omdat het afhankelijk is van de 

nationale ontwikkelingsdoelen en van de 

culturele- en morele prioriteiten die een land stelt 

aan haar burgers. Daarnaast spelen de omvang en 

kwaliteit van de beroepsbevolking, de omvang en 

kwaliteit van het lerarenkorps, de fysieke 

infrastructuur (zoals het aantal scholen, de 

spreiding, het wegennet, de fysieke leermiddelen, 

enz.) en dergelijke een rol bij de realisatie van de 

gestelde doelen. Waarnaar gestreefd dient te 

worden is dat mensen voor een samenleving nuttig 

moeten zijn, dat mensen van betekenis moeten 

zijn. Dit maatschappelijk nut heeft vier dimensies 
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te weten de economische, de politieke, de sociale 

en de culturele dimensie. 

De onderwijskunde wordt beschouwd als een 

wetenschap die leren, opleiden en ontwikkelen in 

onderwijs en bedrijfsleven wil beschrijven, 

begrijpen en verklaren. Deze wetenschap levert 

daarmee een bijdrage aan de verbetering van het 

onderwijssysteem en opleidings- en leertrajecten. 

De onderwijskunde wil een wetenschap zijn die 

leerprocessen helpt ondersteunen, organiseren en 

ontwikkelen. 

De onderwijskunde houdt zich dus bezig met 

vraagstukken op het gebied van onderwijs. Die 

vraagstukken kunnen bijvoorbeeld didactisch of 

pedagogisch van aard zijn, maar ook 

organisatorisch of maatschappelijk. Doel van de 

onderwijskunde is het onderwijs te vernieuwen en 

te ontwikkelen en uiteindelijk te verbeteren door 

het beter af te stemmen op de doelgroepen.  

Onderwijsvorm 

 

 Hoorcolleges (70%)  

 Discussies (30%) 

Vereiste voorkennis N.V.T. 

Wijze van toetsen 
 Verslag + Presentatie (40%) 

 Schriftelijk tentamen, openboek (60%) 

Elk deeltentamen dient met minimaal een 5.0 

gehaald te zijn, met dien verstande dat het 

eindcijfer minimaal een 5.5 is. 

Voorwaarden voor afleggen tentamen Ingetekend hebben voor beide deeltentamens 

conform het BSc. Examenreglement 

Tentamenstof Opgegeven verplichte literatuur/ alle tijdens de 

hoor- en werkcolleges behandelde leerstof 

Wijze van vaststellen eindcijfer 
Het verslag wordt integraal beoordeeld aan de 

hand van scoringsrubrieken die de studenten 

vooraf zullen ontvangen en vooraf doorgenomen 

worden tijdens de colleges. 

 Groepsverslag (30%) + Presentatie (20%)  

 Schriftelijk tentamen (50%) 

Eindcijfer: gemiddelde v/d 2 deelcijfers en module 

is afgerond met minimaal 5.5 
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* Per deeltentamen mag de student minimaal een 

5.0 behalen met dien verstande dat het eindcijfer 

minimaal een 5,5 is. 

 

Collegemateriaal: 

 

Verplichte literatuur 

 Verloop, N . & Lowyck, J .  (2009).  

Onderwijskunde: E e n  kennisbasis 

v o o r  professionals. Wolters-Noordhoff 

bv Groningen. ISBN 9001847285] 

 ICT framework for teachers (UNESCO 

2018) 

 Aanbevolen literatuur 

 Ontwikkelingsplan van Suriname (meest 

recente publicatie) 

 Sector Plan Onderwijs (SPO 2005)  

 

 

Vak: Onderwijsmanagement en –innovatie 

 

Naam cursus Onderwijsmanagement en -innovatie 

Vakcode AO -  

Contacturen per semester 56 

Aantal studiepunten 5 

Semester en studiefase 5e semester – B – II fase 

Naam docent Dhr. R. Morsen MSc. 

Leerdoelen: 

Na afloop van de cursus kan de 

student(e): 

1. de componenten van effectief 

onderwijsmanagement op macro-, 

meso- en microniveau onderscheiden; 

2. succesvol leiderschap demonstreren 

binnen de onderwijspraktijk als 

toekomstige bachelor 

onderwijskundige; 

3. onderwijsinnovaties als gevolg van 

maatschappelijke en technologische 

veranderingen herkennen en 

monitoren; 

4. het beleidsvoerend vermogen van 

opleidingsinstituten en het 

gedifferentieerd innoveren binnen het 

Surinaams onderwijs mede aansturen; 

5. het onderwijs in Suriname en de regio 

beoordelen aan de hand van de niveaus 

en de instrumenten van kwaliteitszorg 

binnen het onderwijs. 
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Korte omschrijving van de vakinhoud Onderwijsmanagement omvat alle zaken die te 

maken hebben met het richten (beleid), het 

inrichten (processen, personeel, middelen) en het 

verrichten (uitvoering) van het onderwijs binnen 

een onderwijsinstelling. Gezien het onderwijs een 

dynamische sector is, is het niet weg te denken dat 

onderwijsinnovaties vanuit een 

managementperspectief gemonitord dienen te 

worden. Bij dit vak maakt de student op 

diepgaande wijze kennis met management in het 

onderwijs. De student krijgt zicht op de manieren 

waarop het schoolmanagement kan bijdragen aan 

de optimalisatie van de competenties en 

werkprocessen van docenten. De student 

analyseert op welke manier de organisatiestructuur 

en -cultuur bijdragen aan een effectieve 

onderwijsorganisatie en onderzoekt hoe het 

schoolmanagement samenwerkingsverbanden met 

interne en externe stakeholders kan opbouwen. 

Aan de orde komen onderwerpen zoals 

onderwijsmanagement, leiderschap in het 

onderwijs, onderwijsinnovaties, 

onderwijsprocessen, kwaliteitszorg in het 

onderwijs en onderwijsbeleid. Bij de eindopdracht 

worden de competenties verkregen bij de vakken 

Onderwijsbeleid en -planning en 

Onderwijseconomie geïntegreerd.  

Onderwijsvorm 

 

 Interactieve hoorcolleges 

 Interactieve werkcolleges 

 Peerreview 

 Mindmapping 

 Individuele en groepsopdrachten 

 Discussies  

 Casussen  

 Presentaties  

 Gastcolleges  

 

Vereiste voorkennis Bindende volgorde Onderwijskunde  

Wijze van toetsen 1. Schriftelijk tentamen (individueel cijfer)  

2. Onderzoeksverslag (groepscijfer) 

 

Voorwaarden voor afleggen tentamen Ingetekend hebben voor elk deeltentamen volgens 

het BSc. Examenreglement 

Tentamenstof Opgegeven verplichte literatuur/ alle tijdens de 

hoor- en werkcolleges behandelde leerstof 
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Wijze van vaststellen eindcijfer 1. Schriftelijk tentamen: 50% van het 

eindcijfer (individueel cijfer)  

2. Onderzoeksverslag: 50% van het eindcijfer 

(groepscijfer) 

Per deeltentamen mag de student minimaal een 

5.0 behalen met dien verstande dat het eindcijfer 

minimaal een 5,5 is. Afronding en interpretatie 

zijn overeenkomstig het BSc. Examenreglement 

FMIJW. 

Collegemateriaal: Verplichte literatuur 

- Ori, H., Schoenmakers, L. & Vanwing, T. 

(2015). Samen duurzaam onderwijs 

realiseren: De inzet van effectieve 

interventies in Suriname. Lannoo Campus: 

Leuven 

- Verbiest, E. (2014). Leren innoveren: Een 

inleiding in de onderwijsinnovatie. Garant 

Uitgevers: Antwerpen 

- Wetenschappelijke artikelen 

- Overig (digitaal) materiaal 

 

 

Aanbevolen literatuur 

- Fernald, I. (2020). Het roer moet om: 

Actieplannen voor beter onderwijs. 

Ralicon: Paramaribo  

- Van den Berg R. & Vandenberghe, R. 

(2002). Succesvol leidinggeven aan 

onderwijsinnovaties: Investeren in 

mensen. Kluwer BV: Nederland  

 

 

Vak: Onderwijspsychologie 

Naam cursus Onderwijspsychologie 

Vakcode  AO- 

Contacturen per semester  56  

Aantal studiepunten  6  

Semester en studiefase  3e semester B II - fase 

Naam docent  Mw. I. Mangal-Madhuban, MPH 

Leerdoelen:  

Na afloop van de cursus kan de 

student(e): 

1. Kennis en inzicht op het gebied van de 

onderwijspsychologie: theorieën, concepten, 

processen toepassen; 

2.  Onderwijspsychologisch onderzoek opzetten en 

uitvoeren; 
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3. Processen ten behoeve van curriculumontwikkeling 

en instructie analyseren en evalueren; 

4. Verbetervoorstellen aangaande 

curriculumontwikkeling en instructie formuleren. 

Korte omschrijving van de 

vakinhoud 
De onderwijspsychologie is een wetenschappelijke 

discipline die beoogt kennis en vaardigheden aan te 

dragen om het onderwijsleerproces optimaal te laten 

verlopen. De onderwijspsychologie houdt zich bezig 

met de systematische bestudering van de 

onderwijsleerprocessen en de factoren die daarop van 

invloed zijn. 

Concreet betekent dit dat de onderwijspsychologie 

bruikbare gegevens uit onder andere de verschillende 

deelgebieden van de psychologie verzamelt en dat ze 

onderzoek opzet om deze kennis te kunnen verifiëren, 

combineren en transformeren. De uiteindelijke 

bedoeling van onderwijspsychologie is een adequate 

onderwijsleertheorie te formuleren die het leerproces in 

al zijn aspecten nauwkeurig beschrijft en die de 

onderwijsgevende in staat stelt een aantal valide 

predicties te maken zodat het onderwijsleerproces zo 

optimaal mogelijk voorbereid en begeleid kan worden. 

Onderwijsconstructie, onderwijsbegeleiding en 

onderwijsevaluatie zijn belangrijke werkgebieden 

binnen de onderwijspsychologie.   

Onderwijsvorm 

 

 Interactieve hoor- en werkcolleges,  

 Discussievormen, filmpjes,  

 Groeps- en individuele opdrachten 

 Presentaties/opdrachten 

 Praktijkgericht onderzoek 

Vereiste voorkennis  Niet van toepassing 

Wijze van toetsen 1. Persoonlijk reflectieverslag (25%) 

2. Groepsopdracht (25%) 

3. Presentatie groepsopdracht (25%) 

4. Schriftelijk tentamen (25%) 

Voorwaarden voor afleggen 

tentamen 

Ingetekend hebben voor het (deel)tentamen conform 

BSc. Examenreglement. 

Tentamenstof Opgegeven verplichte literatuur/ alle tijdens de hoor- en 

werkcolleges behandelde leerstof 

Wijze van vaststellen eindcijfer Reflectieverslag (25%) + groepsopdracht (25%) + 

presentatie (25%)   + schriftelijk tentamen bestaande uit 

open vragen (25%)   = eindcijfer.  
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Per deeltentamen mag de student minimaal een 5.0 

behalen met dien verstande dat het eindcijfer minimaal 

een 5,5 is. Afronding en interpretatie zijn 

overeenkomstig het BSc. Examenreglement FMIJW. 

Collegemateriaal 

 

 Boekaerts M. & Simons P.R. (2012) Leren en 

Instructie. Gorcum B.V. Koninklijke Van.; Nederland  

 Kallenberg T. Grijspaarde van der, L. & Braak De, A. 

(2014), Leren en doceren in het hoger onderwijs 

Boom Lemma Uitgevers; Nederland  

 Veen van der T. en Wal van der J. (2016). Van 

leertheorie naar onderwijspraktijk. Noordhoff 

Uitgevers: Den Haag 

 

 

Vak: Onderwijsrecht, Wet- en regelgeving 

Naam cursus Onderwijsrecht, Wet- en regelgeving 

Vakcode AO -  

Contacturen per semester 56 

Aantal studiepunten 4 

Semester en studiefase 4e semester/ B – II fase  

Naam docent Mr. E. Ramdhan, MBA 

Leerdoelen: 

Na afloop van de cursus kan de 

student(e): 

1. de verschillende begrippen in de 

verschillende wetgevingsproducten 

(ministeriële beschikking, Staatsbesluit, 

wet, verdrag) en uitleggen; 

2. de onderwijsregelgeving interpreteren en 

analyseren;  

3. onderwijswet en onderwijsrecht 

internationaal interpreteren en de trends 

volgen en beschrijven; 

4. analyseren hoe onderwijswetgeving equity 

in onderwijskansen ondersteunt, bevordert 

en belemmert; 

5. de relatie tussen onderwijsrecht en 

onderwijsbeleid leggen en toepassen; 

6. het belang van Onderwijsrecht, Wet- en 

regelgeving voor het studiegebied 

formuleren. 

Korte omschrijving van de vakinhoud Het Recht op onderwijs conform de Grondwet 

van Suriname is de grondslag voor het onderwijs 

en het onderwijsbeleid. Als onderwijskundige is 

het belangrijk dat bij het formuleren van het 

onderwijsbeleid rekening gehouden dient te 

worden met recht, wet -en regelgeving in het 

algemeen en met betrekking tot het onderwijs in 
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het bijzonder. Daarom is het belangrijk om bij 

dit vak de basiskennis op te doen over de 

belangrijkste wetgeving zoals: wet, werking van 

het recht in de samenleving, Privaat-en 

publiekrecht, wetten in formele zin en wetten in 

materiele zin).  Verder is het belangrijk te weten 

dat er verschillende wetgevingsproducten zijn 

op nationaal en internationaal niveau 

(Beschikking, Resolutie, Wet, verdrag etc.). De 

onderwijskundige op Bachelor niveau moet 

weten wat de leerplicht en de schoolplicht 

inhouden en moet de rechten en verplichtingen 

van ouders in relatie tot leerplicht (vb. 

schoolkeuze vrijheid van ouders) kennen. 

