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1. Algemene informatie van de Anton de Kom Universiteit van Suriname 

(AdeKUS) 
In deze studiegids zult u alle relevante informatie vinden die voor uw studie van belang is. Dat wil 
zeggen dat u naast algemene informatie ook het volledig studieprogramma van uw opleiding zal 
vinden. Eerst maakt u kennis met de Anton de Kom Universiteit van Suriname (AdeKUS) en daarna 
met de Faculteit der Juridische Wetenschappen (FJW):  
- de geschiedenis van de Universiteit,  
- de opbouw en de organisatie van de Faculteit 
 
Opmerkingen vooraf 

- Voor meer informatie over de Universiteit kunt u terecht op de website van de AdeKUS 
www.uvs.edu   

- De Faculteit beschikt over een online studie platform ‘Moodle’ waarop alle relevante 
informatie betreffende de opleidingen wordt geplaatst, www.moodle.uvs 

- De Faculteit beschikt ook over een facebook pagina waarop relevante informatie betreffende 
de opleidingen worden geplaatst.  

- Behalve de studiegids, is het ook raadzaam het examenreglement en het thesisreglement van 
de opleidingen door te nemen.  

- Verder zijn er prikborden bij de tentamenadministratie van de Faculteit in gebouw VI waarop 
belangrijke mededelingen worden geplaatst.  

 

1.1 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 Faculteiten werden teruggebracht naar 
drie. Samengevoegd werden de Natuur-technische en de Technologische Faculteit tot de Faculteit 
der Technologische Wetenschappen (FTeW). De Faculteit der Juridische Wetenschappen en de 
Sociaal-Economische Faculteit zijn bijeengebracht in de Faculteit der Maatschappijweten-
schappen (FMijw). De Medische faculteit werd de Faculteit der Medische Wetenschappen 
(FmeW).  
 
In 2009 werden opgericht de Faculteit der Humaniora (FdeHum) en de Faculteit der Wis-en 
Natuurkundige Wetenschappen (FWNW). Op 1 januari 2017 werd de Faculteit der Juridische 
Wetenschappen (FJW) bij proclamatie  van het Bestuur van de Universiteit wederom operationeel.  

http://www.uvs.edu/
http://www.moodle.uvs/
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Bestuurlijke organisatie van de Anton de Kom Universiteit van Suriname. Het hoogste bestuurlijke 
orgaan in onze instelling is het Bestuur van de Universiteit (BvU).  
Het BvU bestaat uit acht leden, zes worden benoemd en drie gekozen door de geledingen van de 
Universiteitsgemeenschap. Het huidig Bestuur van de Universiteit is als volgt samengesteld:  
- dhr. dr. E. Jagdew, (voorzitter)  
- mw. drs. J. Johns-Christopher, (secretaris)  
- Mw. Mr. Dr. Y. Baal (lid)  
- dhr. Ir. L. Boksteen (lid)  
- mw. mr. N. van Dijk, (lid)  
- dhr. S. Mahabier, (lid) 
- dhr. E. Scheek LL.B, (lid)  
- mw. A. Sardjoe MSc (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.  
 

1.2 Faculteiten en Instituut AdeKUS 
De organisatie van het wetenschappelijk onderwijs vindt plaats binnen de Faculteiten en het 
Instittuut. Thans zijn er zes faculteiten en één instituut:  
- de Faculteit der Juridische Wetenschappen (FJW)  
- de Faculteit der Maatschappijwetenschappen (FMijW) 
- de Faculteit der Medische Wetenschappen (FMeW)  
- de Faculteit der Technologische Wetenschappen (FTeW)  
- de Faculteit der Humaniora (FHum)  
- de Faculteit der Wis-en Natuurkundige Wetenschappen (FWNW) Faculteit der Juridische 

Wetenschappen (FJW)  
- het Institute for Graduate Studies and Research (IGSR) 
 

1.3 Bureau Studentenzaken 

Het Bureau Studentenzaken draagt zorg voor de studentenvoorzieningen. Taken van het Bureau:  
- de verzorging van de inschrijvingen en algehele studentenadministratie;  
- de studievoorlichting  
- het zorgdragen voor een optimaal studieklimaat  
 
Het Bureau Studentenzaken is gehuisvest in het BAK-gebouw en bereikbaar op tel. 465558 
toestelnummers 2212/2213/2214 en email: stuza@uvs.edu  
 

1.4 Universitair Centrum voor Informatie Technologie (UCIT).  

Het belangrijkste doel van het Universitair Centrum voor Informatie Technologie (UCIT) is bij te 
dragen en ondersteuning te verlenen aan de ontwikkeling op het gebied van computergebruik en 
informatietechnologie binnen de Anton de Kom Universiteit van Suriname. Aan studenten worden 
de volgende directe diensten aangeboden:  
- een open wifi netwerk met vrije toegang tot het Internet  

mailto:stuza@uvs.edu
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- basale ondersteuning en assistentie bij wificonnectieproblemen  
- 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 vrijdag tussen 08:00 – 14:30 uur.  
 
