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Dit document geeft informatie over het onderwijssysteem van Suriname.  
We leggen uit wat het Nederlandse equivalent is van de meest voorkomende 
diploma’s uit Suriname met als doel: toelating tot het Nederlands hoger 
onderwijs.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Disclaimer  
We doen ons best om de informatie zo up-to-date mogelijk te houden. We 
aanvaarden echter geen aansprakelijkheid voor schade die is ontstaan als 
gevolg van fouten of onvolledige informatie in dit document. 
 
  

 
 
Op deze publicatie, met uitzondering van het beeldmateriaal, is de Creative 
Commons Naamsvermelding NietCommercieel 3.0 Unported-licentie van 
toepassing. Ga naar www.nuffic.nl/ccl voor meer informatie over het hergebruik 
van deze publicatie. 

http://www.nuffic.nl/ccl
http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/deed.nl
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 Waarderingstabel 

In dit overzicht staan links de buitenlandse diploma’s die het meest voorkomen bij 
toelatingsverzoeken tot het hoger onderwijs. De andere kolommen tonen de 
Nederlandse waardering met de vergelijkbare niveaus in het Nederlandse en 
Europese kwalificatieraamwerk. 
 

Buitenlands diploma Nederlandse waardering en NLQF-
niveau 

EQF- 
niveau 

MULO-diploma  vmbo-t-diploma  2 2 

NATIN-diploma mbo-diploma 
(kwalificatieniveau 3-4) 

3/
4 

3/4 

HAVO-diploma havodiploma 4 4 

Getuigschrift Algemeen Vormende Fase ongeveer havodiploma 4 4 

VWO-diploma  vwo-diploma  4+ 4 

Bachelor of Arts (AHKCO) 2 jaar hbo 6 6 

Bachelor of Applied Technology 
(BTech) (Polytechnic College Suriname) 

2 jaar hbo (hoger technisch 
onderwijs)  

6 6 

Diploma Jeugdtandverzorger 3 jaar hbo (hoger 
gezondheidszorgonderwijs) 

6 6 

Akte van bekwaamheid tot het geven 
van Gewoon lager onderwijs 

2 jaar hbo (hoger 
pedagogisch onderwijs) 

6 6 

MO-A Akte 2 jaar hbo (hoger 
pedagogisch onderwijs)  

6 6 

MO-B Akte bachelorgraad in het hbo 
(hoger pedagogisch 
onderwijs) 

6 6 

Bachelor of Science / Bachelor of Arts 
(Anton de Kom Universiteit) 

bachelorgraad in het wo of 
hbo 

6 6 

5-jarige (voormalige) 
doctoraalopleiding in de richting 
maatschappijwetenschappen 

mastergraad in het wo in 
overeenkomstige richting 

7 7 

 
NB 
• Dit is een globaal advies waaraan geen rechten kunnen worden ontleend. 
• NLQF = Nederlands kwalificatieraamwerk. EQF = Europees 

kwalificatieraamwerk. 
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• Het EQF/NLQF-niveau zegt niet zozeer iets over de studie-inspanning of -
inhoud, maar wel over wat iemand kan en weet als een bepaald leerproces is 
afgerond.  

• Informatie over de Nederlandse waarderingen staat op onze website: 
onderwijssysteem Nederland. 

• SBB, Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven, waardeert 
buitenlandse diploma’s en opleidingen op vmbo- en mbo-niveau. De 
waardering kan afwijken wanneer SBB het diploma waardeert voor toelating 
tot het mbo of de arbeidsmarkt.  

http://www.nlqf.nl/nlqf-niveaus
http://www.nuffic.nl/bibliotheek/onderwijssysteem-nederland.pdf
https://www.s-bb.nl/
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 Introductie 

Suriname ligt aan de noordkust van Zuid-Amerika, grenst aan Brazilië, 
Guyana en Frans Guyana en heeft ongeveer 459.000 inwoners. In 1975 is 
Suriname onafhankelijk van Nederland geworden. Nederlands is de 
officiële taal. Daarnaast wordt er onder andere Sranan Tongo, 
Hindoestaans en Javaans gesproken. 
 