Aangezien onderwijsrecht internationaal wordt 

erkend en veel aandacht geniet, moet de A&O 

student ook kennis hebben over verdragen zoals, 

Verdrag inzake de Rechten van het Kind, en 

andere internationale Declarations in het kader 

van Onderwijs te weten, Eduacation For All 

(EFA) doelen, Salamanca Declaration, Dakar 

Doelen etc), Tenslotte is het belangrijk te weten 

dat er helaas ook sprake is van discriminatie in 

het onderwijs. 

Onderwijsvorm: 

 

- Interactieve Hoor-en werkcolleges 

- Analyse van wetgeving en 

wetenschappelijke artikelen iIndividueel 

en in groepsverband). 

- Onderzoek   

- Debat/discussies  

- Groepswerk en presentaties  

Vereiste voorkennis N.v.t.  

Wijze van toetsen  Paper schrijven in groepsverband  

 Poster ontwerpen + presenteren 

Voorwaarden voor afleggen tentamen Conform Bachelor Examenreglement intekenen.  

Tentamenstof Deeltentamen: Paper over een besproken 

onderwerp z.a leerplicht/schoolplicht 

Poster waarbij de nadruk wordt gelegd op een 

onderwerp dat nog niet in de Surinaamse 

wetgeving is opgenomen, doch wel noodzakelijk 

is. Studenten moeten na een klein onderzoek over 

een van de onderwerpen een poster ontwerpen. 

(vb. Inclusief onderwijs, Speciaal onderwijs, etc.). 

Wijze van vaststellen eindcijfer  Paper: 50%   

 Poster en presentatie: 50% 
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Per deeltentamen mag de student minimaal een 

5.0 behalen met dien verstande dat het eindcijfer 

minimaal een 5,5 is. 

Collegemateriaal: - Dictaat,  

- Grondwet van de Republiek Suriname  

- Verdragen en Declarations (Salamanca, 

Kinderrechtenverdrag, Education for All)  

- Lager Onderwijswet 1960,  

- Voorbeelden van beschikkingen, resoluties, 

Staatbesluiten 

- Wetenschappelijke artikelen. 

 

Vak: Onderwijssociologie 

 

Naam cursus Onderwijssociologie 

Vakcode AO -  

Contacturen per semester 56  

Aantal studiepunten 6  

Semester en studiefase 3e semester BII-fase 

Naam docent Mw. I. Madhuban, MPH 

Leerdoelen: 

Na afloop van de cursus kan de 

student(e): 

1. De rol van onderwijs in de 

samenleving vanuit een 

wetenschappelijk kader verklaren; 

2. Een onderscheid maken tussen de 

verschillende onderwijs sociologische 

benaderingen; 

3. Beschrijven welke de hoofdfuncties 

zijn van het onderwijs; 

4. Analyses uitvoeren over de relatie 

tussen sociale interactie enerzijds en 

het onderwijs anderzijds, waarbij 

sociale ongelijkheid gehandhaafd 

wordt  (SDG-4) 

Korte omschrijving van de vakinhoud De Onderwijssociologie is een deelterrein en 

toepassingsgebied van de sociologie waarin 

onderwijs centraal staat en wordt gezien als een 

belangrijke schakel in het maatschappelijk 

leven. Dit is belangrijk voor het individu voor 

wie het onderwijs vaak in verregaande mate lijkt 

te beslissen over wie hij later zal worden. Het 

onderwijs wordt binnen de samenleving ook 

gezien als een instrument van cultuuroverdracht 

en integratie of juist van maatschappelijke 

ontwikkeling en veranderingen. Bij het vak 
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onderwijssociologie komende de volgende 

thema’s aan de orde: 

 Inleiding in de Onderwijssociologie 

 Externe en interne determinanten van het 

onderwijs 

 Onderwijssociologische theorieёn 

 Onderwijs en sociale ongelijkheid 

 Onderwijs in een veranderende 

maatschappij 

 

Onderwijsvorm: 

 

 Interactieve hoorcolleges 

 Interactieve werkcolleges 

 Peerreview 

 Mindmapping 

 Individuele en groepsopdrachten 

 Discussies  

 Casussen  

 Presentaties  

Vereiste voorkennis     Niet van toepassing 

Wijze van toetsen • Schriftelijk tentamen 

•            Individueel verslag 

• Presentatie 

Voorwaarden voor afleggen tentamen  Ingetekend hebben voor elk deeltentamen volgens 

het BSc. Examenreglement 

Tentamenstof Opgegeven verplichte literatuur/ alle tijdens de 

hoor- en werkcolleges behandelde leerstof 

Wijze van vaststellen eindcijfer De toetsing bestaat uit drie (3) deeltentamens: 

 een Schriftelijk take home tentamen (50%) 

 Individueel verslag  (25%) 

 presentatie (25%) 

Per deeltentamen mag de student minimaal een 

5.0 behalen met dien verstande dat het eindcijfer 

minimaal een 5,5 is. 

Afronding en interpretatie zijn overeenkomstig 

het BSc. Examenreglement FMIJW. 

Collegemateriaal: 

 

Verplichte literatuur: 

Hoofdstukken uit: 

1. Ballantines, J., Spade, J, &  Stuber, J.  (2017) 

School and Society: A Sociological Approach to 

Education. Pine Forge Press. Sage Publications 

Inc. California.  

2. Dronkers, J. (2007), Ruggengraat van 

ongelijkheid. De beperkingen en mogelijkheden 

om ongelijke kansen te veranderen. Mets en Schilt 

uitgever/Wiardi Beckman Stichting, Amsterdam. 
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3. EFA Global Monitoring Report 2013/4 

Teaching and Learning: achieving quality for All 

(Review); 

http://unesdoc.unesco.org/images/022/002256/22

56 6e.pdf 

4.Peschar, J. & Wesselingh, A. (2001), 

Onderwijssociologie. Wolters Noordhoff; 

Groningen. 

 5. Ppt presentatie: “Vroeg of laat selecteren” 

6. Wetenschappelijke artikelen 

7. Overig (digitaal) materiaal. 

 

 

Vak: Opleidingskunde 

 Naam cursus Opleidingskunde 

Vakcode  

Contacturen per semester 56 

Aantal studiepunten   4 

Semester en studiefase 4e semester BII-fase 

Naam docent Mr. E. Ramdhan, MBA 

Leerdoelen: 

Na afloop van de cursus 

kan de student(e): 

1. opleidingsadviezen formuleren; 

2. onderscheid maken tussen leerstijlen 

en leertheorieën; 

3. leerdoelen voor een training 

formuleren;  

4. trainingen op basis van de doelstellingen van 

organisaties bedenken en ontwikkelen;  

5. persoonlijke ontwikkelplannen voor 

medewerkers ontwikkelen zodat deze zich 

steeds blijven ontwikkelen en hun kwaliteiten 

optimaal benutten. 

 

Korte omschrijving van

 de vakinhoud 

De opleidingskunde is de wetenschap die zich 

bezighoudt met de bestudering van opleidingen en 

leerprocessen binnen arbeidsorganisaties. De 

opleidingskunde zal behulpzaam moeten zijn bij het 

vinden van antwoorden op onder andere de volgende 

vraagstukken: 

- De vraag naar de opleidingsnoodzaak 

- De vraag naar de ontwikkelmethoden 

- De vraag naar de didactische vaardigheden 

- De vraag naar de implementatie en naar het 

scheppen van gunstige voorwaarden voor de 

transfer  

- De vraag naar de evaluatiemethoden 
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- De vraag naar de kostenanalyses 

- De vraag naar effectmeting en batenanalyses 

- De vraag naar opleidingsbeleid en -

management 

 

Steeds meer organisaties kiezen ervoor om een eigen 

opleidingsunit op te zetten voor het trainen/ opleiden 

van werknemers. Als toekomstige A&O’er kun jij ook 

tewerkgesteld worden binnen zo een organisatie c.q. 

afdeling. De kennis en het inzicht verkregen bij dit vak 

zullen jou in staat stellen om vanuit een 

wetenschappelijk denkkader opleidingskundige 

processen binnen organisaties te identificeren, 

analyseren en begeleiden. 

Onderwijsvorm: 

 

Interactieve hoorcolleges 

Interactieve werkcolleges 

Individuele en groepsopdrachten 

Discussies 

Casussen 

Presentaties 

Vereiste voorkennis Niet van toepassing 

Wijze van toetsen De studenten zullen in bedrijven het opleidingsproces 

moeten analyseren, uit de analyse een (korte) training 

op maat ontwikkelen 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; 

hierbij leveren ze alle werkopdrachten in om in 

aanmerking te komen voor de 10%. Het schriftelijk 

examen dat telt voor 60% zal bestaan uit casussen en 

openvragen.  

Voorwaarden voor

 afleggen 

tentamen 

Hebben ingetekend voor het schriftelijk tentamen 

conform 

Bachelor Examenreglement. 

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 ontwikkelingsplannen; 

- Leergedrag van volwassenen; 

- Leerstijlen; 
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- Trainingsinstrumenten en – werkvormen; 

- Adviseren aan organisaties/medewerkers; 

- Evaluatie, effectmeting, transfer. 

Wijze van vaststellen eindcijfer - Verslag ontwikkeling training: 30% 

- Werkopdrachten: 10% 

- Schriftelijk tentamen: 60% 

Per deeltentamen mag de studenten minimaal een 5.0 

behalen met dien verstande dat het eindcijfer minimaal 

een 5,5 is. 

Collegemateriaal: Verplichte literatuur  

- Bergenhenegouwen, G.J, E.A.M. Mooijman, en 

H.H 

  Tillema (2000). Strategisch opleiden en leren in  

  organisaties. Groningen: Kluwer; 

- Kessels, J.W.M, and Smit C.A. (2007) 

  Opleidingskunde, een bedrijfsgerichte benadering 

van 

  leerprocessen. Alpen aan den Rijn: Kluwer. 

 

Aanbevolen:  

-  Corte de, E., geerligs, C.T., e.a. (1985) Beknopte 

  didaxologie. Groningen: Wolters-Noorhoff b.v.; 
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Vakgroep ONDERZOEK Vakomschrijvingen 

 

Vak: Academische Vaardigheden 

Naam cursus Academische Vaardigheden 

Vakcode   

Contacturen per semester 56 

Aantal studiepunten  

Semester en studiefase 1e semester BI-fase 

Naam docent Drs. G. Jhinkoe Rai MSc. en Drs. F. Defares 

Leerdoelen:  

Na afloop van de cursus kan de 

student(e): 

1. Academische vaardigheden toepassen 

tijdens opdrachten; 

2. De essentie van een 

wetenschappelijke tekst op een 

academische wijze weergeven in een 

samenvatting, review of 

structuurschema;  

schriftelijke vaardigheden toepassen in een 

literatuurstudie  

(werkstuk): correcte formulering van de 

probleemstelling/  

onderzoeksvraag, goede structuur en 

schrijfstijl, correct taalgebruik,  

juiste vormgeving, plagiaat herkennen 

3. Academische schrijfvaardigheden 

toepassen in een werkstuk; 

4. Wetenschappelijke literatuur 

opzoeken, selecteren en verwerken;  
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5. Een (poster)presentatie ontwerpen en 

deze mondeling presenteren en 

beargumenteren; 

6. Reflecteren op het 

onderzoeksproduct. 

Korte omschrijving van de vakinhoud De overgang van het onderwijs van de 

middelbare school naar het hoger onderwijs 

vereist een verdieping in een aantal 

vaardigheden van de student. In deze module 

leert de student de reeds aangeleerde 

vaardigheden te tillen naar een academisch 

niveau en ontwikkelt de attitude deze 

vaardigheden vakoverstijgend in te zetten. De 

opgedane kennis en vaardigheden tijdens dit 

vak zijn toepasbaar in alle overige 

studieonderdelen. 

De volgende onderdelen komen aan bod: 

- Academische Vaardigheden (o.a. 

communiceren, samenwerken, 

feedback geven, reflecteren, etc.). 

- Kritisch lezen: verwerken en 

vastleggen van teksten in 

samenvattingen, structuurschema’s en 

korte reviews. 

- Het schrijfproces en de voorbereiding 

van het onderzoeksproces. 

- Tekststructuur en tekstopbouw en –

inhoud 

- Wetenschappelijke stijl (stijl, spelling, 

interpunctie, redactie, revisie).  

- Correct refereren en plagiaat 

vermijden (door toepassing van de 

APA- bronnotatie). 

- Mondeling presenteren. 

- - Feedback geven op het werkstuk/ de 

presentatie  van collega-studenten en 

met verkregen feedback het eigen 

werk aanpassen. 

Onderwijsvorm: 

 

 

 Interactieve hoorcolleges 

 Interactieve werkcolleges 

 Individuele en groepsopdrachten 

 Discussies  

 Presentaties  

 Gastcolleges 

Vereiste voorkennis NVT 
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Wijze van toetsen  Werkstuk (50%) 

 Ontwerp van een presentatie in Power 

Point (20%) 

 Presenteren (20%) 

 Klasse-opdrachten (10%) 

Voorwaarden voor afleggen tentamen Hebben ingetekend voor het schriftelijk 

tentamen conform Bachelor 

Examenreglement. 

Tentamenstof Opgegeven verplichte literatuur/ alle tijdens 

de hoor- en werkcolleges behandelde leerstof 

Wijze van vaststellen eindcijfer Eindcijfer:   

 
0.5∗werkstuk+0.4∗presentatie+0.1∗klasseopdrachten

1
 

 

Per deeltentamen mag de student minimaal 

een 5.0 behalen met dien verstande dat het 

eindcijfer minimaal een 5,5 is. Afronding en 

interpretatie zijn overeenkomstig het BSc. 