Het UCIT is telefonisch bereikbaar via de centrale 465558 op het extensienummer 2400 en via het 
email adres support@uvs.edu  
 

1.5 Universiteits bibliotheek (UB) 

De Universiteits 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 aan de Leysweg nr. 86.  
 
Doel: De informatievoorziening te verzorgen ten behoeve van studenten, docenten en 
onderzoekers van de Universiteit van Suriname in het bijzonder en academici in het Algemeen.  
 
Visie: Het aanbieden van informatiediensten ter ondersteuning en bevordering van het 
wetenschappelijk onderwijs en onderzoek in Suriname.  
 
Missie: Het leveren van een up-to-date bijdrage aan onderwijs, onderzoek en dienstverlening met 
betrekking tot de wetenschappelijke informatievoorziening in Suriname.  
 
Voor meer informatie omtrent het lidmaatschap en het reglement kunt u terecht bij de 
informatiebalie in de Boekenzaal. De Bibliotheek is bereikbaar via dop tel. 465558 toestel 
2265/2260/2261/2268 rechtstreeks: 464547 en email: adekbib@uvs.edu  
  

mailto:support@uvs.edu
mailto:adekbib@uvs.edu
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2. Faculteit der Juridische Wetenschappen 

2.1 Doelstelling, visie en missie 

 
Doestelling 
De doelstelling van de faculteit is afgestudeerden af te leveren die in staat zijn om op weten-
schappelijk verantwoorde wijze onderzoek te doen en voldoende theoretisch zijn gevormd om 
een beroepsopleiding te kunnen volgen waarvoor vorming in de rechtswetenschap op bachelor- 
of masterniveau vereist is.  
 
Visie 
De opleidingen die door de Faculteit der Juridische wetenschappen verzorgd worden, zijn vooral 
gericht op het Surinaams recht. Op dit gebied wordt hoogstaand juridisch wetenschappelijk 
onderzoek gedaan ter verbetering van de kwaliteit van het juridisch academisch onderwijs. Het 
onderzoek en het onderwijs vertonen een interactie met de ontwikkelingen in de Surinaamse 
samenleving. 
 
Missie 
De personen op te leiden en te vormen tot discipline en maatschappelijk bekwame rechtsweten-
schappers, met een kritische academische geest die in staat zijn om zelfstandig juridische proble-
men te ontleden en een oplossing aan te dragen. Daartoe zullen zij analytisch, kritisch evaluatief, 
maar ook synthetisch kunnen denken. De opleidingen leggen een goede theoretische basis om 
toga beroepen te kunnen uitoefenen. De opleidingen leveren academische gevormde juristen op 
bachelor en master niveau af, die in staat zijn zich verder academisch te ontwikkelen en zich 
kunnen meten met hun academische beroepsgenoten.  
 

2.2 Bestuur 

De opleidingen aan de Faculteit der Juridische Wetenschappen worden gecoördineerd door het 
bestuur van de Faculteit. Het Bestuur van de Faculteit der Juridische Wetenschappen bestaat uit 
een decaan (/voorzitter) en een secretaris. Conform artikel 20 van de Universiteitswet worden de 
decaan en de secretaris steeds voor een periode van één jaar gekozen door de Faculteits-
vergadering. Het bestuur van de Faculteit der Juridische Wetenschappen bestaat thans uit:  
- dhr. Mr. C. A. Wallerlei (decaan)  
- mw. Mr. Dr. M. M. Poepon (secretaris). 
 
Bij de uitvoering van haar werkzaamheden wordt het bestuur van de faculteit ondersteund door 
het faculteitsbureau onder leiding van de faculteitsdirecteur. Aan het faculteitsbureau wordt 
leiding gegeven door een directeur. Mevrouw mr. F. Filé MPA is de directeur van het Bureau van 
de Faculteit der Juridische Wetenschappen. Zij is electronisch te bereiken via het email adres 
Felicia.Filé@uvs.edu en telefonisch via de centrale 465558 op het extensienummer 2544. 
 
