
Wie worden toegelaten tot de master 

SDP?  

 afgestudeerden van de bachelor-

opleidingen in een van de sociale we-

tenschappen (Sociologie, Public Admi-

nistration (PA), Agogische wetenschap-

pen & Onderwijskunde, Psychologie en 

Bedrijfskunde); 

 werkenden bij de overheid en bij orga-

nisaties, die in het bezit zijn van een 

academisch bachelordiploma en werk-

zaam zijn op het gebied van onder an-

dere beleid, ontwikkeling en/of gender.  

 

 

 

 

 

 

 

 

De Master in Social  

Development & Policy gaat in  

oktober 2018 van start.  

 

 
Investeer in jouw toekomst. Schrijf je 

nu in bij de Masteropleiding SDP. 

DOELGROEP 

WWW.UVS.EDU 

Anton de Kom 

Universiteit van Suriname 

Universiteitscomplex, Leysweg 86 

FACULTEIT DER 

MAATSCHAPPIJWETENSCHAPPEN 

CONTACTGEGEVENS 
 

Voor inhoudelijke informatie over de 

masteropleiding kunt u e-mailen op 

mastersSDP@gmail.com of kunt u terecht bij de 

opleidingscoördinator dhr. Jaïr Schalkwijk MSc, op 

het telefoonnummer 465558 tst. 2503 en op 

8768327. 

WAAROM KIEZEN VOOR DE MASTER SDP 

 Er is een sterke focus op onderzoek. 

 Het is een relevante opleiding voor: 

 Suriname en de regio; 

 het werkveld (de opleiding is afgestemd 

op een uitgebreid werkveld– en behoef-

teonderzoek). 

 Bij afstuderen ben je in het bezit van een geac-

crediteerde masterdiploma. 

 Er is een team van nationale en internationale 

deskundigen — onder andere van de University 

of the West Indies (Trinidad), University of Bra-

sília (Brazilië), York University (Canada), de 

Vrije Universiteit Amsterdam, Rijksuniversiteit 

Groningen en Erasmus Universiteit Rotterdam 

(Nederland) - die onderwijs zullen verzorgen en 

het onderzoek zullen coördineren. 

MASTER IN SOCIAL 
DEVELOPMENT & POLICY  

2018 - 2020 

“Education is the most powerful weapon 

which you can use to change the world” 

- Nelson Mandela 



Waar kan je zoal werken na het afronden 

van de masteropleiding Social Develop-

ment & Policy (SDP)? Je kunt werken als 

sociaalwetenschappelijk onderzoeker/ 

consultant/beleidsfunctionaris bij de 

overheid, bij consultancybureaus, ngo’s, 

bedrijven en als zelfstandige ondernemer.  

Met jouw master ben je een specialist in 

het verrichten van onderzoek op het ge-

bied van bioculturele diversiteit, ontwik-

keling, gender, sociale ongelijkheid, reli-

gie, etniciteit en demografie. 

Je wordt opgeleid door wetenschappers 

die frequent onderzoek doen naar sociaal-

culturele en maatschappelijke vraagstuk-

ken, zowel lokaal, regionaal als interna-

tionaal. Hun aanbevelingen worden ge-

bruikt in beleid en planning van overhe-

den, organisaties en bedrijven. 

Het behalen van jouw mastergraad biedt 

mogelijkheden voor doorstroming naar 

een PhD. 

De opleiding is een voltijdse tweejarige middag-/

avondopleiding van 120 studiepunten. Na afron-

ding wordt de graad verleend van MSc (master 

of science). De opleiding zal in het Nederlands 

worden verzorgd met uitzondering van enkele 

colleges van gastdocenten. De colleges worden 

verzorgd op de maandag, woensdag en vrijdag 

van 17:00 - 20:00 uur. De collegegelden voor de 

opleiding bedragen 2000,- USD per jaar 

(betaling kan in termijnen en studiefinanciering 

is mogelijk via de NOB). 

CARRIÈREMOGELIJKHEDEN  

DOEL OPLEIDING  

Deze masteropleiding beoogt academisch 

hoger kader op te leiden dat zelfstandig 

sociaalmaatschappelijke en culturele 

vraagstukken in Suriname, de Caraïbi-

sche en Latijns-Amerikaanse regio kan 

onderzoeken, analyseren en daarover 

(beleids)adviezen uitbrengt. 

OPBOUW STUDIE 

DUUR OPLEIDING EN KOSTEN 

Het programma is een mengvorm met een meer 

generalistisch gedeelte in het begin van jaar 1 

(algemeen deel) en een verdieping (domein-

studies) aan het eind van jaar 1 en in jaar 2. 

Daarnaast heeft de Masteropleiding Social Deve-

lopment & Policy een nauwe samenwerking met 

het Institute for Women, Gender and Develop-

ment Studies (IWGDS) van de AdeKUS, waarbij 

het doel is een specifieke genderinsteek in de 

hele masteropleiding te incorporeren. 

DOMEINSTUDIES  

De domeinstudies hebben als doel de student 

inzicht te verschaffen in sociaal-culturele vraag-

stukken, waaruit een keus kan worden gemaakt 

voor het researchproject en de masterthesis.  

Er worden 3 domeinstudies aangeboden 

over de volgende thema’s, die allemaal 

gerelateerd zijn aan sociaal-culturele 

vraagstukken en beleid: 

1. Biocultural Diversity & Development; 

2. Gender, Class & Social Inequality; 

3. Ethnicity, Religion & Demography. 

 
Het curriculum ziet er als volgt uit 

(studiepunten tussen haakjes): 

Jaar 1 

Social Policy Analysis and Evaluation (6)  

Philosophy of Social Sciences in the  
Caribbean & Latin America (6)  

Current Sociology and Commons in the  
Caribbean (6) 

Advanced Quantitative Methods (6)  

Advanced Qualitative Methods (6)  

Critical Research Methodology (6)  

Biocultural Diversity & Development (12)  

Gender, Class & Social Inequality (12)  

Scientific Communication and Academic  
Writing (4)  

Jaar 2 

Ethnicity, Religion & Demography (12)  

Leadership and Management (6)  

Research project (18)  

Master thesis (20)  