Het Nederlandse onderwijssysteem heeft model gestaan voor Suriname; ook na 
de onafhankelijkheid heeft dit land de trends in Nederland gevolgd. De kwaliteit 
van het onderwijs werd in ieder geval tot de onafhankelijkheid van Suriname 
gelijk gesteld aan dat van Nederland.  
 
De verantwoordelijkheid voor het onderwijs valt onder het ministerie van 
Onderwijs en Volksontwikkeling. In 2004 zijn hervormingen aangekondigd voor het 
basisonderwijs. De bedoeling van deze hervormingen is op termijn een 11-jarige 
basisvorming in te voeren, die bestaat uit de integratie van het kleuteronderwijs, 
basisonderwijs en de onderbouw van het voortgezet onderwijs. Hiermee is het 
mogelijk om leerlingen een betere algemeen vormende basis te geven. 
Ook binnen het voortgezet onderwijs worden geleidelijk hervormingen 
uitgevoerd. Er zal in de toekomst worden gedifferentieerd in een 3-jarige 
algemeen vormende opleiding en een 4-jarige beroepsgerichte opleiding na het 
basisonderwijs. De lerarenopleiding zal eveneens veranderen en wel in een 3-
jarige hogere beroepsopleiding. Vooralsnog is het niet duidelijk wanneer de 
hervormingen daadwerkelijk geheel zullen zijn ingevoerd. Vooruitlopend op deze 
hervormingen, is het universitaire onderwijs, aangeboden door de Anton de Kom 
Universiteit, sinds 2004 in een 3-jarig bachelor- en een 2-jarig mastertraject 
georganiseerd.  
 
Onderwijs wordt in Suriname zowel aan staats- als aan particuliere scholen 
gegeven. De leerplicht is van 7 tot 12 jaar. In het kader van de uitbreiding naar 
het 11-jarige basisonderwijs is de Surinaamse overheid begonnen met het wijzigen 
van de leerplicht. Nederlands is de voertaal in het onderwijs. 
 
Het academisch jaar loopt van oktober tot augustus. 

 
 Basis- en voortgezet onderwijs 

Het basisonderwijs omvat momenteel het 2-jarig kleuteronderwijs voor de 
leeftijdsgroep 4- tot 5- jarigen, en een 6-jarige lagere school (leeftijdscategorie 6 
tot 11 jaar). Na het afronden van de opleiding met een eindtoets, ontvangt de 
leerling het getuigschrift van het GLO, het Gewoon Lager Onderwijs.  
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Hiermee kan de leerling naar het voortgezet onderwijs op junioren niveau (VOJ) 
dat gesplitst is naar algemeen vormend onderwijs met een nominale studieduur 
van 4 jaar (MULO) en beroepsgericht onderwijs, dat een nominale duur heeft van 
1-4 jaar. 
 
Het beroepsgericht onderwijs kent verschillende richtingen, zoals het lager 
beroepsgericht onderwijs (LBGO), het lager technisch onderwijs (LTO) en het 
lager huishoudelijk en nijverheidsonderwijs (LHNO) met een nominale studieduur 
van 4 jaar. Daarnaast worden er in het beroepsgericht onderwijs opleidingen 
aangeboden aan de eenvoudige technische school (ETS) met een nominale 
studieduur van 3 jaar, het elementair beroepsonderwijs (EBO) met een nominale 
studieduur van 18 maanden en in het voorbereidend speciaal onderwijs (VSO), 
dat een nominale studieduur van 1 jaar heeft. Elke richting wordt afgerond met 
een diploma.  

 

 
Na afronding van het VOJ kan de leerling het voortgezet onderwijs op 
seniorenniveau (VOS) volgen. Het VOS is gesplitst naar algemeen vormend 
onderwijs met een nominale studieduur van 3 jaar (VWO), 2 jaar (HAVO) en 
beroepsgericht onderwijs dat een nominale duur heeft van 1-4 jaar.  
 
Voor toelating tot het VWO is het MULO-diploma A en B en een 
toelatingsexamen vereist; voor toelating tot het HAVO is eveneens het MULO-
diploma en een toelatingsexamen vereist. 
 