De coördinatie van zowel de master - als de bacheloropleiding wordt verricht door mw. Mr. R. 
Koorndijk. Zij is electronisch te bereiken via het email adres Ruchama.Koorndijk@uvs.edu en 
telefonisch via de centrale 465558 op het extensienummer 2544. 

mailto:Felicia.Filé@uvs.edu
mailto:Ruchama.Koorndijk@uvs.edu
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2.3 Commissies 

2.3.1 Examencommissie  

De examencommissie van de Faculteit bestaat uit een voorzitter, een secretaris en één lid en, die 
door het Bestuur van de Faculteit der Juridische Wetenschappen worden benoemd. De taken en 
bevoegdheden van de examencommissie zijn:  
- het organiseren van tentamens en toezicht houden op een goed verloop daarvan. Goed 

verloop dienen wij ruim op te vatten. Daaronder 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 Juridische Wetenschappen, 
na zich op behoorlijke wijze van de authenticiteit van de 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 
faculteitsadministratie de cijfers steeds op tijd bijhoudt (digitaal), terwijl de Examencommissie 
over een back up daarvan beschikt.  

- De examencommissie stelt een huishoudelijk reglement vast.  
 
De Examencommissie van de Faculteit der Juridische Wetenschappen bestaat uit:  
- mw. mr. N. Tai Apin (voorzitter)  
- mw. mr. J. Vinkwolk (secretaris)  
- mw. mr. M. Tedjoe-Chotoe (lid)  
 
De Examencommissie FJW wordt administratief ondersteund door mw. G. Atmopawiro en is 
gehuisvest in gebouw VI, bereikbaar via de centrale 465558 op het extensienummer 2408 en via 
het e-mailadres ExamenCie-FJW@uvs.edu. 
 

2.3.2 Studentencommissie 

De Studentencommissie van de Factulteit der Juridische Wetenschappen (StudCie-FJW)wordt 
door de studenten van de Factulteit der Juridische Wetenschappen gekozen en heeft de volgende 
taken en bevoegdheden:  
- het onderhouden van contacten met studenten van de Factulteit; 
- het evalueren van de studentenproblematiek en het doen van voorstellen aan de Decaan en/of 

het Bestuur van de Universiteit; 
- het onderhouden van contacten met organen binnen de Universiteit die zich bezighouden met 

de studenten problematiek; 
- het onderhouden van regelmatige contacten met andere studentencommissies i.v.m. 

uitwisseling van informatie en afstemming van werkzaamheden gericht op het bewerkstelligen 
van uniforme regelingen. 

 
In de StudCie FJW hebben zitting studenten van de opleidingen van de faculteit en ziet is als volgt 
samengesteld:  
- mej. D. de Graav, (voorzitter) 

mailto:ExamenCie-FJW@uvs.edu
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- mej. S. Garden, (secretaris en penningmeester) 
- mw. V. Baumgard, (lid – vertegenwoordiger bacheloropleiding) 
- dhr. R. Kanhai, (lid – vertegenwoordiger masteropleiding) 
 
De Studentencommissie is lectronisch bereikbaar via de e-mailadres StudcieFJW@uvs.edu of  
FJW-studentencommissie@uvs.edu  
 

2.3.3 Klachtencommissie 

Er is een onafhankelijke Klachtencommissie waar men terecht kan voor het deponeren van 
klachten over ongewenst gedrag op de AdeKUS. De klager kan zich doen bijstaan door 
vertrouwenspersonen. De Klachtencommissie is electronisch bereikbaar via het email adres 
klachtencommissie@uvs.edu  
 

2.3.4 Studentendecanaat 

De Studentendecaan biedt begeleiding aan studenten voor een vlot en succesvol verloop van hun 
studie carrière. Zij dient als klankbord, wegwijzer en inspiratiebron. Wanneer u voor uitdagingen 
komt te staan die de voortgang van uw studie kunnen belemmeren kunt u terecht bij de 
Studentendecanen:  
- mw. M. Monsch – Lee-A-Leong, MSc. Zij is bereikbaar via de centrale 465558 op het 

extensienummer 2471 en via haar e-mail adres mireille.monsch-lee-a-leong@uvs.edu.  
- mw. Drs. A. Ghisyawan-Jhinnoe. Zij is bereikbaar via de centrale 465558 op het 

extensienummer 2472 en via haar e-mail adres anuska.ghisyawan-jhinnoe@uvs.edu  
 

2.3.5 Kwaliteitszorg 

Er is een staffunctionaris t.b.v. de facultaire kwaliteitszorg aangesteld: mw. drs. S. Ritfeld is 
verantwoordelijk voor het bewaken van de kwaliteit van de opleidingen van de Faculteit der 
Juridische Wetenschappen. Zij is electronicsh bereikbaar via de centrale 465558 extensienummer 
2209 en via de email adressen silvy.ritfeld@uvs.edu of KZ@uvs.edu  
 