Examenreglement FMIJW. 

Collegemateriaal: 

 

Verplicht 

- De Wachter, L., Fivez, K., Van Soom, C., 

Academisch Schrijven, Een praktische gids, 

Uitgeverij Acco, Leuven (Belgie), 2014 

- Rellum, J.N. (2013). Schrijfwijzer, 

Handleiding voor het schrijven van 

onderzoeksverslagen, Anton de Kom 

Universiteit van Suriname 

- Hand-out Studievaardigheden. 

 

Aanbevolen  

- Poelmans, P. (2016). De APA-richtlijnen. 

Bussum, Nederland: Coutinho 

- Schoordijk, F., & Goosen, M. (2015).  

Basisvaardigheden academisch schrijven (1ste 

editie). Bussum, Nederland: Coutinho. 

 

 

Vak: Inleiding Onderzoeksethiek / Introduction to Research Ethics 

Naam cursus Inleiding Onderzoeksethiek / Introduction to 

Research Ethics 

Vakcode  

Contacturen per semester 56 uren 

Semester en studiefase 6E semester B-II 

Naam docent Mw. C. Dijksteel LLM, MPH 

Leerdoelen:  Aan het eind van deze module: 
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Na afloop van de cursus kan de 

student(e): 

1. Kunnen studenten Identificeren wat 

onderzoeks ethiek inhoudt; 

2. Zijn studenten in staat het belang van 

onderzoeksethiek te classificeren; 

3. Kunnen studenten de historie van 

onderzoeks ethiek interpreteren; 

4. Zijn studenten in staat ethische 

dilemma’s vast te stellen bij het uitvoeren 

van onderzoek;  

5. Zijn studenten in staat onderzoeks ethiek 

gedachteloos en geïntegreerd toe te 

passen. 

Korte omschrijving van de vakinhoud Onderzoeksethiek omvat morele principes die 

onderzoekers begeleiden om onderzoek uit te 

voeren en te rapporteren zonder misleiding of de 

bedoeling om de deelnemers aan het onderzoek 

of leden van de samenleving als geheel, bewust 

of onbewust schade toe te brengen. Het 

toepassen van ethische richtlijnen tijdens het 

uitvoeren en rapporteren van onderzoek is 

essentieel om de validiteit van wetenschappelijk 

vast te stellen. Onderzoekers horen ethische 

richtlijnen te volgen die zijn opgesteld door 

regelgevende commissies om de veiligheid van 

de deelnemers aan een onderzoek het grote 

publiek en die van de onderzoeker zelf, te 

waarborgen. Door ethische richtlijnen te volgen, 

zorgt de onderzoeker ervoor dat zijn onderzoek 

authentiek en foutloos is en krijgt die 

geloofwaardigheid en steun van het publiek. 

Ethische principes en richtlijnen vormen een 

ondeelbaar onderdeel van het doen van 

onderzoek. Daarom is het belangrijk dat elke 

onderzoeker op de hoogte is van de ethische 

overwegingen waarmee rekening moet worden 

gehouden bij het uitvoeren van een 

onderzoeksproject. Veel onderzoekers worden 

geconfronteerd met ethische dilemma’s en 

sommigen hebben zelfs te maken met afwijzing 

of intrekking van hun artikel, omdat zij zich niet 

aan de ethische richtlijnen hebben gehouden. 

Colleges in onderzoeks ethiek bieden studenten 

inzicht in het ethisch correct doen van 

Wetenschappelijk onderzoek en verder om 

ethische kwesties met hun collegae studenten te 

bediscussiëren. 
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Onderwerpen die aan de orde komen: 

Wat bedoelen we met onderzoeksethiek? 

Waarom is onderzoeksethiek relevant  

Verantwoordelijk gedrag van onderzoek (wat wij 

kennen als goede wetenschappelijke praktijken) 

De historie van onderzoeksethiek 

Omgaan met Ethische dilemma’s 

Onderzoeks ethiek automatisch toepassen bij 

onderzoek en in het dagelijks leven 

Onderwijsvorm: 

• Colleges 

• Excursies 

•Opdrachten 

 

Pre test met 5 vragen. 

Interactieve Hoorcolleges 

Interactieve Werkcolleges 

Presentaties 

Case studies 

 

Vereiste voorkennis B-II 4e semester hebben behaald 

Wijze van toetsen Schrijven van een werkstuk 

Voorwaarden voor afleggen tentamen Geen groepen van meer dan 4 studenten 

toegestaan! 

Conform het vigerend BSc. Examenreglement 

hebben ingetekend voor alle (deel)tentamens. 

Tentamenstof Verplichte Literatuur, Alle stof dat tijdens de 

hoor en- werkcolleges aan de orde is gekomen 

Wijze van vaststellen eindcijfer Beoordeling van het werkstuk volgens 

correctiemodel (waarin richtlijnen qua format 

voorinhoud en puntenwaardering per onderdeel).  

Per deeltentamen mag de student minimaal een 

5.0 behalen met dien verstande dat het eindcijfer 

minimaal een 5,5 is. Alle regels van het BSc. 

Examenreglement FMIJW worden in acht 

genomen. 

 

Collegemateriaal: 

Dictaat/reader 

 Boeken 

Tijdschriften 

Software 

Verplicht:  

European Commission Directorate-General for 

Research. European Textbook on Ethics in 

Research. Luxembourg. Publications Office of 

the European Union. 2010.  

National Academies of Science. On Being a 

Scientist: A Guide to Responsible Conduct in 

Research, 3rd Edition. Washington, DC. The 

National Academies Press. 2009.  

Nicholas H. Steneck. ORI: Introduction to the 

Responsible Conduct of Research. Revised 

Edition August 2007.  
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From A Pocket Guide to Writing History, 

Avoiding Plagiarism 4th edition written by Mary 

Lynn Rampolla and published by Bedford / St. 

Marins bedfordstmartins.com (New York F 

Boston, 2004) pg. 70- 76. 

Aanbevolen: 

RCR Casebook: Social Responsibility: Available 

on the ORI website: http://ori.hhs.gov/rcr-

casebook-social-responsibility   

Cash R, Wikler D, Saxena A, Capron A 

(eds.). Casebook on Ethical Issues in 

International Health Research. Geneva. World 

Health Organization. 2009. Available online 

at http://www.paho.org/hq/index.php?option=co

m_content&view=article&id=2850:casebook-

on-ethical-issues-international-health-

research&Itemid=1655&lang=en 

 

Vak: Kwalitatief Onderzoek 

 

Naam cursus Kwalitatief Onderzoek 

Vakcode   

Contacturen per semester 28 uren 

Semester en studiefase Semester 2/B1 

Naam docent Dr. G. Leckie / K. Kishna MSc. 

Leerdoelen:  

Na afloop van de cursus kan de 

student(e): 

1. Een kwalitatief onderzoek opzetten op basis van 

de theorie; 

2. Onderzoekseenheden selecteren; 

3. Een interviewschema opstellen; 

4. De basis beginselen van de Grounded Theory 

toepassen 

 

Korte omschrijving van de vak 

inhoud 

Dit vak is om studenten kennis te laten maken met de 

basisprincipes van kwalitatief onderzoek, als ook met 

specifieke uitgangspunten van kwalitatieve methoden van 

dataverzameling en analyse. De studenten zullen moeten 

reflecteren op de wetenschappelijke kwaliteit van 

kwalitatief onderzoek. De cursus bestaat uit een deel 

hoorcollege en een deel werkcollege.  De student leert hoe 

een kwalitatief onderzoek empirisch onderzoek op te 

zetten, hoe objectieve data en subjectieve informatie te 

verzamelen. De cursus leert de student tevens 

gedragingen, uitspraken en/ of tekstdelen te benoemen, 

Met name kwalitatieve informatie, persoonlijk beleving, 

http://ori.hhs.gov/rcr-casebook-social-responsibility
http://ori.hhs.gov/rcr-casebook-social-responsibility
http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_content&view=article&id=2850:casebook-on-ethical-issues-international-health-research&Itemid=1655&lang=en
http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_content&view=article&id=2850:casebook-on-ethical-issues-international-health-research&Itemid=1655&lang=en
http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_content&view=article&id=2850:casebook-on-ethical-issues-international-health-research&Itemid=1655&lang=en
http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_content&view=article&id=2850:casebook-on-ethical-issues-international-health-research&Itemid=1655&lang=en
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ervaringen, waarden en normen ethisch correct te 

verzamelen en te rapporteren.  

Onderwijsvorm 

 

 Interactieve hoor- en werkcolleges  

 Peerreview 

 Individuele en groepsopdrachten 

 Discussies  

 Casussen  

 Presentaties  

 Gastcolleges  

Vereiste voorkennis Sterk aanbevolen Methoden en Technieken van Sociaal 

Wetenschappelijk Onderzoek gevolgd te hebben. 

Wijze van toetsen Powerpoint presentatie van geselecteerde delen van de 

leerstof (25%), Werkstuk (75%) 

 

Voorwaarden voor afleggen 

tentamen 

Geen  

Tentamenstof Opgegeven verplichte literatuur/ alle tijdens de hoor- en 

werkcolleges behandelde leerstof. 

Wijze van vaststellen eindcijfer Eindcijfer: 2 cijfers; Powerpoint Presentatie 25% + 

Werkstuk 75%  

Per deeltentamen mag de student minimaal een 5.0 behalen 

met dien verstande dat het eindcijfer minimaal een 5,5 is. 

Afronding en interpretatie zijn overeenkomstig het BSc. 

Examenreglement FMIJw. 

Collegemateriaal 

 

Verplicht: 

Baarda, D. & E. Bakker, 2018 Basisboek Kwalitatief 

onderzoek, Handleiding voor het opzetten en uitvoeren 

van kwalitatief onderzoek. Noordhoff Uitgevers B.V. 

Vierde druk. 

Aanbevolen: 

Bryman, A., (2012), Social research methods, Oxford 

University Press Inc., New York. 

 

 

Vak: Onderzoek forum 

Naam cursus Onderzoek forum 

 

Vakcode   

Contacturen per semester 3 ECTS 

Semester en studiefase 5E semester B-II 

Naam docent Dr. Glenn Leckie  

 

Leerdoelen:  

Na afloop van de cursus kan de 

student(e): 

T.A.V. Wetenschappelijke artikelen: 

1. Kritisch bespreken verwerken  

2. Kritisch analyseren en interpreteren  
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3. Mondeling en schriftelijk een academische 

discussie aangaan, 

4. Onderzoeksbevindingen presenteren op een 

duidelijke, inzichtelijke en kritische manier 

presenteren.  

5. Bekend zijn en kunnen evalueren middels een 

wetenschappelijke review artikelen op basis van 

APA vereisten; die voldoet aan de nationale en 

internationale eisen m.b.t. de structuur en het 

vereiste wetenschappelijk niveau en redenatie. 

Korte omschrijving van de 

vakinhoud 

De vak inhoud richt zich op het bestuderen en analyseren 

van gepubliceerde wetenschappelijk artikelen op het 

gebied van de faculteit; literatuurstudies. 

Het beoordelen van de wetenschappelijke waarde en het 

voldoen aan de APA-eisen 

Discussie en presentaties van de bevindingen 

Het onderzoekforum richt zich specifiek op het onderdeel 

hoe  een publiceerbare studie conform vigerende eisen te 

schrijven.  

Onderwijsvorm 

 

 Interactieve werkcolleges 

 Individuele en groepsopdrachten 

 Discussies  

 Presentaties  

 Peerreview  

 

Vereiste voorkennis Bindende volgorde: Academische Vaardigheden en M&T 

Wijze van toetsen Verslag/review  in APA format op basis van de leerdoelen 

van het vak 

Voorwaarden voor afleggen 

tentamen 

Conform het vigerend BSc. Examenreglement intekenen. 

Tentamenstof Het reviewen van uitgekozen artikelen, minimaal 5 die 

gepresenteerd en bediscussieerd zijn.  

Wijze van vaststellen eindcijfer Beoordeling van de eigen review moet publiceer baar zijn; 

voldoen aan de APA-richtlijnen. Het correctiemodel is 

gebaseerd op de  APA eisen voor een te publiceren artikel 

met een cijfer van tenminste 5.5 of hoger. 

Per deeltentamen mag de student minimaal een 5.0 behalen 

met dien verstande dat het eindcijfer minimaal een 5,5 is. 

Collegemateriaal 

 

Door student te kiezen gepubliceerde wetenschappelijke 

artikelen 

 

 

Vak: Methoden en Technieken van Sociaal Wetenschappelijk Onderzoek 
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Naam cursus Methoden en Technieken van Sociaal 

Wetenschappelijk Onderzoek 

Vakcode  

Contacturen per semester 56 

Semester en studiefase 1e  semester B1-fase 

Naam docent  Drs.G. Jhinkoe Rai, MSc  

Leerdoelen:  

Na afloop van de cursus kan de 

student(e): 

1. Elementaire begrippen van kwantitatief empirisch 

onderzoek 

uitleggen en toepassen; 

2. Typen probleemstellingen onderscheiden en 

formuleren; 

3. Een onderzoek ontwerpen; 

4. Typen steekproeven onderscheiden en toepassen 

in een gegeven situatie; 

5. Een vragenlijst ontwikkelen en 

dataverzamelingsstrategieën onderscheiden. 

