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Algemeen
Het Institute for Graduate Studies & Research (IGSR) van de Anton de Kom Universiteit van Suriname
biedt in het studiejaar 2016 - 2017 de masteropleiding ‘Onderwijskunde: Leren en Innoveren’ aan. Deze
master is ontwikkeld om bachelors binnen het domein onderwijs verder te professionaliseren voor
onderwijs en onderzoek zodat zij in hun eigen organisatie een voortrekkersrol kunnen vervullen als het
gaat om onderwijsvernieuwingen. De opleiding richt zich op de competenties die noodzakelijk zijn om een
veranderingsproces in het onderwijs – op klas-, school-, organisatie- of beleidsniveau - te starten en te
begeleiden.
Afgestudeerden van deze opleiding moeten in staat zijn om onderwijsproblemen op een wetenschappelijke
wijze te analyseren en te onderzoeken, om vervolgens oplossingen te ontwerpen, te ontwikkelen en te
implementeren. Deze oplossingen moeten tenslotte worden geëvalueerd en worden bijgesteld. Onderzoek
en advisering zullen betrekking hebben op onderwijsvraagstukken op macro-, meso- en microniveau.
Afgestudeerden zullen functies bekleden die een hoog kennis- en deskundigheidsniveau vereisen. Na
afronding van de masteropleiding mag de afgestudeerde de wetenschappelijke titel Master of Science in
Education, "MSc(Ed)" voeren.

Startdatum
De masteropleiding ‘Onderwijskunde: Leren en Innoveren’ begint op 03 oktober 2016.

Duur van de opleiding
De opleiding duurt twee jaar en wordt afgesloten met een masterthesis, die zowel theoretisch als empirisch
onderbouwd dient te zijn. De totale opleiding beslaat 120 ECT ( per jaar 60 ECT). Een ECT omvat 28 uur
studie (colleges, werkgroepen, opdrachten, onderzoek, reviews etc.)

Studieprogramma
In het programma van de master “Onderwijskunde: Leren en Innoveren” neemt onderzoek een belangrijke
plaats in. De beroepspraktijk is onderwerp van onderzoek en het uitgangspunt voor innovatie. Het eerste
leerjaar is generiek van aard en omvat vakken die betrekking hebben op: filosofie en concepties van
onderwijs, trends, innovatie & technologie, methoden en technieken, beleid & planning, en
wetenschapsvaardigheden. Het tweede jaar richt zich op verdieping in een van de twee specialisaties
(afstudeerprofielen). De twee afstudeerprofielen omvatten vakken die gericht zijn op curriculum &
evaluatie en Onderwijsbeleid & organisatie, elk gevolgd door de master thesis.
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Toelatingseisen
Vanwege beperkte onderwijsfaciliteiten wordt tot de masteropleiding, na de selectieprocedure, maximaal
30 studenten toegelaten. Om mee te doen aan de selectieprocedure moet u in het bezit zijn van een MO b
diploma Pedagogiek, of een Bachelor graad van de opleiding Agogiek & Onderwijskunde, of een
vooropleiding die gelijk gesteld is aan voornoemde opleidingen. Voldoet u hier niet aan, en meent u blijk
te kunnen geven van voldoende kennis door praktijk en studie verkregen om de master-opleiding met succes
te kunnen volgen, neemt u dan vóór 15 augustus 2016 contact op met de course secretary, Jennifer
Landveld.

Kosten
Het collegegeld voor deze masteropleiding is vastgesteld op € 3.500 en geldt voor een volledig studiejaar.
Dit tarief is inclusief studiemateriaal en exclusief inschrijfgeld ad. SRD.1000,-. Voor informatie over
studiefinanciering kunt u contact opnemen met Fonds Studiefinanciering Suriname (FSS) www.fss.sr,
info@fss.sr, telefoon: 465000.

Aanmelding
Aanmelding geschiedt door het indienen van onderstaande documenten bij de Selectiecommissie
Onderwijskunde Leren en Innoveren.


Aanmeld formulier (www.igsr.sr)



Motivatiebrief (1 A4, lettertype en grootte Times New Roman 12)



Curriculum Vitae

Aanmelding voor de masteropleiding Onderwijskunde Leren en Innoveren kan online geschieden tot en
met 15 augustus 2016. (http://www.igsr.sr/registratie/aanmelding-masteropleiding-onderwijskunde/)

Inschrijving
Nadat u geselecteerd bent voor de opleiding dient u de volgende stukken te overleggen:


2x pasfoto’s (afmeting 2,4 x 3 cm)



Kopie ID kaart/ Rijbewijs



Geboorte akte



Nationaliteitsverklaring



Twee aanbevelingsbrieven



Een

stortingsbewijs

van

het

inschrijvingsgeld

ad.

SRD.

1000,-.

Hakrinbank 20. 667. 22. 21 met vermelding van uw naam en opleiding die u zult volgen.


Gewaarmerkte kopieën van cijferlijsten en diploma’s (originele stukken overleggen).
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