2.3.6 Universiteitsinstituut  voor Kinderrechten (UK) Faculteit der Juridische Wetenschappen 

Belangrijke doelstellingen van het UK zijn:  
- het bevorderen c.q. beoefenen van (wetenschappelijk) onderzoek op het gebied van 

kinderrechten;  
- het vergroten van de wetenschappelijke kennis m.b.t. kinderrechten;  
- het verzorgen van gespecialiseerde trainingen die voornamelijk de ontwikkeling van 

kinderrechten in Suriname bevorderen;  
- het ontplooien van activiteiten ter ondersteuning van het nationaal jeugdbeleid, en  
- het bevorderen van de rechtspositie en rechtsbescherming van kinderen in Suriname.  
 
Missie  
Het ontwikkelen van een samenleving waarin de rechten van het kind als individu, als lid van de 
samenleving en als wereldburger worden versterkt.  

mailto:StudcieFJW@uvs.edu
mailto:FJW-studentencommissie@uvs.edu
mailto:klachtencommissie@uvs.edu
mailto:mireille.monsch-lee-a-leong@uvs.edu
mailto:anuska.ghisyawan-jhinnoe@uvs.edu
mailto:silvy.ritfeld@uvs.edu
mailto:KZ@uvs.edu
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In het Bestuur van het Universiteitsinstituut voor Kinderrechten hebben de volgende personen 
zitting:  
- mw. mr. drs. M. Lieuwe Kie Song, (voorzitter)  
- dhr. Mr. B.Sariredjo, (secretaris)  
- mw. mr. E. Ramdhan, (penningmeester)  
 
Het Universiteitsinstituut voor Kinderrechten is gehuisvest in gebouw 20 electronisch bereikbaar 
via de centrale 465558 op extensienummers 2493/2494 en email adres uk@uvs.edu  
 

2.4 Faculteitsbureau 

Het Faculteitsbureau is gehuisvest in gebouw VI en bestaat uit:  
- het decanaat   
- de tentamenadministratie 
 

2.4.1 Decanaat 

Het bestuur van de faculteit wordt bij de uitvoering van de administratieve werkzaamheden 
ondersteund door:  
- mw. L. Panhuyzen LL.B., (Chef de Bureau)  
- mw. S. Hieralal 
 
Het decanaat is electronisch te bereiken via de centrale 465558 op extensienummers 2486/2491/ 
2502/2509, via  het email adres FJW-Decanaat@uvs.edu en via het Moodle platform, 
www.moodle.uvs.edu. 
 

2.4.2 Tentamenadministratie 

Ten behoeve van de opleidingen is er een tentamenadministratie en wordt bemenst door de 
volgende medewerkers:  
- mw. C. Wagimin, (Chef de Bureau)   
- mw. G. Moeloet, (1e medewerker)   
- mw. A. Chedi 
- mw. R. Maikoe-Poedien  
 
De tentamenadministratie is bereikbaar via de centrale 465558 op de extensienummers 
3839/2207, het mobiele nummer (597) 868-1366 en via haar Facebook pagina.  
 

2.5 Agenda & Archief 

Documenten die van en naar de Faculteit worden verzonden moeten voorzien zijn van een 
agendanummer. De afdeling Agenda & Archief zorgt ervoor dat deze documenten worden 
geagendeerd en doorgeleid naar de betreffende functionaris van de Faculteit. Deze afdeling wordt 
administratief ondersteund door mw. M. Kartodimedjo en is  bereikbaar via de centrale 465558 
extensienummer 2408 en via het email adres Magarita.Kartodimedjo@uvs.edu  
 

mailto:uk@uvs.edu
mailto:FJW-Decanaat@uvs.edu
http://www.moodle.uvs.edu/
mailto:Magarita.Kartodimedjo@uvs.edu
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2.6 Conciërges 
De conciërges zorgen er voor dat de faciliteiten voor het verzorgen van colleges en andere 
onderwijs gerelateerde activiteiten beschikbaar zijn. De conciërges houden hun kantooor in 
gebouw VI, zijn bereikbaar via de centrale 465558 extensienummer 3826.  De conciërges ten 
behoeve de Faculteit der Juridische Wetenschappen zijn:  
- dhr. S. Bruce  
- dhr. I. Debipersad 
- dhr. L. Hardjopawiro 
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3. Bachelor in de Rechtswetenschap 

3.1. Algemene informatie 

De rechtswetenschap houdt zich bezig met de systematische bestudering van het recht. De 
toelatingseisen voor de bacheloropleiding in de rechtswetenschap is het in bezit zijn van een VWO 
of daaraan gelijkgesteld diploma met het vak Economie I of Wiskunde I en Nederlands.  
 