Korte omschrijving van de 

vakinhoud 

Dit vak draagt bij aan kennis, inzicht en vaardigheden 

mbt kwantitatief empirisch onderzoek. De term 

‘onderzoek' wordt daarbij breed opgevat: 

- Problemen signaleren, analyseren en oplossen;  

- Aan de hand van een afgebakende 

onderzoeksvraag;  

- Uitgevoerd met verantwoorde methoden;  

- Zodanig dat het resultaat controleerbaar, 

herhaalbaar en betrouwbaar is. 

De volgende onderwerpen komen o.a. aan de orde: 

- Probleemstelling en onderzoeksvragen 

formuleren over een sociaal-maatschappelijk 

onderwerp; 

- Literatuurstudie verrichten; 

- Hoofdvariabelen definiëren en 

operationaliseren; 

- Opzetten en verantwoorden van het empirisch 

onderzoek (methodische karakterisering v/h 

onderzoek, populatie en steekproef, ontwerpen 

meetinstrument, data verzameling, - verwerking 

& -analyse).  

 

Dit vak sluit aan op het vak Toegepaste Methodenleer 

en Statistiek in jaar 2.  

Onderwijsvorm: 

 

 

- Interactieve hoorcolleges  

- Interactieve werkcollege 

- Individuele en groepsopdrachten 

- Discussies  

- Presentaties  



107  

- Gastcolleges 

Vereiste voorkennis NVT 

Wijze van toetsen - Een schriftelijke toets (multiple choice vragen)  

- Een onderzoeksontwerp (werkstuk)  

Voorwaarden voor afleggen 

tentamen 

Hebben ingetekend voor het schriftelijk tentamen 

conform Bachelor Examenreglement. 

Tentamenstof Opgegeven verplichte literatuur/ alle tijdens de hoor- en 

werkcolleges behandelde leerstof. 

Wijze van vaststellen eindcijfer Eindcijfer: (Schriftelijke toets 50% weging + werkstuk 

50% weging)/ 2.  

Per deeltentamen mag de student minimaal een 5.0 

behalen met dien verstande dat het eindcijfer minimaal 

een 5,5 is. Afronding en interpretatie zijn 

overeenkomstig het BSc. Examenreglement FMIJW. 

Collegemateriaal: 

 

Verplicht:  

Baarda, B. Bakker, E. van der Hulst (M), Fischer, T. 

Julsing, M. en van Vianen, R. (2014). Basisboek 

Methoden en Technieken. Kwantitatief praktijkgericht 

onderzoek op wetenschappelijke basis. (Vijfde druk). 

Groningen/Houten: Noordhoff Uitgevers bv  

 

Badal (2008). Aanwijzingen voor het schrijven van een 

thesis/onderzoeksrapport voor studenten/docenten. 

FMijw, Universiteit van Suriname 

 

Aanbevolen: 

Segers, J. (2002). Methoden voor de 

Maatschappijwetenschappen, Van Gorcum, Assen, 

ISBN 90-2323-341-7. 

 

 

Vak: Statistiek 

Naam cursus Statistiek 

Vakcode  

Contacturen per semester 56 

Semester en studiefase Semester II/ B1 

Naam docent Drs. G. Jhinkoe Rai, Msc 

Leerdoelen:  

Na afloop van de cursus kan de 

student(e): 

1. Basisbegrippen uit de beschrijvende en 

inductieve statistiek uitleggen en toepassen in 

een gegeven situatie; 

2. Statistische maten uitrekenen en de betekenis 

ervan interpreteren; 
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3. Beschrijvende en Inductieve statistische 

analysetechnieken toepassen in een gegeven 

situatie en interpreteren; 

4. Data in tabellen, diagrammen of boxplots 

presenteren en/of interpreteren; 

5. Eenvoudige statistische analyses mbv het 

softwareprogramma IBM SPSS 25 uitvoeren en 

interpreteren. 

Korte omschrijving van de 

vakinhoud 

Met behulp van statistische technieken worden 

samenvattingen gegeven, interpretaties gemaakt, 

verbanden gelegd en voorspellingen gemaakt. De 

presentatie van data geschiedt met behulp van tabellen 

en diagrammen. De volgende onderdelen komen aan 

bod: 

- Wat is onderzoek, plaats van statistiek in het 

onderzoek, onderzoekstechniek, operationaliseren en 

meten; 

- 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 locatie 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 hypergeometrische -, binomiale - 

en normale verdeling; 

- Inleiding in de toetsende statistiek (parametrische 

toetsen). 

 

Het vak Statistiek sluit aan op het vak Variantie-en 

regressie analyse. 

Onderwijsvorm: 

 

Interactieve hoorcolleges: 40% 

Interactieve werkcolleges (incl. SPSS): 60% 

Vereiste voorkennis NVT 

Wijze van toetsen De toets bestaat uit drie deeltentamens:  

Toets 1: Beschrijvende Statistiek (MC opgaven) weging: 

25% 
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Toets 2: Inductieve Statistiek (MC opgaven) weging: 

25% 

Toets 3: SPSS   weging: 50% 

Voorwaarden voor afleggen 

tentamen 

Hebben ingetekend voor het schriftelijk tentamen 

conform Bachelor Examenreglement. 

Tentamenstof Opgegeven verplichte literatuur/ alle tijdens de hoor- en 

werkcolleges behandelde leerstof (zie vakinhoud). 

Wijze van vaststellen eindcijfer Eindcijfer: gemiddeld cijfer van toets 1 en 2 

(Beschrijvende en Inductieve Statistiek)  en cijfer toets 3 

(SPSS) gedeeld door 2 

Per deeltentamen mag de student minimaal een 5.0 

behalen met dien verstande dat het eindcijfer minimaal 

een 5,5 is. Afronding en interpretatie zijn overeenkomstig 

het BSc. Examenreglement FMIJW. 

Collegemateriaal: 

 

Verplicht literatuur   

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.  

 

Huizingh, E. (2014). Inleiding SPSS 24 voor IBM SPSS 

Statistics. Boom uitgevers Amsterdam 

 

Aanbevolen literatuur: 

Baarda & Dijkum (2014). Basisboek Statistiek met 

SPSS; handleiding voor het verwerken en analyseren 

van en rapporteren over (onderzoeks)gegevens. druk: 5; 

Noordhoff Uitgevers B.V. 

 

Swanborn, P.G. (1991). Basisboek Sociaal Onderzoek. 

Meppel:Boom; 

 

 Hand-outs in Powerpoint; 

 Software IBM SPSS versie 25 

 

 

Vak: Test- en Toetstheorie 

Naam cursus Test- en Toetstheorie 

Vakcode  

Contacturen per semester 56 contacturen 

Studiepunten 6 

Semester en studiefase 4e semester en B-II fase 
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Naam docent D. Ramkhelawan, MSc. 

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 meetinstrumenten 

(tetsten) te ontwikkelen en publicaties 

over meetinstrumenten en hun 

toepassingen te evalueren en een kritische 

keuze te maken 

1. Inzicht en vaardigheid 

tentoonstellen in het ontwerpen en 

construeren van questionnaires, 

testen en ander diagnostisch 

materiaal 

2. Een valide en betrouwbare 

questionnaire construeren 

3. Door middel van empirisch onderzoek 

een questionnaire evalueren. 

Korte omschrijving van de vakinhoud In deze cursus ligt het accent op test 

theoretische 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 

 Opdrachten 

Hoor/ werkcolleges (40%; 60%) 

Toelichting van de stof door de docent. 

Tijdens het college worden problemen met de 

theorie besproken. Tevens worden studenten 

door de docent begeleidt in het construeren 

van een eigen vragenlijst waarmee een 
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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 

Nb.: alle collegemomenten vinden op afstand, 

dus online plaats. Het is dus een must om te 

beschikken over een computer en internet. 

Verder vinden er geen recordings plaats van 

de colleges, graag zoveel mogelijk aanwezig 

zijn en participeren tijdens de colleges. 

 

Vereiste voorkennis B-1 fase met succes hebben afgerond; 

Bindende volgorde: Variantie- en 

Regressieanalyse. 

 

Wijze van toetsen (kan per jaar 

verschillen punt 1 of 2) 

1. Op basis van een thema een 

onderzoeksverslag schrijven met 

als inhoud: 

 Inleiding van de te toetsen 

variabelen, inclusief 

tussentijdse opdrachten; 

 Constructie van een 

vragenlijst; 

 Inleiding van het uit te voeren 

pilotstudie. 

2. Schriftelijke toetsing 

 Toets (open vragen) met 

betrekking tot 

betrouwbaarheid en validiteit 

 Meerkeuze vragen over de 

theorie 

Voorwaarden voor afleggen tentamen Ingetekend hebben voor beide deeltentamens 

conform Bachelor Examenreglement  

 

Tentamenstof Opgegeven verplichte literatuur. Alle tijdens 

de colleges behandelde leerstof 

 

Wijze van vaststellen eindcijfer Onderzoeksrapport 100% 

 

Collegemateriaal 

 

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 
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Loghum, Houten.  

Basisboek beschikbaar in de 

Universiteitsbibliotheek 

 

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. 3 e herziene druk. 

Stenfert Kroese Groningen  

 Swanborn, P.G. (1991). Basisboek 

Sociaal Onderzoek. Boom Meppel 

 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 

SPSS 16 voor Windows. Bijleveld 

Press: Utrecht. ISBN 978-90- 5548-

179-8 

 

 

Vak Toegepaste Methodenleer en Statistiek 

Naam cursus Toegepaste Methodenleer en Statistiek 

Vakcode  

Contacturen per semester 56 u 

Studiepunten  5 

Semester en studiefase Semester 4, B-II fase 

Naam docent  Drs G. Jhinkoe Rai, Msc 

Leerdoelen:  

Na afloop van de cursus kan de student(e): 

1. Een sociaal-maatschappelijk 

vraagstuk identificeren en theoretisch 

beschrijven; 

2. Een onderzoek ontwerpen en 

uitvoeren; 

3. Data analyseren en interpreteren;  

4. Rapporteren in een wetenschappelijk  

onderzoeksverslag; 

5. Reflecteren op het onderzoeksproduct. 
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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 

vakken zijn geleerd, 

-   het kiezen en beschrijven van een te 

onderzoeken onderwerp,  

-   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 (inclusief onderzoeksmethodologie 

en statistiek). 

Onderwijsvorm: 

 

 

- Interactieve hoor- en werkcolleges 

- Discussies 

- Presentaties 

- Peer review 

- Gastcolleges 

- Veldonderzoek 

Vereiste voorkennis Bindende volgorde: Methoden en technieken 

van Sociaal Wetenschappelijk onderzoek, 

Beschrijvende en Inductieve statistiek, 

Variantie en Regressie analyse, Test- en 

toetstheorie 

Wijze van toetsen Schrijven van een onderzoeksrapport 

(werkstuk) 100% 

Voorwaarden voor afleggen tentamen Bindende volgorde:   Het vak Variantie en 

regressie analyse hebben behaald. 

Intekenen conform BSc.Examenreglement is 

verplicht. 

Tentamenstof Opgegeven verplichte literatuur/ alle tijdens 

de hoor- en werkcolleges behandelde leerstof. 
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Wijze van vaststellen eindcijfer Beoordeling van het werkstuk conform 

correctiemodel. Afronding en interpretatie 

zijn overeenkomstig het BSc. 

Examenreglement FMIJW. 

Collegemateriaal: 

 

Verplichte literatuur 

Baarda, B. Bakker, E. van der Hulst (M), 

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

(2014). Basisboek Methoden en Technieken. 

Kwantitatief praktijkgericht onderzoek op 

wetenschappelijke basis. (Vijfde druk). 

Groningen/Houten: Noordhoff   

 

Badal (2008). Aanwijzingen voor het schrijven 

van een thesis/onderzoeksrapport voor 

studenten/docenten. FMijw, Universiteit van 

Suriname 

 

Huizingh, E. (2014). Inleiding SPSS 24 voor 

IBM SPSS Statistics. Boom uitgevers 

Amsterdam 

 

 

Aanbevolen literatuur 

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

Dijkum C.J. (2014). Basisboek Statistiek met 

SPSS. Handleiding voor het verwerken en 

analyseren van en rapporteren over 

(onderzoeks)gegevens. 2e geheel herziene 

druk. Tenfert Kroese, Houten.  

 

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

M. (2000). Enquêteren en gestructureerd 

interviewen. Praktische handleiding voor het 

maken van een vragenlijst en het 

voorbereiden en afnemen van gestructureerd 

interviews. 1 e druk. Wolters-Noordhoff bv, 

Groningen. 

 

Bryman, A., (2012). Social research methods, 

Oxford University Press Inc., New York. 

De Vocht, A. (2017). Basishandboek SPSS 

25. IBM SPSS statistics 22. Bijleveld 

Uitgeverij  
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Field, A. ( 2018) Discovering statistics using 

SPSS. IBM SPSS Statistiscs. 5th edition. Sage 

edge 

 

Swanborn, P.G. (1991). Basisboek Sociaal 

Onderzoek. Meppel:Boom   

 

Vak: Variantie -en Regressie analyse 

 

Naam cursus Variantie -en Regressie analyse 

 

Vakcode  

Contacturen per semester 56 contacturen 

Semester en studiefase 3e semester B2-fase 

Naam docent D. Ramkhelawan, MSc. 

Leerdoelen:  

Na afloop van de cursus kan de 

student(e): 

1. Statistische toetsingsprocedures 

toepassen met behulp van een 

computerprogramma (m.n. SPSS) 

2. Op basis van variantie- en 

regressieanalyse data analyseren en 

interpreteren 

3. Een variantie- en regressieanalyse 

uitvoeren met behulp van het 

dataverwerkingsprogramma SPSS; 

4. Uitleggen wanneer een chi-kwadraat 

analyse van toepassing is en deze 

kunnen uitvoeren met behulp van het 

dataverwerkingsprogramma SPSS. 