De differentiatie tussen beide (bovenbouw)opleidingen is evenals in Nederland 
naar moeilijkheidsgraad. Het eindexamen van het VWO omvat 7 vakken en dat 
van het HAVO 6 vakken (NB Engels en Nederlands zijn voor het VWO- en HAVO-
examen verplichte vakken). Suriname kent een landelijk eindexamen. VWO 
scholen zijn de Algemeen Middelbare School (AMS), Miranda Liceum (Lyceum I), 
Ewald Meye (Liceum II), VWO-Scholengemeenschap Nickerie, VWO-IV, VWO-
scholengemeenschap Lelydorp en Hoogendoorn Atheneum. 
 

 

 

 

Het niveau van het MULO-diploma is vergelijkbaar  
met dat van een vmbo-t-diploma. 

Het niveau van het HAVO-diploma is vergelijkbaar  
met dat van een havodiploma. 
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De laatste jaren zijn er middelbare scholen in Suriname gevestigd, die geschoeid 
zijn op Amerikaanse leest. Het niveau van deze opleidingen wordt, mits de 
scholen in de Verenigde Staten zijn geaccrediteerd, gewaardeerd conform het 
Amerikaanse systeem. 
Daarnaast zijn er scholen die VWO-onderwijs verzorgen die (nog) niet door het 
NOVA geaccrediteerd zijn, maar waarvan het diploma wel toegang geeft tot 
het hoger onderwijs in Suriname, zoals opleidingen aan de Anton de Kom 
Universiteit. Voorbeelden van deze scholen zijn: Alphamax Academy, Christian 
Liberty Academy en het IAS. 
 
Middelbaar beroepsonderwijs 
Er bestaan verschillende opleidingen in het kader van beroepsgericht onderwijs. 
Een aantal van deze opleidingen kan toelating bieden tot het hoger onderwijs of 
tot een universitair schakeljaar, zoals bijvoorbeeld het IMEAO-diploma. 
 
Een voorbeeld van een opleiding in het middelbaar beroepsonderwijs is de 
natuurtechnische beroepsopleiding. De opleidingen hebben een nominale 
studieduur van 4 jaar. De toelatingseis is het MULO-B-diploma plus 
toelatingsexamen of het LTS-C-getuigschrift met NATIN-toets op de LTS (lagere 
technische school (N.B.: de LTS-C-richting is voor hen die willen doorstromen naar 
het mbo. De B-richting is de richting die opleidt voor de arbeidsmarkt). Na 
afronding van deze opleiding wordt het NATIN-diploma uitgereikt.  

 
Een ander voorbeeld van programma’s in het middelbaar beroepsonderwijs zijn 
de opleidingen in het avond middelbaar technisch onderwijs (AMTO) met een 
nominale studieduur van 4 jaar. Voor toelating is het LTS-diploma vereist. De 
opleidingen worden afgerond met het AMTO-diploma. 
 
Vermeld wordt hier ook de in Nederland meest voorkomende Surinaamse 
opleiding tot leerkracht in het gewoon lager onderwijs. Deze wordt onder andere 
aangeboden aan het Surinaams Pedagogisch Instituut, het Christelijk 
Pedagogisch Instituut en de V.H.K. Scholengemeenschap Nickerie. 
 

Het niveau van het VWO-diploma is vergelijkbaar  
met dat van een vwo-diploma. 

Het niveau van het NATIN-diploma is vergelijkbaar met dat van  
een mbo-diploma op kwalificatieniveau 3 of 4, afhankelijk van de richting. 
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De opleiding tot leerkracht in het gewoon lager onderwijs bestaat uit een 
algemeen vormende fase van 2 jaar en een beroepsgerichte fase van 2 jaar. De 
toelatingseis is het MULO-diploma. Na 2 jaar wordt het getuigschrift van de 
Algemeen Vormende Fase uitgereikt. 

 

 
De opleiding duurt 4 jaar in deeltijd en wordt afgerond met het getuigschrift Akte 
van Bekwaamheid tot het geven van Gewoon Lager Onderwijs. 