De afgestudeerde van de bacheloropleiding in de Rechtswetenschap, is gerechtigd de titel 
Bachelor of Laws (LLB) te voeren. De afgestudeerden van de bacheloropleiding in de 
rechtswetenschap hebben geen toegang tot de zogenaamde togaberoepen (rechter, officier van 
justitie en advocaat). Daarvoor is noodzakelijk dat zij de masteropleiding in het Surinaams Recht 
succesvol afronden. Het diploma van de bacheloropleiding in de rechtswetenschap in combinatie 
met het masterdiploma Surinaams Recht levert civiel effect voor de togaberoepen.  

 

3.2. Doelstelling, visie en missie  

Doel 
De bacheloropleiding in de rechtswetenschap richt zich op het aanbieden van wetenschappelijke 
opleidingen in de rechtswetenschap. De afgestudeerde dient in staat te zijn op wetenschappelijk 
verantwoorde wijze onderzoek te doen en een beroep uit te oefenen waarvoor vorming in de 
rechtswetenschap op bachelor niveau vereist is. De bacheloropleiding vormt de basis voor het 
volgen van een masteropleiding.  
 
Visie  
De opleiding is toonaangevend op het gebied van het Surinaams recht, vervult een leidende rol in 
juridisch wetenschappelijk onderzoek en biedt academisch onderwijs aan van hoge kwaliteit.  
 
Missie  
De opleiding is een professionele en transparante wetenschappelijke opleiding die kritisch 
juridisch kader op bachelor- en masterniveau aflevert en gericht is op de versterking van de 
rechtstaat-gedachte en de rights based approach.  
 
De opleiding stimuleert studenten en daagt ze uit tot analytisch denken en om een kritische 
houding te blijven ontwikkelen betreffende juridische en maatschappelijke vraagstukken op zowel 
nationaal als internationaal niveau.  
 
Het wetenschappelijk corps verricht wetenschappelijk onderzoek, verleent juridische diensten op 
zowel nationaal als internationaal niveau en bevordert de integratie tussen wetenschappelijk 
onderzoek en onderwijs.  
 

3.3. Eindtermen van de bacheloropleiding  

1. Kennis en inzicht  
De afgestudeerde: 
- heeft grondige kennis van en inzicht in de kerngebieden van het Surinaams recht met name 

het privaatrecht, staats- en bestuursrecht, strafrecht en internationaal publiekrecht;  
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- heeft kennis van en inzicht in de grondslagen, de systematiek, de basisbegrippen en indelingen 
van het recht, alsmede in de oorsprong van de rechtsregels en in de ontwikkelingen; h 

- heeft kennis van en inzicht in het geldende recht en nieuwe ontwikkelingen van het recht in 
relatie tot de maatschappelijke context waarin het recht functioneert;  

- heeft kennis van de meta-juridische benaderingswijze van het recht 
 
2. Toepassen 
De afgestudeerde:  
- beheerst de rechtswetenschappelijke methode: heeft kernvaardigheden voor het vinden, 

analyseren en toepassen (en evalueren) van wetgeving, rechtspraak en doctrine, kan concrete 
gevallen juridisch analyseren en daarvoor een onderbouwde en aanvaardbare juridische 
oplossing geven (casus oplossen);  

- verleent bijstand bij het opstellen van juridische documenten; 
- beheerst juridische procedures vanuit het besef van de eigen aard van de rechtsbeoefening. 
 
3. Oordeelsvorming 
De afgestudeerde:  
- heeft de vaardigheden om op basis van een rechtsvraag of een rechtsprobleem relevante 

gegevens te identificeren en te verzamelen en die te interpreteren teneinde zich een oordeel 
te vormen over die rechtsvraag of dat rechtsprobleem;  

- kan de verworven kennis toepassen in het oplossen van casusposities en in juridisch 
onderzoek;  

- kan kritisch analyseren, helder en consistent  
- redeneren, formuleren en tot een eigen juridisch oordeel komen;  
- kan op een wetenschappelijk verantwoorde manier het recht vanuit de sociaal-maat-

schappelijke context verklaren en kritisch beoordelen;  
- kan een geldige juridische argumentatie van voldoende diepgang opbouwen en een 

aanvaardbaar juridisch oordeel vormen dat rekening houdt met ethische en maatschappelijke 
aspecten.  