5. Op basis van toetsinsprocedures data 

(ethisch) evalueren en presenteren (in 

een elementair rapport) 

6. De output van data presenteren (zowel 

mondeling als schriftelijk), waarbij de 

terminologie, begrippen en theorieën, 

uit de Statistiek-gerelateerde 

vakgebieden gebezigd worden. 

Korte omschrijving van de vakinhoud Korte herhaling: Beschrijvende, Inductieve 

en Toetsende Statistiek van de B-I. 

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 
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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 steekproeven), toetsing van 

twee varianties en van de correlatie inclusief 

herhaling van de begrippen covariantie en 

correlatie, éénwegs variantie-analyse, analyse 

van kruistabellen en chi-kwadraat toets en 

repeated measures. 

Onderwijsvorm 

 

Opsomming geven van de toegepaste 

onderwijsvormen 

Bijvoorbeeld: 

 Interactieve hoorcolleges 

 Interactieve werkcolleges 

 Practicum Computer simulaties 

(SPSS) 

Nb.: alle collegemomenten vinden op afstand, 

dus online plaats. Het is dus een must om te 

beschikken over een computer en internet. 

Verder vinden er geen recordings plaats van 

de colleges, graag zoveel mogelijk aanwezig 

zijn en participeren tijdens de colleges. 

 

Vereiste voorkennis Bindende volgorde:  Beschrijvende en 

inductieve statistiek; het wordt sterk 

aanbevolen om M&T en Statistiek van de B-I 

met succes te hebben afgerond, daar de 

vereiste voorkennis het volgen en begrijpen 

van belang is om een hoog rendement te halen 

uit deze module 

Wijze van toetsen Theorie: 40 Multiple-choice vragen 

Practicum: 15 - 20 opdrachten uit te voeren 

met behulp van SPSS 

Voorwaarden voor afleggen tentamen Ingetekend te hebben voor beide 

deeltentamens conform Bachelor 

Examenreglement 

Tentamenstof  Peet, A.A.J. van, 

G.L.H.v.d.Wittenboer & J.J.Hox 

(2009) Toegepaste Statistiek, 
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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 is 

minimaal 5.5 waarbij elke deeltoets niet 

minder dan 5.0 mag zijn. 

 

Theorie (50%): 40 Multiple-choice vragen 

Practicum (50%): 15 - 20 opdrachten uit te 

voeren met behulp van SPSS 

 

Per deeltentamen mag de student minimaal 

een 5.0 behalen met dien verstande dat het 

eindcijfer minimaal een 5,5 is. 

 

Collegemateriaal 

 

 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 

SPSS 16 voor Windows. Bijleveld 

Press: Utrecht. ISBN 978-90- 5548-

179-8 

 

 

Vak: Wetenschapsfilosofie 

Naam cursus Wetenschapsfilosofie 

Vakcode AO- 

Contacturen per semester 37 klokuren  

Aantal studiepunten 4 studiepunten 

Semester en studiefase 1e semester B I - fase 

Naam docent Mw. I. Mangal-Madhuban, MSc. 
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Leerdoelen:  

Na afloop van de cursus kan de 

student(e): 

1. Het belang van de wetenschap en de 

wetenschapsfilosofie in de maatschappij en voor 

zijn/ haar discipline aanduiden; 

2. De opvattingen van westerse en niet – niet westerse 

wetenschapsfilosofen onderscheiden; 

3. De methodologie van de empirische 

wetenschappen beschrijven en beredeneren 

gebruikmakend van de waarden in de wetenschap 

en de criteria van de wetenschap;  

4. De wetenschapsbeoefening in Suriname en de 

regio beoordelen aan de hand van de criteria van de 

wetenschap; 

5. Ten aanzien van de belangrijkste theorieën en 

ideeën uit de wetenschapsfilosofie zelf een 

standpunt innemen en verdedigen; 

Korte omschrijving van de 

vakinhoud: 

Tijdens het vak Wetenschapsfilosofie wordt een 

inleiding gegeven tot de belangrijkste onderwerpen 

van de wetenschapsfilosofie: wetenschappelijke 

verklaringen, natuurwetten, causaliteit, de aard en 

structuur van theorieën, realisme en anti-realisme, 

inductie en confirmatie, relativisme en de objectiviteit 

van wetenschap. In wetenschappelijke termen is 

wetenschapsfilosofie het toepassen van filosofische 

methoden op filosofische problemen binnen de context 

van de wetenschap. De student raakt vertrouwt met de 

meest populaire wetenschapsfilosofie theorieën en 

ideeën, waarbij hij/ zij in staat is kritisch te reflecteren 

op wetenschap en wetenschappelijk onderzoek. 

Wetenschappelijk onderzoek neemt uiteenlopende 

vormen aan en mondt ook uit in verschillende soorten 

resultaten. 

Die variatie leidt tot verschillende clusters van vragen 

die tijdens de colleges aan bod komen, zoals: Wat zijn 

wetenschappelijke experimenten? Aan welke 

voorwaarden moeten ze voldoen om betrouwbare 

informatie te geven? Welke soort kennis kunnen ze 

opleveren? Wat zijn wetenschappelijke theorieën? Hoe 

komen ze tot stand? Hoe kunnen we ze vergelijken en 

beoordelen? Daarnaast is er ook ruime aandacht voor 

vragen over wetenschap als geheel, over haar sociale 

en maatschappelijke rol en over haar relatie tot andere 

kennisvormen, bijvoorbeeld: Wat is het doel of de 

doelen van wetenschap? Hoe kan wetenschapsbeleid 

vormgegeven worden? Zijn er grenzen aan 

wetenschap?  

Onderwijsvorm  Interactieve hoorcolleges 
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  Interactieve werkcolleges 

 Peerreview 

 Individuele en groepsopdrachten 

 Discussies  

 Casussen  

 Presentaties  

Vereiste voorkennis VWO of daaraangelijk gesteld of schakeljaar ADEK 

Wijze van toetsen 5. Schriftelijk tentamen bestaande uit open vragen 

(50%) 

6. Groepsessay (50%) 

Voorwaarden voor afleggen 

tentamen 

 Ingetekend hebben voor het (deel) tentamen 

overeenkomstig het BSc. Examenreglement. 

Tentamenstof Opgegeven verplichte literatuur/ alle tijdens de hoor- en 

werkcolleges behandelde leerstof. 

Wijze van vaststellen eindcijfer Schriftelijk tentamen bestaande uit open vragen (50%) 

+ groepsessay (50%) = eindcijfer. 

Per deeltentamen mag de student minimaal een 5.0 

behalen met dien verstande dat het eindcijfer minimaal 

een 5,5 is.  Afronding en interpretatie zijn 

overeenkomstig het BSc. Examenreglement FMIJW. 

Collegemateriaal 

 

- Koningsveld, H. (2011). Kleine inleiding 

wetenschapsfilosofie. Amsterdam: Vu 

University Press 

- Sankatsing, G.B. (2003), The Caribbean 

between envelopment and development. The 

Caribbean: Pluricultural Mosaic Quintana Roo: 

Caribbean Reality Studies Center. p. 9. 

- 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.   

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

Wetenschapsfilosofie in de context van sociale 

wetenschappen. Den Haag: Boom Lemma 

Uitgevers 

- Overig (digitaal) materiaal 

 

 

 

Vakgroep PEDAGOGIEK Vakomschrijvingen 

  

Vak: Diagnostiek en interventietechnieken 
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Naam cursus Diagnostiek en interventietechnieken 

Vakcode AO -  

Contacturen per semester 56 

Aantal studiepunten 4 

Semester en studiefase 5e semester – B – II fase 

Naam docent Mv. P. Nesty MA 

Leerdoelen: 

Na afloop van de cursus kan de 

student(e): 

1. de wetenschappelijke grondslagen van 

de (klinische) diagnostiek, onderzoek 

en hulpverlening beschrijven; 

2. de methoden en technieken van 

diagnostiek onderzoek, met name de 

regulatieve cyclus toepassen in de 

alledaagse pedagogische en 

onderwijskundige praktijk; 

3. diagnostisch interview voeren met het 

kind, de ouders en het gezin; 

4. de diagnostische praktijk binnen de 

Surinaamse samenleving, met name 

het Surinaams onderwijs beoordelen 

en verbeterpunten aandragen; 

interventies voorstellen voor 

geconstateerde ontwikkelings-, 

opvoedings- en leerproblemen bij 

kinderen en adolescenten. 

Korte omschrijving van de vakinhoud Diagnostiek kan gedefinieerd worden als de 

methoden en de technieken om een ziekte of een 

probleem vast te kunnen stellen. Het doel van 

het diagnostisch onderzoek is het vaststellen wat 

er precies aan de hand is, onderzoeken waar de 

problemen vandaan komen, evalueren wat er bij 

de cliënt goed gaat en wat er minder goed gaat 

en de situatie binnen het gezin of woonsituatie in 

kaart brengen. Bij het vak Diagnostiek en 

Interventietechnieken staat het methodisch 

werken centraal, met als doel het denkproces 

van de hulpverlener helder te krijgen. Het vak 

beperkt zich niet slechts tot het diagnosticeren 

van gedrags- en leerproblemen, maar geeft ook 

handvaten voor het vaststellen van 

interventietechnieken. Deze interventies kunnen 

gericht zijn op het individu, maar ook op 

gezinnen en andere sociale omgevingen, 

waarvan de jongere deel van uitmaakt. 
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Onderwijsvorm: 

 

 Interactieve hoorcolleges 

 Interactieve werkcolleges 

 Peerreview 

 Mindmapping 

 Individuele en groepsopdrachten 

 Discussies  

 Casussen  

 Presentaties  

 Gastcollege 

Vereiste voorkennis Bindende volgorde: Ontwikkelingsstoornissen, 

Ontwikkelingspsychologie of Orthopedagogiek 

 

Wijze van toetsen 1. Diagnostisch verslag:  (individueel cijfer)  

2. Integrale toets met gesprektechnieken:  

(groepscijfer) 

Voorwaarden voor afleggen tentamen  

Conform het vigerend BSc. Examenreglement 

hebben ingetekend voor het (deel)tentamen. 

Tentamenstof Opgegeven verplichte literatuur/ alle tijdens de 

hoor- en werkcolleges behandelde leerstof 

Wijze van vaststellen eindcijfer - Diagnostisch verslag 50% 

- Integrale toets 50% 

Voor elk deeltentamen dient minimaal een 5.0 

behaald te worden, met dien verstande dat het 

eindcijfer minimaal een 5.5 is. 

Collegemateriaal: Verplichte literatuur: 

- Tak, J. Bosch, J., Begeer, S. & Albrecht, G. 

(2014). Handboek psychodiagnostiek voor 

de hulpverlening aan kinderen en 

adolescenten. Boom Uitgevers: 

Amsterdam 

- Verschueren, K. & Koomen, H. (2016). 

Handboek diagnostiek in de 

leerlingbegeleiding: Kind en context. 

Garant Uitgevers N.V.: Antwerpen 

Aanbevolen literatuur: 

- Laak, J. ter, (2011). Elementair begrip van 

de psychologische diagnostiek. Pearson 

Benelux B.V.: België  

 

Vak: Early Childhood Development (ECD) 

Naam cursus Early Childhood Development (ECD) 

Vakcode  AO -  

Contacturen per semester 56  
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Aantal studiepunten 5 

Semester en studiefase 3e semester BII - fase 

Naam docent Mevr. S. Jhingoerie-Chotoe MEd 

Leerdoelen: 

Na afloop van de cursus kan de 

student(e): 

1. een definitie geven van het vakgebied 

ECD en de belangrijkste onderwerpen 

en vraagstukken binnen het vakgebied 

benoemen; 

2. verschillende componenten die deel 

uitmaken van een ECD programma 

identificeren en in een samenhangend 

geheel plaatsen; 

3. belangrijke ECD problemen m.b.t  het 

welzijn van het jonge Surinaamse 

kind signaleren en daarvoor 

oplossingsmodellen formuleren; 

4. kritisch oordelen en reflecteren over het 

ECD beleid in Suriname. 

Korte omschrijving van de vakinhoud ECD richt zich op het belang van vroege 

voorschoolse ontwikkeling van kinderen. De 

vroege kindertijd is een term die wordt gebruikt 

om de periode van geboorte tot achtjarige leeftijd 

aan te duiden. De focus wordt gelegd op vier 

ontwikkelingsdomeinen van een opgroeiend kind 

- fysieke, cognitieve, taalkundige en sociaal-

emotionele ontwikkeling van jonge kinderen. 

Tijdens dit vak komen vraagstukken aan bod die 

te maken hebben met ECD-standaarden en ECD-

beleid.  

Onderwerpen die aan de orde komen zijn: 

 Wat is ECD? (Definitie, 

visie/standaarden) 

 Het belang van ECD   

 Recente ECD  ontwikkelingen in 

Suriname. 

Onderwijsvorm: 

 

 Interactieve hoorcolleges 

 Interactieve werkcolleges 

 Mindmapping 

 Individuele en groepsopdrachten 

 Discussies  

 Casussen  

 Presentaties  

Vereiste voorkennis N.V.T. 

Wijze van toetsen 1. Groepspresentatie (groepscijfer) 

2. Verslag (individueel cijfer) 
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Voorwaarden voor afleggen tentamen Ingetekend hebben voor beide deeltentamens 

conform het BSc. Examenreglement  

Tentamenstof Opgegeven verplichte literatuur/ alle tijdens de 

hoor- en werkcolleges behandelde leerstof 

Wijze van vaststellen eindcijfer 1. Groepspresentatie: 50% van het eindcijfer 

(groepscijfer) 

2. Verslag: 50% van het eindcijfer 

(individueel cijfer) 

Voor elk deeltentamen dient minimaal een 5.0 

behaald te worden, met dien verstande dat het 

eindcijfer minimaal een 5.5 is. Afronding en 

interpretatie zijn overeenkomstig het BSc. 