 
In het kader van de onderwijshervorming zal de opleiding tot leerkracht 
basisonderwijs gewijzigd worden. Aangekondigd is dat vanaf 2013/2014 de 
toelatingseisen het MULO-diploma én geslaagd zijn voor het toelatingsexamen 
HAVO als toelatingseisen zullen gelden. In 2014-2015 zal de toelatingseis verder 
aangescherpt worden tot het HAVO-diploma. De opleiding tot leerkracht 
basisonderwijs zal dan hervormd zijn tot een 4-jarige hoger beroepsopleiding. 
Naar verwachting zullen in 2020 de eerste bachelorstudenten afstuderen.  

 
 Toelating hoger onderwijs 

De diploma’s van het VWO, HAVO en NATIN, IMEAO en AVF bieden toelating tot 
het hoger onderwijs. Het VWO-diploma biedt directe toegang tot elke vorm van 
hoger onderwijs en het HAVO-diploma biedt  toegang tot het Surinaamse HBO. 
Voor toelating tot bacheloropleidingen aan de Anton de Kom Universiteit is 
doorgaans een VWO-diploma vereist, maar in sommige gevallen wordt ook het 
diploma van het 1-jarige schakeljaar geaccepteerd. Tot het schakeljaar worden 
toegelaten: houders van het HAVO-diploma, het NATI- diploma, het IMEAO- 
diploma, degenen die de Algemeen Vormende Fase (AVF) van de 
onderwijzersopleiding hebben afgerond en houders van een VWO-diploma met 
deficiënties in het pakket. 
 

 Hoger onderwijs 

Suriname kent een binair systeem in het hoger onderwijs. Suriname heeft 1 
universiteit, de Anton de Kom Universiteit van Suriname, die uit 4 faculteiten en 
een aantal onderzoeksinstituten bestaat.  

Het niveau van het Getuigschrift van de Algemeen Vormende Fase van de 
onderwijzersopleiding is ongeveer vergelijkbaar met dat van een havodiploma. 

Het niveau van de Akte van Bekwaamheid tot het geven van Gewoon  
Lager Onderwijs (dagopleiding) is vergelijkbaar met dat van  

2 jaar hoger beroepsonderwijs (lerarenopleiding). 
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Daarnaast kent Suriname een aantal instellingen dat hoger beroepsonderwijs 
aanbiedt, en een instelling die zowel hbo-bachelors-, (hbo-) masters-, en 
postgraduate opleidingen aanbiedt (het FHR Institute for Social Studies). 
 

 Universitair onderwijs 

Anton de Kom Universiteit van Suriname 
Tot 2002 voorzag De Anton de Kom Universiteit van Suriname (ADEKUS) in 2 
soorten universitaire opleidingen. De nominaal 5-jarige die leiden tot de graad 
van doctorandus/meester en de nominaal 4-jarige die leiden tot de graad van 
Bachelor of Science. Sindsdien heeft de universiteit de bachelor-masterstructuur 
geleidelijk ingevoerd. De universiteit heeft tevens de studiebelasting conform het 
ECTS ingevoerd. Aan de studenten die volgens het oude systeem de opleiding 
hebben gevolgd, konden tot 2009 de oude titels van drs. en mr. worden 
verleend. De toelatingseis voor bacheloropleidingen aan de Anton de Kom 
Universiteit is doorgaans het VWO diploma, vaak met aanvullende eisen voor 
bepaalde relevante vakken. Voor een groot aantal bacheloropleidingen geldt 
daarnaast het certificaat van het universitaire schakeljaar als voldoende voor 
toelating. 
 
De universiteit kent de volgende faculteiten: 
 
Medische Wetenschappen 
Het onderwijs in de geneeskunde kent twee studierichtingen: geneeskunde (4 
jaar voor de titel van doctorandus en 7 jaar voor het artsexamen: 4 jaar voor de 
bachelor, 2 jaar klinische fase en 1 jaar stage) en fysiotherapie (4 jaar, Bachelor of 
Science). De toelatingseis voor geneeskunde is het VWO-diploma met biologie, 
scheikunde, wis- en natuurkunde. 
 