 
4. Communicatie  
De afgestudeerde:  
- kan kennis, ideeën en oplossingen zowel schriftelijk als mondeling begrijpelijk, gestructureerd, 

logisch consistent en overtuigend communiceren met een publiek van juristen en niet-juristen;  
- kan in teamverband functioneren.  

 
5. Leervaardigheid 
De afgestudeerde:  
- kan een rechtswetenschappelijke onderzoeksopzet maken met een adequate en 

verantwoorde onderzoeksvraag en toepasselijke onderzoeksmethode en kan dit onderzoek 
zodanig uitvoeren dat het leidt tot de beantwoording van de onderzoeksvraag en getuigt van 
eigen oordeelsvorming;  
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- kan reflecteren op eigen (professioneel) functioneren en bezit de kernvaardigheden die hem 
of haar in staat stellen een vervolgstudie aan te gaan met een grotendeels zelfwerkzame 
attitude;  

- is in staat om vanuit het systeem van het recht kritisch te reflecteren op het recht - mede gelet 
op de grenzen van (deel)vakgebieden – en heeft inzicht in de maatschappelijke en ethische 
context waarin het recht zich ontwikkelt en manifesteert.  

 

3.4. Opbouw van de bacheloropleiding  

De bacheloropleiding in de Rechtswetenschap is een wetenschappelijke opleiding. De opleiding 
duurt 3 jaar. Voor het behalen van een bachelor diploma moet de student 180 studiepunten 
behalen. Een studiepunt is maatstaf ter vaststelling van de studielast. Een studiepunt is gelijk aan 
28 uren studie(arbeid). Binnen het onderwijsprogramma zijn de onderwijseenheden op elkaar 
afgestemd met niveauverschillen. Met de niveauverschillen wordt de samenhang in het 
programma inzichtelijk gemaakt. De student begint bij niveau 1 om vervolgens niveau 2 te kunnen 
volgen en af te ronden met niveau3.  
 
Deze studiepunten kunnen in 3 studiejaren behaald worden, te weten in de bachelor-I fase (B-I 
fase) en de bachelor-II fase (B-II fase). Het eerste studiejaar, de B-I fase, heeft zowel een 
oriënterende als een selecterende functie. De B-I fase kan tevens aangeduid worden als het 
selectiejaar waarin de student aantoont geschikt te zijn voor deze studie. De B-I fase omvat 60 
studiepunten. Het behalen van de B-I fase geeft toelating tot de B-II fase. De B-II fase, de laatste 
twee jaren, omvat de overige 120 studiepunten waarvan 12 zijn bestemd voor de afstudeerthesis. 
 
Bij het aanbieden van de onderwijseenheden wordt naast de klassieke methode van hoorcolleges 
en werkcolleges ook aandacht besteed aan, oefenzittingen, rollenspelen, excursies en 
werkbezoeken aan diverse instanties en instituten die te maken hebben met recht en rechtspraak. 
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3.5 Onderwijsprogramma cohort 2020 - 2021 
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3.6 . Beroepsperspectieven van de bacheloropleiding in de rechtswetenschap 

De afgestudeerde bachelor is een juridisch geschoolde medewerker die de keuze kan maken om 
door te studeren of om direct de arbeidsmarkt op te gaan. Hij kan juridisch medewerker zijn bij:  
- de overheid en de rechterlijke macht  
- advocaten- en notariskantoren  
- banken en andersoortige financiële instellingen  
- verzekeringsmaatschappijen  
- werkgevers – en werknemers organisaties  
- adviesbureaus  
- niet gouvernementele organisaties  
- overige bedrijven en/ of organisatie  
 

3.7 Studiehandleidingen onderwijseenheden 
De studiehandleidingen van de onderwijseenheden zijn richtlijnen (rode draad) van de 

vakdocent(en) over het vak die zij verzorgt. Derhalve verschilt elke studiehandleiding met elkaar.  

