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Master in Education and Research for
Sustainable Development (MERSD) 

De missie van de Masteropleiding in Education and
Research for Sustainable Development (MERSD) is
om wetenschappers op te leiden die in staat zijn
een belangrijke bijdrage te leveren aan de
transformatie van Suriname naar een duurzame
gemeenschap gelet op de 17 Sustainable
Development Goals (SDG’s), die zich richt op
mensen, milieu en winst (welvaart), waarbij de
studenten begeleid worden in het verwerven van
competenties waarmee zij hun kennis,
vaardigheden, ervaring en attitude in dit verband
kunnen ontwikkelen.

Tegelijkertijd wordt er gewerkt aan het ontwikkelen
van methoden en technieken voor interdisciplinair
wetenschappelijk onderzoek op het gebied van
armoedebestrijding, gemeenschapsontwikkeling,
burgerparticipatie en ondernemerschap (de vier (4)
pijlers van de MERSD).

Research Method Modules
(B01) Social Sciences and Research Methods – SSRM1
(B02) Advanced quantitative research – SSRM2
(B03) Advanced qualitative research – SSRM3

Applied Modules
(C01) Project cycle development
(C02) Leadership and management
(C03) Orientation Seminar
(C04) Research Seminar

Thesis Research Modules
(D01) Academic writing & Scientific Communication
(M1 & M2)
(D02) Preliminary thesis

(D03) Master thesis & Research Article

De slogan van de opleiding is “think global, but
act local”. De studie MERSD levert
ontwikkelingsdeskundigen af die een wezenlijke
bijdrage kunnen leveren aan de duurzame
ontwikkeling van Suriname met aandacht voor
aspecten als “people, profit, policy, partnerships,
peace en planet” door onze studenten toe te
rusten met competenties zodat ze kennis,
vaardigheden, ervaringen en houdingen, alsook
methoden en technieken voor wetenschappelijk
onderzoek op het gebied van sociale interventies
kunnen ontwikkelen.

De studenten van de MERSD worden opgeleid om
genoemde opportuniteiten te herkennen en deze
lokaal toe te passen (“global opportunities for
local development”).

De vakken die worden aangeboden op de MERSD,
zijn als volgt:

Main Modules
(A01) Sustainable development: educational
theories and international policy
(A02) Political planning and institutional policy
analysis (A03) Law and sustainable society
(A04) Education and law
(A05) Learning for entrepreneurship
(A06) Community development: discourse,
theories and paradigms
(A07) Philosophy and development Thought from
Historical and Future-oriented perspective

Optional Modules
(E01) Introduction to cultural studies
(E02) Management & innovation for the non-profit
sector
(E03) Learning and development for entrepreneurship
(E04) Transition management and sustainable tourism
development
(E05) Sustainability in development in the region
(E06) Leadership and personal development
(E07) Technology innovation and transfer in Third World
countries
(E08) Education law in Suriname according to national
and international rules
(E09) From Backlog to Lead

(A08) Education, development, and change
(A09) Human resources development and manpower
planning
(A10) Voices for Sustainable Development Goals
(A11) Poverty Alleviation
(A12) Education for Sustainable Development

Ter verwezenlijking van de missie heeft de
MERSD-organisatie de volgende visie
geformuleerd: Een toonaangevende, erkende
studierichting (kennisorganisatie) te worden die in
goede harmonie is met de faculteit, overheid, het
bedrijfsleven, het maatschappelijk middenveld
enandere relevante nationale en internationale
organisaties om zo:
o een voortrekkersrol te vervullen voor

maatschappelijk relevante duurzame
ontwikkelingen in Suriname en het behalen
van de SDG’s;

o innovatief en efficiënt te werken, alsmede haar
medewerkers en studenten in staat te stellen
hun potentieel aan kennis, vaardigheden en
houdingen volledig te ontplooien;

o te zorgen voor overdracht van kwalitatief
hoogwaardige kennis naar alle
belanghebbenden en hen te helpen deze
kennis te valoriseren (toepasbaar te maken in
de samenleving);

o objectief te zijn in haar
wetenschapsbeoefening, op basis van
deskundigheid, creativiteit en teamwork.