Maatschappijwetenschappen 
Deze faculteit heeft als studierichtingen: rechten, economie, bedrijfskunde, public 
administration (bestuurskunde), agogische wetenschappen & onderwijskunde, 
sociologie en psychologie. Na de invoering van de bachelor-masterstructuur in 
2004 zijn de voormalige 5-jarige doctoraalopleidingen afgebouwd en vervangen 
door 3-jarige Bachelor of Science opleidingen en 2-jarige Master of Science 
opleidingen. Sinds 2010 worden aan de faculteit Maatschappijwetenschappen 
de volgende doorstroommasters aangeboden: Education for sustainable 
development, Surinaams recht en accountancy. 
 
Technologische Wetenschappen 
De oude opleidingen hadden een nominale duur van 4 jaar en leidden tot de 
graad Bachelor of Science. Deze zijn ingekort tot 3-jarige BSc-opleidingen, Per 1 
oktober 2013 is de vernieuwde bacheloropleiding infrastructuur van start gegaan. 



 Onderwijssysteem   | Waarderingstabel   

 

Onderwijssysteem Suriname 

Onderwijssysteem Suriname | Nuffic | 2e editie, december 2011 | versie 2, januari 2015  11 
 
 
 

De nominale duur van deze opleiding is 3 jaar en de toelatingseis is het vwo-
diploma.  
 
De studierichtingen zijn: agrarische productie (landbouw, bosbouw, veeteelt, 
visserij en aquacultuur, bodemkunde en tuinbouw), delfstofproductie (geologie 
en mijnbouw), elektrotechniek (energie- en informatietechniek), infrastructuur 
(bouwkunde, civiele techniek en land- en waterbeheersing), werktuigbouwkunde 
en milieuwetenschappen (milieu- en natuurbeheer, aquatic resources 
management). 
 
Graduate Studies and Research (IGSR) 
De stichting Institute for Graduate Studies and Research (IGSR) is in maart 2006 
opgericht als voorloper van de Faculty of Graduate Studies (FGS). Het IGSR (later 
FGS) verzorgt masteropleidingen  en heeft verder de taak de kwaliteit van alle op 
de universiteit verzorgde masteropleidingen te bewaken. Momenteel worden de 
volgende masteropleidingen verzorgd: development and policy, international 
relations (in samenwerking met the University of the West Indies), macro-
economic analysis and policy en public health. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
FHR Institute for Social Studies 
Het FHR Institute for Social Studies bestaat uit de FHR School of Business, FHR 
School of Management, FHR School of Law en de FHR School of Governance). 
Het instituut werkt onder andere samen met Maastricht School of Management, 
het International Institute of Social Studies van de Erasmus Universiteit (Rotterdam) 
en de University of the West Indies.  
 
In 2014 heeft  de NOVA, het Nationaal Orgaan Voor Accreditatie in Suriname, 2 
masteropleidingen aan de FHR geaccrediteerd: de Master in International and 
Comparative Law Program en de Master of Public Administration in Governance 
Program. 
 

Het niveau van de voormalige 5-jarige doctoraalopleidingen in de 
maatschappijwetenschappen is vergelijkbaar met dat van de  

mastergraad in het wetenschappelijk onderwijs  
in een overeenkomstige richting. 

Het niveau van de Bachelor of Science/Bachelor of Arts, behaald aan de 
Anton de Kom Universiteit, is vergelijkbaar met dat van een  

bachelorgraad in het wetenschappelijk onderwijs of  
in het hoger beroepsonderwijs, afhankelijk van de studierichting. 
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 Hoger beroepsgericht onderwijs 

Het Surinaamse AMTO, HAVO, NATIN of IMEAO diploma biedt over het algemeen 
toegang tot het Surinaamse HBO. Suriname heeft de volgende instellingen op 
HBO niveau: 
 
Instituut voor de Opleiding van Leraren (IOL) 
Dit instituut leidt leraren op voor het voortgezet onderwijs. Daarnaast biedt het IOL 
ook opleidingen in de zorgsector die niet vallen onder de lerarenopleiding, te 
weten Health Education, Remedial Teaching en Logopedie. 
 