In de studiehandleiding komen de volgende punten aan de orde: 

1. Gegevens onderwijseenheid: 

o Docentgegevens: Naam en contactgegevens 

o Rechtsgebied van het vak 

o ECTS 

o Kwartaal waarin het vak verzorgd zal worden 

o Tentamen – en hertentamen perioden 

o Vereiste voorkennis 

o Spreekuur 

2. Korte inleiding van de onderwijseenheid 

3. Eindkwalificaties & leerdoelen 

4. Omschrijving van de onderwijseenheid 

5. Programma overzicht ingedeeld naar week, lesdoel, onderwerp 

6. Onderwijsvormgeving 

7. Verwachten van de studenten 

8. Studiebelasting  

9. Wijze van toetsing & vaststellen eindcijfer 

10. Nodige collegemateriaal 

11. Nodige wetgeving 

12. Glossarium/woordenlijst met vaktermen (wanneer nodig) 

13. Oefenopdrachten 

14. Rubrics  

Alle studiehandleidingen worden afzonderlijk per onderwijseenheid op het online studieplatform 

van de Universiteit ‘Moodle’ (hierna te noemen Moodle) geplaats door de (vak)docent. De nodige 
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literatuur voor elke onderwijseenheid is gedigitaliseerd en gevoegd bij het desbetreffende 

onderwijseenheid op Moodle. Ieder collegejaar worden de studiehandleidingen door de 

vakdocenten geactualiseerd en werken zij hun literatuur en wetgeving bij. 

Ter mobilisatie voor het gebruik van Moodle zullen de studiehandleidingen niet in deze studiegids 

geplaatst en verwijzen wij u volgaarne naar de Moodle website van de Universiteit, 

www.moodle.uvs.edu  

 

Wij wensen u een succesvol studiejaar toe!  

http://www.moodle.uvs.edu/
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4. Overzicht docenten Faculteit der Juridische Wetenschappen 
   