Examenreglement FMIJW. 

Collegemateriaal  Educatie In De Voor- En Vroegschoolse 

Periode (1ste ed.). (2004). 

ThiemeMeulenhoff bv. 

 Wetenschappelijke artikelen  

 Overig (digitaal) materiaal 

 

 

 

 

 

Vak: Gedragsproblemen 

Naam cursus Gedragsproblemen 

Vakcode AO -  

Contacturen per semester  56 

Aantal studiepunten  4  

Semester en studiefase 5e semester BII-fase 

Naam docent Mw. Indira Madhuban MSc. 

Leerdoelen: 

Na afloop van de cursus kan de 

student(e): 

1. Gedragsproblemen in scholen beschrijven; 

2. Het eigen handelen aanpassen aan diverse 

gedragsproblemen; 

3. Zelfstandig beoordelen of een 

gedragsprobleem externe hulp vereist; 

4. Een programma beargumenteren voor de 

aanpak van specifieke gedragsproblemen 

in de klas. 

Korte omschrijving van de vakinhoud Gedrag is een moeilijk begrip dat vatbaar is voor 

verschillende interpretaties. Iedereen heeft 

zichtbaar gedrag en als student van de 

studierichting Agogische Wetenschappen en 

Onderwijskunde zal je leren omgaan met anderen, 

dus ook met het gedrag van anderen. Wijlen 

Professor Kees van der Wolf heeft dit vak 
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geïntroduceerd en zelf verzorgd tot zijn 

overlijden in november 2014. Belangrijk bij 

gedragsproblemen is het werken met evidence-

based methoden en technieken gericht op kennis 

en verklaring en die dienstbaar zijn binnen het 

opvoedingsproces.  Dit vak is gericht op het 

handelen van de leerkracht/professional en i.p.v. 

te focussen op ‘probleemgebieden’ bij de het 

kind/de persoon in kwestie. 

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; 

 Strategieën bij hardnekkig 

probleemgedrag 

 Pedagogische schoolconcepten en 

preventieprogramma’s in de klas/school. 

Onderwijsvorm: 

 

 Interactieve hoor- en 

werkcolleges,  

 Discussievormen, filmpjes,  

 Groeps- en individuele opdrachten 

 Presentaties/opdrachten 

 Praktijkgericht onderzoek 

Vereiste voorkennis Niet van toepassing 

Wijze van toetsen  Schriftelijk Tentamen en groepsverslag  

Voorwaarden voor afleggen tentamen  Ingetekend hebben voor het deel (tentamen) 

conform BSc. Examenreglement.  

Tentamenstof Opgegeven verplichte literatuur/ alle tijdens de 

hoor- en werkcolleges behandelde leerstof 

Wijze van vaststellen eindcijfer    Schriftelijk tentamen bestaande uit open vragen 

(50%) + groepsverslag (50%) = eindcijfer.  

Voor elk deeltentamen dient minimaal een 5.0 

behaald te worden, met dien verstande dat het 

eindcijfer minimaal een 5.5 is. Afronding en 

interpretatie zijn overeenkomstig het BSc. 

Examenreglement FMIJW. 



125  

Collegemateriaal:  Veldkamp, T., Wolf der van, K. & 

Beukering van T. (2014). Succesvol 

omgaan met gedragsproblemen. 

 Wolf der van, K., en Beukering van, T. 

(2009). Gedragsproblemen in scholen: Het 

denken en handelen van leraren 

 Diverse artikelen. 

 

Vak: Gezinspedagogiek 

Naam cursus Gezinspedagogiek 

Vakcode  AO -  

Contacturen per semester 56  

Aantal studiepunten 6 

Semester en studiefase 3e semester BII - fase 

Naam docent Dr. F. Ishaak 

Leerdoelen: 

Na afloop van de cursus kan de 

student(e): 

1. een beschrijving geven van datgene wat 

gezinspedagogiek  inhoudt. 

2. de relevantie en bijdrage van  de 

gezinspedagogiek toelichten. 

3. de relatie  van de gezinspedagogiek en 

overige deelgebieden van de pedagogiek 

aangeven. 

4. de basis concepten/ begrippen  en 

theoretische inzichten in de 

gezinspedagogiek   toepassen . 

5.  studies van onderwerpen betreffende 

gezinspedagogiek becommentariëren. 

6.  in groepsverband een kleinschalig 

onderzoek  uitvoeren over een 

gezinspedagogisch gerelateerd  

onderwerp. 

Korte omschrijving van de vakinhoud 

 

 

De gezinspedagogiek is een verdiepend onderdeel 

van de algemene pedagogiek. Zij heeft 

raakvlakken met meerdere onderdelen /gebieden 

van de pedagogiek. Diverse pedagogische 

onderwerpen worden belicht. Centraal staat de 

opvoeding in het gezin, de invloed van de 

opvoeders in het gezin, belang van de 

gezinsopvoeding, verschil in de opvoeding tussen 

vader en moeder, mediaopvoeding en 

opvoedingsvoorlichting. Tevens worden korte en 

lange termijn gevolgen van pedagogische 

interventies in gezinnen besproken. 

Onderwijsvorm: 

 

 Interactieve hoorcolleges 

 Interactieve werkcolleges 
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 Individuele en groepsopdrachten 

 Discussies  

Vereiste voorkennis Bindende volgorde Pedagogiek  

Wijze van toetsen  Schriftelijk openboektentamen: 50% van 

het eindcijfer (individueel cijfer)  

 Verslag van het onderzoek: 50% van het 

eindcijfer (groepscijfer)     

 

Voorwaarden voor afleggen tentamen Ingetekend hebben voor beide deeltentamens 

conform het BSc. Examenreglement  

Tentamenstof Opgegeven verplichte literatuur/ alle tijdens de 

hoor- en werkcolleges behandelde leerstof 

Wijze van vaststellen eindcijfer  (Schriftelijk openboektentamen: 50% van 

het eindcijfer (individueel cijfer)  

 Verslag van het onderzoek: 50% van het 

eindcijfer (groepscijfer)     

Afronding en interpretatie zijn overeenkomstig het 

BSc. Examenreglement FMIJW. (Beide 

deelcijfers mogen niet lager zijn dan 5,0. 

Eindcijfer  >of gelijk aan 5,5.) 

Collegemateriaal  Yzendoorn & Frankrijker de, H. (2016). 

Pedagogiek in beeld: Een inleiding in de 

pedagogische studie van opvoeding, 

onderwijs en hulpverlening.  

 Wetenschappelijke artikelen  

 Overig (digitaal) materiaal 

 

 

Vak: Interculturele Pedagogiek 

Naam cursus Interculturele Pedagogiek 

Vakcode  AO -  

Contacturen per semester 56 uren 

Aantal studiepunten 6 

Semester en studiefase 4e semester BII - fase 

Naam docent Mevr. S. Jhingoerie-Chotoe MEd 

Leerdoelen: 

Na afloop van de cursus kan de 

student(e): 

 

1. de belangrijkste concepten die te 

maken hebben met de interculturele 

pedagogiek aan de hand van 

voorbeelden verklaren.  

2. centrale concepten en theorieën met 

betrekking tot interculturaliteit kennen en 

met elkaar vergelijken. 

3. belangrijke uitdagingen in het 

onderwijs en de opvoeding met 
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betrekking tot interculturaliteit 

benoemen. 

4. op basis van theorie vergelijkingen 

maken tussen het opgroeien en 

opvoeden van kinderen uit 

verschillende culturen. 

5. problemen die zich voordoen binnen de 

culturele opvoeding en het onderwijs 

binnen de Surinaamse context signaleren, 

verklaren en daarover een eigen visie 

formuleren. 

Korte omschrijving van de vakinhoud Cultuur is van grote invloed is op de ontwikkeling 

en opvoeding van kinderen. De vraag is alleen wat 

cultuur is en hoe cultuur de manier waarop 

kinderen opgroeien en leren beïnvloedt. Tijdens 

dit vak staat daarom de culturele dimensie van 

kind zijn, opgroeien en opvoeden centraal, in twee 

onderdelen. In de eerste plaats komen 

verschillende theorieën aan bod over het belang 

van de culturele dimensie en de betekenis van 

culturele verschillen in relatie tot de ontwikkeling 

en opvoeding van kinderen. Ten tweede bespreken 

we de consequenties van kennis over culturele 

verschillen in opgroeien, leren en opvoeden voor 

theorievorming over praktijken van 

opvoedingsondersteuning, onderwijs en 

jeugdzorg. 

Onderwijsvorm: 

 

 Interactieve hoorcolleges 

 Interactieve werkcolleges 

 Mindmapping 

 Individuele en groepsopdrachten 

 Discussies  

 Casussen  

 Presentaties  

Vereiste voorkennis Bindende volgorde Pedagogiek 

Wijze van toetsen 1. Schriftelijk tentamen (individueel 

cijfer)  

2. Groepspresentatie (groepscijfer) 

Voorwaarden voor afleggen tentamen Ingetekend hebben voor beide deeltentamens 

conform het BSc. Examenreglement  

Tentamenstof Opgegeven verplichte literatuur/ alle tijdens de 

hoor- en werkcolleges behandelde leerstof 

Wijze van vaststellen eindcijfer 1. Schriftelijk tentamen bestaande uit 

open vragen: 50% van het eindcijfer 

(individueel cijfer)  
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2. Groepspresentatie: 50% van het 

eindcijfer (groepscijfer) 

 

Voor elk deeltentamen dient minimaal een 5.0 

behaald te worden, met dien verstande dat het 

eindcijfer minimaal een 5.5 is. Afronding en 

interpretatie zijn overeenkomstig het BSc. 

Examenreglement FMIJW. 

Collegemateriaal  Eldering, L. (2014). Cultuur en opvoeding 

(7de ed.). Lemniscaat. 

 Yzendoorn & Frankrijker de, H. (2016). 

Pedagogiek in beeld: Een inleiding in de 

pedagogische studie van opvoeding, 

onderwijs en hulpverlening.  

 Wetenschappelijke artikelen  

 Overig (digitaal) materiaal 

 

 

 

Vak: Jeugdrecht en Jeugdbescherming 

Naam cursus Jeugdrecht en Jeugdbescherming 

Vakcode  

Contacturen per semester 56 

Aantal studiepunten   4 

Semester en studiefase 5e semester BII - fase 

Naam docent Mr. E. Ramdhan, MBA 

Leerdoelen: 

Na afloop van de cursus 

kan de student(e): 

 

1. de juridische begrippen in het kader van Jeugdrecht 

en Jeugdbescherming analyseren en in de juiste 

context toepassen; 

2. relevante artikelen in het Burgerlijk Wetboek m.b.t 

het personen-en familierecht analyseren en 

toepassen in situaties; 

3. rechtsposities van kinderen en ouders en voogdij 

conform de wet (Burgerlijk Wetboek) in alle 

situaties te beschrijven. 

4. de rol en positie van het Bureau Familierechtelijke 

zaken (BuFaz) kennen bij echtscheiding en 

alimentatie, en bij de 

kinderbeschermingsmaatregelen en advies daarbij 

formuleren in hieraan gerelateerde situaties. 

5. het verband leggen en een analyse maken tussen het 

vakgebied en het Kinderrechtenverdrag en het 

Europees Verdrag inzake de rechten van de mens 

(EVRM); 
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6. de echtscheidingsprocedure beschrijven en de 

gevolgen ervan voor het minderjarige kind en 

adviezen formuleren om negatieve gevolgen te 

voorkomen voor het kind.  

 

Korte omschrijving 

van de vakinhoud 

Jeugdrecht en Jeugdbescherming richt zich 

voornamelijk op het belang van het minderjarige kind, 

vooral als het zich bevindt in een situatie waarbij de 

ouders in een echtscheidingsproces zitten. Jeugdigen 

worden namelijk al gauw het slachtoffer hiervan en zij 

dienen daarom beschermd te worden. Hoe deze 

bescherming geschiedt wordt uitvoerig besproken. De 

bescherming is wettelijk vastgelegd in het Burgerlijk 

wetboek en dient als grondslag voor het ingrijpen 

zijdens de overheid c.q. Bureau Familierechtelijke 

zaken (Bufaz). De rechtspositie van minderjarige 

kinderen en hun ouders zijn belangrijk en worden ook 

besproken in dit vak. Verder worden behandeld, de 

status van kinderen; de betekenis van het gezag over 

minderjarigen maatregelen van kinderbescherming, de 

taken van Bufaz van het Ministerie van Justitie en 

Politie, huwelijk/echtscheiding en adoptie. De 

rechtspositie van kinderen Aangezien wereldwijd de 

rechten c.q. bescherming van kinderen in verschillende 

verdragen zijn vastgelegd worden ook de Internationale 

aspecten en Verdragen inzake het Jeugdrecht en de 

bescherming van minderjarigen behandeld.  

Onderwijsvorm: 

 

Hoor-en werkcolleges, discussies, presentaties, 

groepsopdrachten  

Vereiste voorkennis Bindende volgorde Pedagogiek  

 

Wijze van toetsen  Groepsopdracht (een infosessie simuleren) – 

40% 

 

 Schriftelijk tentamen – 60% 

Voorwaarden voor 

afleggen tentamen 

 Conform het vigerend BSc. Examenreglement hebben 

ingetekend voor het (deel)tentamen.  