Het Pedagogisch Getuigschrift wordt na een 1-jarige pedagogische didactische 
vorming verleend. Dit getuigschrift (onderwijsaantekening) geeft lesbevoegdheid 
voor alle leeftijdscategorieën. Deze opleiding is bestemd voor degenen die met 
een universitaire of hbo-opleiding het beroep van leraar willen uitoefenen. 
 
Conservatorium van Suriname 
In oktober 2011 is het Conservatorium van Suriname opgericht. Het 
conservatorium is gehuisvest in het Instituut voor de Opleiding van Leraren en 
biedt hoger beroepsgerichte opleidingen aan die opleiden tot professioneel 
musicus voor een bepaald instrument of muzikale discipline. Na 4 jaar studie kan 
het diploma ‘Bachelor of Music’ worden behaald, na 1 tot 2 jaar vervolgonderwijs 
het diploma ‘Master of Music’.   
 
Opleiding tot leraar aan de VOJ (voortgezet onderwijs junioren) 
In de nieuwe opleiding tot de MO-Akte is de beroepsvorming geïntegreerd, 
waardoor geen apart Pedagogisch Getuigschrift meer wordt verleend. De eerste 
Aktes van deze nieuwe opleiding zijn in 2005 verleend. De toelatingseis is het 
HAVO of VWO-diploma of de voormalige LO-Akte. De LO-akte is in 2002 
afgeschaft; leerlingen die de opleiding zijn begonnen, kregen de gelegenheid de 
akte alsnog te halen. In 2008 moest een enkeling dit nog doen. 
 
De opleiding wordt in deeltijd aangeboden en heeft een nominale duur van 4 
jaar. Na afronding wordt het getuigschrift MO-A Akte (leeftijdscategorie 12 tot 15 
jaar in de VOJ-opleidingen) uitgereikt. 

 

 
Opleiding tot leraar aan de VOS (voortgezet onderwijs senioren) 
De toelatingseis is de MO-A Akte. De opleiding wordt in deeltijd aangeboden en 
heeft een nominale duur van 2 jaar. Na afronding wordt het getuigschrift MO-B 
Akte (leeftijdscategorie 12 tot 18 jaar in de VOS-opleidingen) uitgereikt. 

Het niveau van de MO-A Akte is vergelijkbaar met dat van  
2 jaar hoger beroepsonderwijs, in de richting lerarenopleiding. 
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Akademie voor Hoger Kunst en Cultuur Onderwijs (A.H.K.C.O.) 
Toelatingseis is het HAVO-diploma, IMEAO-diploma of het AVF getuigschrift van 
de onderwijzersopleiding. Het betreft een avondopleiding met een nominale 
duur van 4 jaar. De A.H.K.C.O. kent de volgende studierichtingen: sociaal 
cultureel werk, journalistiek en kunstonderwijs (beeldende kunsten). Na afronding 
van de opleiding wordt het getuigschrift Bachelor of Arts uitgereikt. Het niveau 
van het LOBO diploma is vergelijkbaar met dat van 1 jaar hoger 
beroepsonderwijs in de richting lerarenopleiding. 

 

 
Polytechnic College Suriname (PTC) 
Het PTC verzorgt beroepsgerichte opleidingen voor werk in de industrie en 
handel. De toelatingseis is het HAVO-diploma met wis- en natuurkunde en AMTO 
of NATIN diploma. Het betreft een avondopleiding met een modulaire opbouw 
met een nominale duur van 5 jaar. Het PTC kent de volgende studierichtingen: 
infrastructuur (bouwkunde en civiel techniek), werktuigbouwkunde en 
elektrotechniek (energietechniek en informatica). Na afronding van de opleiding 
wordt het getuigschrift Bachelor of Applied Technology, BTech uitgereikt. 

 

 
LOBO: Lerarenopleiding voor Beroepsonderwijs 
De toelatingseis is het HAVO-diploma met wiskunde en natuurkunde en het 
NATIN- diploma en AMTO-diploma. Het betreft een avondopleiding met een 
nominale studieduur van 3 jaar. Het LOBO kent de volgende studierichtingen: 
bouwkunde, elektrotechniek, werktuigbouw, horeca en wis-, natuurkunde en 
mechanica. Na afronding van de opleiding wordt het LOBO-diploma uitgereikt. 

