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International Office
Voorlichting Suriname voorjaar 2020

Annelies de Koning, November 2019



International Office 
Faculteit Bewegen, Sport en Voeding

• Buitenlandse studie: studentenuitwisseling met buitenlandse 
partnerinstellingen 

• Buitenlandse studie of stage: hulp bij (praktische) zaken, zoals beurzen, 
checklists, cultuur, veiligheid, etc.

• Zie: AZ-pagina ’Buitenland Stage & Studie’
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https://student.hva.nl/voeding-en-dietetiek/az-lemmas/studenten/faculteiten/fbsv/buitenland-stage-en-studie/buitenland-stage-en-studie.html?origin=jWbHqWoRR3WoyIpe29adKg


International Office - presentatie

• Financiële zaken
• Checklist: praktische zaken
• Veiligheid
• Cultuurverschillen 

3



• Bedoeld voor: studenten die buiten Europa een stage of vakken gaan 
volgen en geen andere beurs of tegemoetkoming ontvangen 

• Eenmalige beurs van €250
• Zes beurzen beschikbaar per semester (voor de hele faculteit)

• Aanmelddeadline voor stage in tweede semester: 1 februari.
• Mail je Engelstalige motivatiebrief voor deze datum naar sn-

international@hva.nl , samen met bewijs acceptatie stageplek en bewijs 
goedkeuring examencommissie. 

• Beursopener: voor mogelijke andere beurs 
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Financieel – FBSV-beurs

mailto:sn-international@hva.nl
https://www.wilweg.nl/financiering/beursopener


Financieel – OV-vergoeding

• Via DUO kun je een OV-vergoeding aanvragen voor de periode dat je je 
OV-kaart niet gebruikt

• Als je studiefinanciering ontvangt en bij je ouders woont, kun je 
tegelijkertijd een uitwonende beurs aanvragen

• Download het al deels ingevulde formulier via de AZ-pagina
• +/- €90,- per maand
• Mail of breng het formulier langs ter ondertekening
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Checklist – praktische zaken
• Controleer of je paspoort de gehele periode van je buitenlandse verblijf

geldig is

• Regel je visum / MKV

• Regel verzekeringen die je hele buitenlandse verblijf dekken
• Zorgverzekering
• Aansprakelijkheidsverzekering
• Reisverzekering
• HvA-verzekering 



• Regel je vaccinaties
• https://www.travelclinic.com/264/suriname.htm

• Regel je VOG 

• Vul het emergencyformulier in

• Zet je pinpas op werelddekking
• Dit kan op de site van je bank

• Lees het document over veiligheid en volg de adviezen en tips!

• WilWeg: Suriname & Curacao
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Checklist – praktische zaken

https://www.travelclinic.com/264/suriname.htm
https://www.wilweg.nl/landen/meer-landen/suriname/suriname
https://www.wilweg.nl/landen/curacao


• Sla belangrijke telefoonnummers op in je telefoon
• HvA-noodnummer, noodnummer MinBuza, Surinaamse noodnummers, 

ambassade, verzekeringen, coach HvA, etc.
• Bewaar belangrijke persoonlijke documenten goed, zowel de papieren als 

digitale versies
• Bewaar belangrijke persoonlijke gegevens in je portemonnee
• Registreer jezelf bij MinBuza
• Volg het reisadvies, de reischecklist Suriname en de updates van MinBuza
• Lees je goed in in het land en de veiligheid!
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Veiligheid



• https://www.nederlandwereldwijd.nl/reizen/reisadviezen/suriname
• Er zijn in Suriname veiligheidsrisico's die afwijken van wat u in Nederland gewend bent.
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Veiligheid – reisadvies MinBuza

https://www.nederlandwereldwijd.nl/reizen/reisadviezen/suriname


10

Veiligheid – reisadvies MinBuza

In Suriname komt (gewelddadige) criminaliteit voor. Vaak gaat het om incidenten en is het geweld 
niet specifiek gericht tegen toeristen. Criminelen gebruiken vaak vuurwapens of kapmessen.

Neem voor uw veiligheid de volgende voorzorgsmaatregelen:
• Ga na zonsondergang niet alleen de straat op. Ook niet om te reizen. Dit geldt vooral buiten het 

uitgaanscentrum van Paramaribo. Het uitgaanscentrum bevindt zich in de buurt van het Torarica
hotel.

• Wees ook overdag op uw hoede en loop niet alleen over straat.
• Vermijd afgelegen gebieden, zoals stille straten en stille parken.
• Vermijd sloppenwijken.
• Draag geld, creditcards en andere waardevolle documenten onopvallend op uw lichaam. 

Bijvoorbeeld in een heuptasje of money belt.
• Draag geen opvallende sieraden of juwelen.
• Bewaar uw paspoort, vliegticket en geld dat u niet direct nodig heeft op een veilige plek.
• Bied geen verzet bij een overval of beroving. Als u hier slachtoffer van wordt, geef uw bezittingen 

dan af. Verzet leidt vaak tot (meer) geweld.
• Verlies uw bezittingen niet uit het oog.



Cultuurverschillen

Wees je goed bewust van de culturele verschillen tussen Nederland en 
Suriname/Curaçao, zowel uit respect voor anderen als voor jezelf.

• Wat zijn kenmerken van de Nederlandse cultuur?

• Wat zijn kenmerken van de Surinaamse/Curaçaose cultuur?
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Cultuurverschillen - Hofstede
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• Nederlandse cultuuronderzoeker, heeft onderzocht op welke manieren culturen 
van elkaar verschillen

• Zes cultuurdimensies. Belangrijkste drie:

• Machtsafstand

• Individualisme vs. collectivisme

• Masculiniteit vs. femininiteit

• Country comparison: https://www.Hofstede-insights.Com/country-comparison/

https://www.hofstede-insights.com/country-comparison/


Cultuurverschillen - Hofstede
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• Wat betekent dit in de praktijk? Bijvoorbeeld:

• Altijd u zeggen!
• Netjes kleden en geen korte broeken/rokken
• De communicatie kan indirecter zijn
• Op je reputatie als onderwijzer letten; kijk uit met dronken over straat lopen
• Let op de verschillen tussen de Surinaamse bevolkingsgroepen: Creolen, Hindoestanen en 

Javanen.
• …
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Cultuurverschillen - Cultuurshock



• Wat kun je doen om een cultuurshock te voorkomen?

• Wees je ervan bewust dat dit kan gebeuren, zodat je bent voorbereid
• Het is maar een fase
• Niet samen klagen
• Doe je best om Surinaamse vrienden te maken en locals te leren kennen
• Leer wat Sranan
• Goed contact met je stagebegeleider
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Cultuurverschillen - Cultuurshock
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Cultuurverschillen - Ui-diagram



Vragen?
International office
Annelies de Koning: maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag
Suzan van der Hout: dinsdag

Email: sn-international@hva.nl
Telefoonnummer: 06-21155111
Kantoor: A3.08

AZ-pagina ’Buitenland Stage & Studie’
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mailto:sn-international@hva.nl
https://student.hva.nl/voeding-en-dietetiek/az-lemmas/studenten/faculteiten/fbsv/buitenland-stage-en-studie/buitenland-stage-en-studie.html?origin=jWbHqWoRR3WoyIpe29adKg
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