Tentamenstof - Rechtspositie van kinderen en hun ouders 

(natuurlijk kind, wettig kind, adoptiekind) 

- Juridische gevolge van adoptie  

- Gevolgen van echtscheiding voor het minderjarige 

kind 

- Kinderbeschermingsmaatregelen en het Bufaz,  

- Alimentatie, omgangsregeling en voogdij  

- Opheffing erfrechtelijke discriminatie  
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- Ontkenning vaderschap en vaderschapsactie  

- Bescherming van het kind conform het 

Kinderrechtenverdrag 

 

Wijze van vaststellen eindcijfer 40% Groepsopdracht en  

60% Schriftelijk tentamen 

 

Voor elk deeltentamen dient minimaal een 5.0 behaald 

te worden, met dien verstande dat het eindcijfer 

minimaal een 5.5 is. 

Collegemateriaal: - Dictaat Jeugdrecht en Jeugdbescherming. 

Verschillende Schematische weergaves in 

Power Point presentaties 

- Burgerlijk Wetboek van Suriname  

- Verdragen (Kinderrechtenverdrag/IVRK, 

Europees Verdrag voor de Rechten van de 

Mens/EVRM)  

 

Verplichte Literatuur 

- Bufaz "Kinderen beschermen doen we samen" 

2005; 

- IMWO onderzoek. Samenleven en 

Samenwonen mei Paramaribo 2006; 

- van der Linden A.  Jeugd en recht Uitgeverij: Bohn 

Stafleu van Loghum1999; 

- van der Linden, A.  Inleiding Familie- en 

Jeugdrecht Uitgever: Vermande, Koninklijke 

2000;  

- Artikelen "Hoe recht is recht" Juridische rubriek 

van de NVB DWT. 

  

Aanbevolen literatuur  

- Creemers, H. Wissink, I.  “Jeugdrecht en 

Jeugdbescherming” 2019 

- Verkuyten, M. en Veenhoven, R. “Welbevinden 

van kinderen na echtscheiding een onderzoek 

onder adolescenten. 

  

Vak: Ontwikkelingsstoornissen 

Naam cursus Ontwikkelingsstoornissen 

Vakcode AO- 

Contacturen per semester 56  

Aantal studiepunten    6 

Semester en studiefase 3e semester BII-fase 

Naam docent R. Kowlesar, MSc 
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Leerdoelen: 

Na afloop van de cursus 

kan de student(e): 

1. De kennis van en inzichten in het 

ontstaan van ontwikkelingsstoornissen bij 

kinderen toepassen; 

2. ontwikkelingsstoornissen bij kinderen 

identificeren;  

3. aanbevelingen aandragen aan derden met 

betrekking tot diagnostische 

behandelingsaspecten bij kinderen met 

ontwikkelingsstoornissen; 

4. een grondig analyse maken over de normale 

en abnorme ontwikkeling van het kind. 

Korte omschrijving 

van de vakinhoud 

Bij ontwikkelingsstoornissen ligt de focus 

op Zeer Moeilijk Lerende Kinderen 

(ZMLK) en anderen waarbij het cognitief 

functioneringsniveau laag is. Ook wordt 

ingezoomd op de verschillende 

benaderingen van “ontwikkeling”.  

 De vakinhoud bestaat uit de diverse 

vormen ( de lagere en hogere functies 

van het centrale zenuwstelsel en 

symptomatologie van neurologische 

stoornissen) van (abnormale ) 

ontwikkelingsstoornissen. De 

studenten doen een klein 

veldonderzoek bij kinderen met 

ontwikkelingsstoornissen binnen het 

speciaal onderwijs en maken aan de 

hand van hun bevindingen 

(waarnemingen) een 

observatieverslag. 

Onderwijsvorm  Interactieve hoorcolleges 

 Interactieve werkcolleges 

 Individuele- en groepsopdrachten 

 Discussies 

 Presentaties 

 Gastcolleges 

Vereiste voorkennis Bindende volgorde Algemene Psychologie 

Wijze van toetsen 1. Score observatieverslag en presentatie  

2. Open boek tentamen bestaande uit 10 vragen  

Voorwaarden voor afleggen 

tentamen 

Ingetekend hebben voor elk deeltentamen volgens het 

BSc. Examenreglement 

Tentamenstof De behandelde leerstof van de colleges, 

observatieverslag en verplicht literatuur 

Wijze van vaststellen eindcijfer 1. Score observatieverslag (40%) en presentatie 

(10%) 
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2. Open boek tentamen bestaande uit 10 vragen 

(50%) 

Voor elk deeltentamen dient minimaal een 5.0 

behaald te worden, met dien verstande dat het 

eindcijfer minimaal een 5.5 is. Afronding en 

interpretatie zijn overeenkomstig het BSc. 

Examenreglement FMIJW. 

Collegemateriaal: 

 

Verplicht literatuur  

Diverse hoofdstukken uit:  

 Bilo, R. en Voorhoeve, H. (2017). Kind 

in ontwikkeling, een handreiking bij de 

observatie van jonge kinderen. Bohn 

Stafleu van Lochum 

 Delfos, M. (2020). Ontwikkeling in 

vogelvlucht: ontwikkeling van kinderen en 

adolescenten.Swp, Uitgeverij B.V. 

 El Hadioui, I. (2015). Hoe de straat de school 

binnendringt. van Gennep B.V. 

 Aanvullende artikelen 

  

 

Vak: Orthopedagogiek 

Naam cursus Orthopedagogiek 

Vakcode AO- 

Contacturen per semester 56  

Aantal studiepunten 6  

Semester en studiefase 4de semester BII-fase 

Naam docent  R. Kowlesar MSc 

Leerdoelen: 

Na afloop van de cursus 

kan de student(e): 

1. Verschillende theoretische stromingen binnen 

de orthopedagogiek vergelijken; 

2. Onderscheid maken tussen leerproblemen en 

leerstoornissen; 

3. De plaats van remedial teaching aangeven 

binnen de orthopedagogische context; 

4. Orthopedagogisch handelen in de 

Surinaamse situatie analyseren 

(casuistieken). 

Korte omschrijving 

van de vakinhoud 

Orthopedagogiek is heel breed en focust zich op 

ontwikkelingsstoornissen, leerproblemen, 

leerstoornissen, lichamelijke en zintuiglijke beperkingen, 

ernstige emotionele en gedragsproblemen en boven alles 

de hulpverlening die daarbij gepaard gaat. De focus bij 

dit vak is gericht op kinderen binnen het speciaal 

onderwijs en het regulieronderwijs die speciale 

hulpverlening behoeven. In de literatuur komt wel een 
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deel van diagnostiek voor, maar dit wordt niet behandeld 

bij dit vak. Op zich is de samenwerking met opvoeders 

cruciaal binnen dit vak. 

Onderwijsvorm  Interactieve hoorcolleges 

 Interactieve werkcolleges 

 Individuele en groepsopdrachten 

 Discussies 

 Presentaties 

 Gastcolleges 

 Excursie naar Speciaal Onderwijs School voor 

opstellen handelingsplan en groepsopdracht 

begeleiding kind 

Vereiste voorkennis Bindende volgorde Ontwikkelingspsychologie en 

Ontwikkelingsstoornissen. 

Wijze van toetsen c. Individueel handelingsplan opstellen (25%) 

d. Groepsopdracht orthopedagogisch verslag (25%) 

e. Essay (50%) 

Voorwaarden voor afleggen 

tentamen 

Ingetekend hebben voor elk deeltentamen conform het 

BSc. Examenreglement 

Tentamenstof College leerstof, het orthopedagogisch verslag, 

handelingsplan en aantekeningen 

Wijze van vaststellen eindcijfer 1. Individuele handelingsplan opstellen (25%) 

2. Groepsopdracht orthopedagogisch verslag (25%) 

3. Essay (50%) 

Voor elk deeltentamen dient minimaal een 5.0 behaald te 

worden, met dien verstande dat het eindcijfer minimaal een 

5.5 is. 

 

Collegemateriaal Diverse hoofdstukken uit: 

Verplichte literatuur:  

 Pameijer, N. (2017). Handelingsgericht werken: 

samenwerken aan schoolsucces: Vlaamse editie: 

handreiking voor onderwijsprofessionals. Acco. 

 Reid, G., & Guise, J. (2019). Assessment for 

Dyslexia and Learning Differences: A Concise 

Guide for Teachers and Parents. Jessica Kingsley 

Publishers. 

 Rispens, J., Goudena, P. P., & Groenendaal, J. J. 

M.(2005). Preventie van psychosociale problemen 

bij kinderen en jeugdigen. Bohn Stafleu Van 

Loghum. 

 Ruijssenaars, A. J. J. M. (2017). Ruijssenaars, 
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Leerproblemen en leerstoornissen, 5de dr. 

Lemniscaat Publishers. 

 Ruijssenaars, A. J. J. M., & van den Bergh, P. M. 

(2012). Orthopedagogiek: ontwikkelingen, 

theorieën en modellen. Maklu. 

 Van de Werfhorst, H. G. (2014). Changing 

societies and four tasks of schooling: Challenges 

for strongly differentiated educational 

systems. International Review of 

Education, 60(1), 123-144. 

 

Aanbevolen literatuur:  

 El Hadioui, I. (2011). Hoe de straat de school 

binnendringt. Denken vanuit de pedagogische 

driehoek van de thuiscultuur, de schoolcultuur en 

de straatcultuur. Amsterdam: Van Gennep. 

 Gardner, H. (2008). The Five Minds for the 

Future. Schools: Studies in Education, 5(1/2), 17-

24. doi:10.1086/591814 

 Gardner, H. E. (2011). Frames of mind: The 

theory of multiple intelligences. Hachette Uk. 

 

 

Vak: Ontwikkelingspsychologie 

Naam cursus Ontwikkelingspsychologie   

Vakcode  AO -  

Contacturen per semester 56 uren 

Aantal studiepunten 6  

Semester en studiefase 3e semester BII - fase 

Naam docent Mevr. S. Jhingoerie-Chotoe MEd 

Leerdoelen: 

Na afloop van de cursus kan de 

student(e): 

1. een definitie geven van het 

vakgebied 

ontwikkelingspsychologie en de 

belangrijkste onderwerpen en 

vraagstukken binnen het 

vakgebied noemen; 

2. de belangrijkste theoretische 

perspectieven binnen de 

ontwikkelingspsychologie  

onderscheiden en deze koppelen 

aan de ontwikkelingen per 

levensfase; 

3. uitleggen hoe de 

wetenschappelijke werkwijze kan 

worden gebruikt om vragen over 
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de menselijke ontwikkeling te 

beantwoorden; 

4. belangrijke vraagstukken binnen 

de ontwikkelingspsychologie over 

de ontwikkeling van kinderen 

uitleggen 

Korte omschrijving van de vakinhoud Ontwikkelingspsychologie bespreekt de volledige 

jeugd en de adolescentie in chronologische 

volgorde: de prenatale periode, de babytijd, de 

peuter- en kleutertijd, de schooltijd en de 

adolescentie. Binnen deze perioden richt het vak 

zich op de fysieke, cognitieve, sociale en 

persoonlijkheidsontwikkeling. Het doel van de 

studie in ontwikkelingspsychologie is om de 

kennis te vergroten wat betreft hoe ontwikkeling 

verloopt over de gehele levensduur, ontwikkeling 

van kennis wat betreft de algemene 

uitgangspunten van ontwikkeling en de verschillen 

en overeenkomsten in de ontwikkeling tussen 

individuen. 

 

Onderwijsvorm: 

 

 Interactieve hoorcolleges 

 Interactieve werkcolleges 

 Mindmapping 

 Individuele en groepsopdrachten 

 Discussies  

 Casussen  

 Presentaties  

 

Vereiste voorkennis Bindende volgorde Algemene Psychologie  

Wijze van toetsen 5. Groepspresentatie: 50% van het eindcijfer 

(groepscijfer) 

6. Schriftelijk tentamen bestaande uit open 

vragen: 50% van het eindcijfer 

(individueel cijfer)  

Voorwaarden voor afleggen tentamen Ingetekend hebben voor beide deeltentamens 

conform het BSc. Examenreglement  

Tentamenstof Opgegeven verplichte literatuur/ alle tijdens de 

hoor- en werkcolleges behandelde leerstof 

Wijze van vaststellen eindcijfer (Cijfer groepspresentatie 50% + schriftelijk 

tentamen 50%).  

Voor elk deeltentamen dient minimaal een 5.0 

behaald te worden, met dien verstande dat het 

eindcijfer minimaal een 5.5 is. Afronding en 
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interpretatie zijn overeenkomstig het BSc. 

Examenreglement FMIJW. 

Collegemateriaal  Delfos, M. (2009). Ontwikkeling in 

vogelvlucht: Ontwikkeling van kinderen 

en adolescenten. Pearson Assessment and 

Information: Amsterdam  

 De Bil, M. en P. de Bil, P. (2007). 

Praktijkgerichte 

ontwikkelingspsychologievan wieg tot 

hangplek: de ontwikkling van 0-tot 18-

jarigen.  Boom/Nelissen: Amsterdam. 

 Feldman, R. (2016). 

Ontwikkelingspsychologie (7de ed., Vol. 

2016). Nederlands paperback. 

 Kohnstamm, R. (2009). Kleine 

ontwikkelingspsychologie. van Loghum: 

Amsterdam. 

 Wetenschappelijke artikelen  

 Overig (digitaal) materiaal 

 

Vak: Pedagogiek 

Naam cursus  Pedagogiek 

Vakcode AO -  

Contacturen per semester 56  

Aantal studiepunten 6 

Semester en studiefase 2e semester BI-fase 

Naam docent Mevr. drs. L. Blankendal – Pengel  

Leerdoelen: 

Na afloop van de cursus kan de 

student(e): 

 

1. De theorieën en uitgangspunten van 

stelsels en stromingen over de 

ontwikkeling van de mens beschrijven, 

onderling vergelijken en daarover 

discussieren. 