 

Het niveau van de MO-B Akte is vergelijkbaar met dat van  
een bachelorgraad in het hoger pedagogisch onderwijs. 

Het niveau van de Bachelor of Arts is vergelijkbaar met  
dat van 2 jaar hoger beroepsonderwijs. 

Het niveau van de Bachelor of Applied Technology is vergelijkbaar  
met dat van 2 jaar hoger technisch onderwijs. 

Het niveau van het LOBO-diploma is vergelijkbaar met dat van  
1 jaar hoger beroepsonderwijs in de richting lerarenopleiding. 
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Stichting Centrale Opleiding voor Verpleegkundigen en Beoefenaren van 
Aanverwante Beroepen (COVAB) 
COVAB verzorgt verschillende HBO-V-opleidingen waarbij de toelatingseis 
doorgaans het Diploma A-Verpleging of het Diploma MBO-V is. 
 
FHR Institute for Social Studies 
Vanaf september 2012 verzorgt de FHR School of Business de (hbo-
bachelor)opleidingen, die voorheen door Hogeschool Inholland werden 
aangeboden.  
 

 Beoordelingssystemen 

Op alle niveaus worden de cijfers van 1 (zeer slecht) tot 10 (uitmuntend) gebruikt. 
In het hoger onderwijs komen ook predicaten als “cum laude”, “met genoegen” 
en “met goed gevolg” voor. 
 

In cijfers Omschrijving 

10 uitmuntend 

9 zeer goed 

8 goed 

7 ruim voldoende 

6 voldoende 

5 bijna voldoende 

4 onvoldoende 

3 zeer onvoldoende 

2 slecht 

1 zeer slecht 

 
 Accreditatie en kwaliteitszorg 

In 2007 werd bij wet bijvoorbeeld de instelling van een Nationaal Orgaan Voor 
Accreditatie (NOVA) en de opzet van een Centraal Register voor Opleidingen, 
door de Surinaamse regering bekrachtigd, Het doel van NOVA is het bevorderen 
van de kwaliteit en het waarborgen van de regionale en internationale 
vergelijkbaarheid van opleidingen in het hoger onderwijs. Over het Centraal 
Register werd opgenomen dat deze een overzicht geeft van bestaande, 
geaccrediteerde en nieuwe opleidingen.  
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In 2012 is de NOVA, bestaande uit een Accreditatieraad (ACR) en het 
Accreditatiebureau (belast met administratieve en organisatorische 
werkzaamheden) officieel van start gegaan, en is het mogelijk voor opleidingen 
behorende tot het hoger onderwijs om formeel accreditatie aan te vragen.  
 

 Samenstelling dossier 

De universiteit en de middelbare scholen verlenen geen cijferlijst van de 
opleiding verdeeld naar jaar en vak. Slechts de examenvakken plus waardering 
worden aan de achterkant van het diploma vermeld. 
 

 Overzicht hogeronderwijsinstellingen 

• Anton de Kom Universiteit van Suriname 
• Academie voor Hoger Kunst en Cultuuronderwijs (AHKCO)  
• Polytechnic College (PTC)  
• Instituut voor de Opleiding van Leraren (IOL)  
• Stichting Jeugdtandverzorging 
• Stichting Centrale Opleiding voor Verpleegkundigen en Beoefenaren van 

Aanverwante Beroepen 
• FHR Institute for Social Studies 
 

 Handige websites 

• Website van het Ministerie van Onderwijs en Volksontwikkeling (MINOV). 
• Website van NOVA (Nationaal Orgaan Voor Accreditatie) met het centraal 

register, waar je kunt zoeken op instelling en opleiding. 
 
 

http://www.uvs.edu/
http://www.ahkco.net/
http://www.ptc.edu.sr/
http://www.iol-edu.sr/
http://jtvsuriname.com/
http://www.covab.sr/
http://www.covab.sr/
http://www.fhrinstitute.org/
http://www.gov.sr/ministerie-van-onderwijs-wetenschap-en-cultuur.aspx
http://www.novasur.org/
https://novasur.org/centraal-register/
https://novasur.org/centraal-register/
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