Centraal nummer 
AdeKUS 465558 

Nr. Voltijds Emailadres(sen) Extensienummer 

1 Mr. dr. Y. Baal y.baal@uvs.edu tst 2436 

2 Mr. W. Bechan-Pherai w.bechan-pherai@uvs.edu tst 2384 

3 Mr. R. Brijobhokun radjubrijo@yahoo.com tst 3875 

4 Mr. S. Cameron Sheniel.Cameron@uvs.edu tst 2437 

5 Mr. M. Ctedjoe-Chotoe Maitrie.Tedjoe-
Chotoe@uvs.edu  

tst 2513 

6 Mr. R. Djokarto MPA MSPH rinette.djokarto@uvs.edu/ 
rinettedjokarto@gmail.com  

tst 2513 

7 Mr. F. Filé Felicia.File@uvs.edu; 
mfile57@yahoo.com 

tst 2544 

8 Mr. S. Geerlings-Headley Sharon.Geerlings-
Headley@uvs.edu 

tst 2383 

9 Mr. J. Headley Joan.Headley@uvs.edu tst 2386 

10 Mr. J. Kasdipowidjojo jimmy.kasdipowidjojo@uvs.edu  tst 2388 

11 Mr. S. Khedoe Sharien.Khedoe@uvs.edu; 
sharienkhedoe@hotmail.com  

tst 2385 

12 Mr. R. Koorndijk Ruchama.Koorndijk@uvs.edu  tst 2544/2480 

13 Mr. M. Lieuw Kie Song Mirjam.LieuwKieSong@uvs.edu  tst 2494 

15 Mr. S. Nabibaks Shaiesta.Nabibaks@uvs.edu tst 3875 

16 Mr.dr. M. Poepon MLL.S Muriel.Poepon@uvs.edu  tst. 
2439/2491/2502 

17 Mr. N. Rostam Nadia.Rostam@uvs.edu; 
nadiarostam@hotmail.com 

tst 2383 

18 Mr. N. Tai Apin nancytap2@gmail.com tst 2384 

19 Mr. J. Vinkwolk Jornell.Vinkwolk@uvs.edu tst 2531 

20 Mr. M. Veira monique.veira@uvs.edu tst 2484 

21 Mr. C. Wallerlei clayton.wallerlei@uvs.edu  tst 
2386/2486/2502 

mailto:y.baal@uvs.edu
mailto:w.bechan-pherai@uvs.edu
mailto:radjubrijo@yahoo.com
mailto:Sheniel.Cameron@uvs.edu
mailto:Maitrie.Tedjoe-Chotoe@uvs.edu
mailto:Maitrie.Tedjoe-Chotoe@uvs.edu
mailto:rinette.djokarto@uvs.edu/%20rinettedjokarto@gmail.com
mailto:rinette.djokarto@uvs.edu/%20rinettedjokarto@gmail.com
mailto:Sharon.Geerlings-Headley@uvs.edu
mailto:Sharon.Geerlings-Headley@uvs.edu
mailto:Joan.Headley@uvs.edu
mailto:jimmy.kasdipowidjojo@uvs.edu
mailto:sharienkhedoe@hotmail.com
mailto:sharienkhedoe@hotmail.com
mailto:Ruchama.Koorndijk@uvs.edu
mailto:Mirjam.LieuwKieSong@uvs.edu
mailto:Shaiesta.Nabibaks@uvs.edu
mailto:Muriel.Poepon@uvs.edu
mailto:nadiarostam@hotmail.com
mailto:nadiarostam@hotmail.com
mailto:nancytap2@gmail.com
mailto:Jornell.Vinkwolk@uvs.edu
mailto:monique.veira@uvs.edu
mailto:clayton.wallerlei@uvs.edu


 

17 
 

 

Nr. Deeltijdse Emailadres(sen) 

1 Mr. dr. A. Akkal-
Ramautar 

Anoeradha.Akkal-
Ramautar@uvs.edu;  

chequitaram@hotmail.com 

2 Mr. M. Amafo LL.M. 
MSc. 

Michel.Amafo@uvs.edu;  amafomichel@yahoo.com 

3 Mr. K. Amoksi MSc. kenneth.Amoksi@uvs.edu;  kamoksi@yahoo.com 

4 Mr. drs. M.S. Boedhoe Mohamed.Shiraz.Boedhoe@uvs.edu;  shiraz312@hotmail.com 

5 Mr. F. Bobson Fred.Bobson@uvs.edu   

6 Drs. W. de Boer Welmoed.deBoer@uvs.edu;  welmoedaventura@hotmail.com 

7 Mr. A. Chin-A-Lin Anneke.Chin-a-lin@uvs.edu;  afkcal@yahoo.com 

8 Mr. G. Griffith Gina.Griffith@uvs.edu;  ginagriffith@gmail.com 

9 Mr. S. M. van der Hoef-
Ramlagansing 

Sarswatie.VanDerHoef-
Ramlagansing@uvs.edu;  

maina.ramlagansing@hotmail.com 

10 Mr. J. Joemmanbaks 
MLLS 

Jeffrey.Joemmanbaks@uvs.edu;  jmbaxjk@yahoo.com 

11 Mr. A. Jokhoe Ashokkoemar.Joekhoe@uvs.edu;  ashokjokhoe@yahoo.com 

12 Mr. A.Linger Anne-marel.Linger@uvs.edu;  alinger@4justiceadvocaten.net 

13 Mr. S. van Lobbrecht Stephanie.VanLobbrecht@uvs.edu;  olnavs@hotmail.com 

14 Mr. I. S. Lachitjaran Ingrid.Lachitjaran@uvs.edu;  ilachitjaran@gmail.com 

15 Mr. I.P. Meulenhof pmeulenhof@hotmail.com  

16 Mr. M. Mulier Marjory.Mulier@uvs.edu;  muliermarjory@yahoo.com 

17 Mr. S. Punwasi Soebhaschandre.punwasi@uvs.edu;  soebhaspunwasi@gmail.com 

18 Mr. N. Ramnarain Nalinie.Ramnarain@uvs.edu;  nalinieram@gmail.com 

19 Mr. A. Rampersad Aruna.Rampersad@uvs.edu;  arunavidya_2004@hotmail.com 

20 Mr. C. Rasam Carmen.Rasam@uvs.edu;  mrcrasam@gmail.com 

21 Mr. G. Paragsingh Garcia.Paragsingh@uvs.edu;  OMSuriname@hotmail.com 

22 Mr. M. Sanches Marjory.Sanches@uvs.edu;  Marjory.Sanches@gmail.com 

23 Mr. G. Stirling gloria.Stirling@uvs.edu;  gloriastirling@gmail.com 

24 Mr. A. Stüger Anne.Stueger@uvs.edu;  astuger@yahoo.com 

25 Mr. F. Welzijn  Ferdinand.Welzijn@uvs.edu;  Ferdinand.Welzijn@gmail.com 

mailto:chequitaram@hotmail.com
mailto:chequitaram@hotmail.com
mailto:kenneth.Amoksi@uvs.edu
mailto:Fred.Bobson@uvs.edu
mailto:welmoedaventura@hotmail.com
mailto:afkcal@yahoo.com
mailto:jmbaxjk@yahoo.com
mailto:pmeulenhof@hotmail.com
mailto:soebhaspunwasi@gmail.com
mailto:Carmen.Rasam@uvs.edumrcrasam@gmail.com
mailto:gloria.Stirling@uvs.edugloriastirling@gmail.com
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