2. Basisconcepten en of begrippen die 

gebruikt worden binnen de pedagogiek 

toelichten en toe passen in voorbeelden. 

 

3. De pedagogiek in relatie brengen met 

andere wetenschappen en deze met elkaar 

te vergelijken en te evalueren.  

 

4. De studie van onderwijs en opvoeding in 

cultuur vergelijkend perspectief plaatsen 

en becommentariëren (individueel/in 

groepsverband) 
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5. Problemen signaleren bij kinderen in 

gezinnen, op scholen en de sociale 

omgeving en een analyse maken welke 

invloed deze kunnen hebben op het gedrag 

en de ontwikkeling van kinderen en 

jongeren en daarbij 

oplossingsmogelijkheden aan dragen met 

ondersteuning van de theoretische 

kennisbasis. 

Korte omschrijving van de vakinhoud De pedagogiek is een wetenschap die vanuit 

verschillende invalshoeken leert kijken naar 

kinderen, jongeren en hun opvoeders. Het 

opvoedverschijnsel wordt vanuit een theoretisch 

en praktische perspectief benaderd, zodat duidelijk 

wordt dat opvoeding een algemeen verschijnsel is 

dat overal plaatsvindt. Het verschijnsel opvoeding 

wordt belicht en de ontwikkeling wordt 

beschreven aan de hand van de drie belangrijkste 

opvattingen over de ontwikkeling van de mens en 

de verschillende opvoedingsmilieus. Verder wordt 

ingegaan op de empirische benadering van de 

pedagogiek als methodologie, onderwijsmethoden 

en bronnen als ook  de hechtingstheorie voor de 

veiligheidsbeleving, waarbij de genetische aanleg 

in relatie met de pedagogische omgeving ook een 

plaats hebben. 

Onderwijsvorm: 

 

 Interactieve hoorcolleges 

 Interactieve werkcolleges 

 Mindmapping 

 Individuele en groepsopdrachten 

 Discussies  

 Casussen  

 Presentaties  

Vereiste voorkennis Niet van toepassing 

Wijze van toetsen 1. Schriftelijk tentamen bestaande uit 

MC vragen (individueel cijfer)  

2. Groepsopdracht (groepscijfer) 

 

Voorwaarden voor afleggen tentamen Ingetekend hebben voor beide deeltentamens 

conform het BSc. Examenreglement  

Tentamenstof Opgegeven verplichte literatuur/ alle tijdens de 

hoor- en werkcolleges behandelde leerstof 

Wijze van vaststellen eindcijfer 1. Schriftelijk tentamen bestaande uit 

MC vragen: 70% van het eindcijfer 

(individueel cijfer)  
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2. Groepsopdracht: 30% van het 

eindcijfer (groepscijfer) 

Voor elk deeltentamen dient minimaal een 5.0 

behaald te worden, met dien verstande dat het 

eindcijfer minimaal een 5.5 is. Afronding en 

interpretatie zijn overeenkomstig het BSc. 

Examenreglement FMIJW. 

Collegemateriaal:  Molen van der, Ij. (1993) 

Opvoedingstheorie-en-

opvoedingspraktijk. Een oriëntatie. Vierde 

gewijzigde druk. 

 Yzendoorn & Frankrijker de, H. (2016). 

Pedagogiek in beeld: Een inleiding in de 

pedagogische studie van opvoeding, 

onderwijs en hulpverlening.  

 Opvoedkundige krantenartikelen en of 

tijdschriftartikelen 

 

 

Vak: Psychologie van de adolescentie 

Naam cursus Psychologie van de adolescentie  

Vakcode AO -  

Contacturen per semester 28 

Aantal studiepunten 3 

Semester en studiefase 5e semester – B – II fase 

Naam docent Dhr. R. Morsen MSc. 

Leerdoelen: 

Na afloop van de cursus kan de 

student(e): 

1. de adolescentiefase als leeftijdsperiode 

typeren op biologisch, cognitief, sociaal, 

emotioneel en seksueel gebied; 

2. diverse theorieën over de adolescentie 

onderscheiden en de belangrijkste 

concepten die binnen die theorieën 

behandeld worden verklaren;  

3. problemen die zich bij adolescenten 

binnen de Surinaamse context 

voordoen signaleren, verklaren en 

daarvoor oplossingsmodellen 

formuleren;  

4. een positieve visie op jongeren 

ontwikkelen en beargumenteren; 

5. de gevolgen van de ontwikkelingen/ 

veranderingen in de adolescentie 

relaties met de ouders en 

leeftijdgenoten en het functioneren op 

school identificeren en verklaren; 
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6. voorwaarden formuleren voor het 

ontwikkelen van de eerstelijns 

hulpverlening voor jongeren. 

 

Korte omschrijving van de vakinhoud De adolescentiefase is de periode tussen de 

kinderjaren en de volwassenheid (12-22 jaar), 

waarbij jongeren met vele ontwikkelingen en 

veranderingen op verschillende terreinen te maken 

krijgen, voornamelijk op biologisch, cognitief, 

sociaal, emotioneel en seksueel gebied.  Deze 

veranderingen leiden ertoe dat jongeren in 

belangrijke domeinen van de ontwikkeling nieuwe 

mogelijkheden gaan ontdekken. Enkele domeinen 

die besproken worden zijn: theorieën over de 

adolescentie, seksualiteit, identiteitsontwikkeling, 

autonomie, emotionele en morele ontwikkeling. 

Ook wordt ingegaan op de psychosociale 

ontwikkeling van jongeren door te kijken naar 

veranderingen in de relaties met de ouders en 

leeftijdgenoten. Daarna worden enkele vormen 

van problemen bij jongeren besproken, zoals de 

internaliserende en de externaliserende problemen 

(druggebruik en delinquentie). Tenslotte wordt 

ingegaan op enkele aspecten van de hulpverlening 

aan adolescenten. Pedagogen, agogen en 

onderwijskundigen krijgen binnen hun 

beroepsuitoefening ook te maken met 

adolescenten, waardoor het belangrijk is kennis 

dragen van welke ontwikkelingen en 

veranderingen zich kunnen voordoen in deze 

levensfase voor een adequate begeleiding. 

Onderwijsvorm: 

 

 Interactieve hoorcolleges 

 Interactieve werkcolleges 

 Peerreview 

 Mindmapping 

 Individuele en groepsopdrachten 

 Discussies  

 Casussen  

 Presentaties  

 Gastcolleges  

 

Vereiste voorkennis Bindende volgorde Pedagogiek en 

Ontwikkelingspsychologie. 
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Wijze van toetsen Schriftelijk tentamen bestaande uit open vragen  

Voorwaarden voor afleggen tentamen Ingetekend hebben voor het tentamen conform het 

BSc. Examenreglement  

Tentamenstof Opgegeven verplichte literatuur/ alle tijdens de 

hoor- en werkcolleges behandelde leerstof 

Wijze van vaststellen eindcijfer Schriftelijk tentamen: 100% 

Het tentamen dient met minimaal een 5,5 afgerond 

te worden. Hiermede is het eindcijfer ook 

minimaal 5,5. 

Afronding en interpretatie zijn overeenkomstig het 

BSc. Examenreglement FMIJW. 

Collegemateriaal: Verplichte literatuur 

 Slot, N. W., & Aken, van, M. 

(2010). Psychologie van de adolescentie. 

Thieme Meulenhoff: Utrecht 

 Wetenschappelijke artikelen  

 Overig (digitaal) materiaal  

 

Aanbevolen literatuur 

 Bradt, L., Pleysier, S., Put, J., Siongers, J., 

& Spruyt, B. (2019). Jongeren in cijfers en 

letters 4: Bevindingen uit de JOP-Monitor; 

 Feldman R. S. (2008). Adolescence. Upper 

Saddle River, Pearson Education: New 

York 

 

Vak: Sociale Pedagogiek 

Naam cursus Sociale Pedagogiek 

Vakcode  AO -  

Contacturen per semester 56 uren 

Aantal studiepunten 6 

Semester en studiefase 4 e semester BII - fase 

Naam docent Dr. F. Ishaak 

Leerdoelen: 

Na afloop van de cursus kan de 

student(e): 

1. een beschrijving geven van  het 

studieobject van   de  Sociale Pedagogiek. 

2. de relevantie en de bijdrage van Sociale 

Pedagogiek toelichten. 

3. de theoretische  en methodologische 

oriëntaties in de Sociale Pedagogiek met 

de nadruk op confrontatie van jeugd en 

diverse voor hun ontwikkeling (negatief) 

beïnvloedende factoren  identificeren en 

bediscussiëren. 
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4. een kleinschalig  sociaal pedagogisch 

onderzoek voorbereiden, uitvoeren  en 

verslaan. 

5. een sociaal pedagogisch onderwerp  

presenteren. 

 

Korte omschrijving van de vakinhoud 

. 

 

De Sociale Pedagogiek is een deelgebied van de 

Pedagogiek en gaat in op de jeugd in een 

veranderende maatschappij. De problematiek van 

m.n. de adolescentiefase en externe factoren wordt 

gerelateerd aan risicogedrag. Tevens worden 

diverse terreinen van sociaalpedagogisch 

onderzoek met als hoofdkenmerk problematische 

omstandigheden voor de opgroeiende jeugd 

uiteengezet. Meerdere interventiemogelijkheden 

vanuit de maatschappij worden belicht en de 

pedagogische verantwoordelijkheid van de 

samenleving wordt benadrukt. 

Onderwijsvorm 

 

 Interactieve hoorcolleges 

 Interactieve werkcolleges 

 Individuele en groepsopdrachten 

 Discussies  

Vereiste voorkennis Bindende volgorde Pedagogiek.  

 

Wijze van toetsen 1. Werkstuk (kleinschalig empirisch 

onderzoek). 

2.  Presentatie 

3.  Schriftelijk open boek tentamen  

Voorwaarden voor afleggen tentamen Conform het vigerend Bachelor Examenreglement 

hebben ingetekend voor all (deel-) tentamens. 

Tentamenstof Opgegeven verplichte literatuur/ alle tijdens de 

hoor- en werkcolleges behandelde leerstof 

Wijze van vaststellen eindcijfer 1. Werkstuk (kleinschalig empirisch 

onderzoek): 30% 

2.  Presentatie: 20% 

3. Schriftelijk open boek tentamen: 50% 

Voor elk deeltentamen dient minimaal een 5.0 

behaald te worden, met dien verstande dat het 

eindcijfer minimaal een 5.5 is. Afronding en 

interpretatie overeenkomstig 

BSc.examenreglement.  

Collegemateriaal:  Hermans, J., Naber, P. & Dieleman, A. 

(2007 / 2019).  Leefwereld van jongeren. 

Bussum: Coutinho BV.  
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 Dieleman, A. (1993). Jeugd in meervoud 

(Hoofdstuk 1 en 2).  

 Essenberg van, A. & Hazekamp, J., 

Weijers, I. (2007). Creatie van het mondige 

kind.  (verplicht hfdst 3) 

 Winter de, M. (1995). Kinderen als 

medeburgers. Utrecht: De Tijdstroom.    

 Overig materiaal 
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3. Bachelor Thesis 

 

De presentatie van de Bachelor Thesis van de opleiding A & O vormt de afsluiting van de 

Bachelor opleiding. De BSc thesis is een individueel werkstuk over een relevant onderwerp 

op het gebied van de gekozen Afstudeervariant en binnen het Onderzoeksprogramma van 

de studierichting. 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. 

 

Vereiste om het verzoek tot Aanvang van de thesis conform Examenreglement: 

Afgeronde B-I, alle hoofd/verplichte vakken gehaald hebben en 18 studiepunten van 

keuzevakken open hebben staan. 

Studiepunten bachelor Thesis: 12 cp 

 

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. 

 

Voor specifiekere en uitgebreidere informatie en regelgeving omtrent de thesis, zie het BSc 

Examen- en Thesisreglement. 
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4. Docentenbestand studierichting A & O 

 
Naam Docent Email-adres(sen): 

Bhattoe V.   

Blankendal - Pengel L. lilianblankendal@yahoo.com   

Crawford-Nesty P. paucraw@hotmail.com pauline.nesty@uvs.edu 

Defares F.   

Dijksteel Ch. cheryl.dijksteel@gmail.com cheryl.dijksteel@uvs.edu 

Emanuels-Ramdhan E. evie-ram@hotmail.com  

Frijde-Ramdien K.I. ireneramdien@hotmail.com irene.ramdien@uvs.edu 

Gaspar A. angelo_bizz@hotmail.com angelo.gaspar@uvs.edu 

Harnam-Kishna K.   

Holband R.G. g.holband@ptc.edu.sr  

Ishaak F. farhaak70@yahoo.com fariel.ishaak@uvs.edu 

Jaggoe R.   

Jadnanansing R. rajad5@yahoo.com raj.jadnanansing@uvs.edu 

Jhingoerie-Chotoe S. saswiene@hotmail.com saskia.chotoe@uvs.edu 

Jhinkoe Rai G. gitajr@hotmail.com gita.jhinkoerai@uvs.edu 

Kasanredjo-Saimoen M. mkasanredjo@outlook.com  

Kowlesar R. rineshkowlesar@gmail.com rinesh.kowlesar@uvs.edu 

Leckie G. glennleckie@gmail.com glenn.leckie@uvs.edu 

Madhuban I. indiramadhuban@gmail.com indira.madhuban@uvs.edu 

Morsen R. romanomorsen@gmail.com romano.morsen@uvs.edu 

Piroe G.   

Ramkhelawan D. dew.ramkhelawan@gmail.com dew.ramkhelawan@uvs.edu 

Vanenburg M. monique.vanenburg@gmail.com  

Wongsoredjo J. jenicewongsoredjo@gmail.com jenice.wongsoredjo@uvs.edu 

 


