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SITUATIE IN HET KORT
• Zuid-Amerika, 8.000 km, 9 uur vliegen
• 164.000 km² (4 keer zo groot als Nederland)
• Ruim 580.000 inwoners (Amsterdam: 834.119)
• 90% bos, longen van de wereld
• Goud, olie, hout en toerisme
• Land in ontwikkeling

• Gezondheid (obesitas), onderwijs, sociale sector
• Economische crisis 
• Bruto Nationaal Product (2013) 4,7 miljard euro
• Werkzame bevolking tussen 15 en 64 jaar: 188.229
• Werkzame bevolking met universiteit als hoogst afgeronde opleiding 12.797
• Werkzame bevolking met HBO als hoogst afgeronde opleiding 15.549
• Er zijn veiligheidsrisico’s: code geel ivm criminaliteit
• Onrustige politieke situatie 3



WAAROM SURINAME? 

• Historie met Nederland 
• Behoefte aan hulp 
• Veel kansen voor ondernemende mensen 
• Veel ruimte en grondstoffen maar weinig inwoners; acties hebben 

grote impact, je kunt hier echt bijdragen! 
• Prachtige natuur 
• Lekker klimaat en eten goede sfeer
• Cultuurverschillen onder de bevolking en tussen NL en Suriname 

waar je veel van kunt leren (oa machtsafstand, collectief versus 
individueel en masculiniteit versus femininiteit

• Iets voor jou? 
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STAGEMOGELIJKHEDEN VOEDING EN 
DIETETIEK/HEALTH PROMOTION

• Zelfstandig diëtisten 
• Ministerie van Volksgezondheid
• Medische posten binnenland Boven-Suriname (tbv de scholen) 
• Sportorganisaties 
• Stichting Diabetes Educatie Suriname
• Stivasur (St. verantwoord alcoholgebruik Suriname)
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STAGEMOGELIJKHEDEN VOEDING EN 
DIETETIEK/NEW PRODUCT MANAGEMENT 

 Fernandes (brood, frisdranken) 
 SAB Surinaams Alcohol bedrijf 
 Carifruits
 Fai NV (Food and Agriculture Industries NV)
 Sucadefabriek
 Melkcentrale – Zuivelproducten
 Uniefood Suriname – Voedselverwerkingsbedrijf
 Wi uma fu sranan. Productie lokale producten door vrouwelijke 

ondernemers.
 Torarica (hotel)
 Het VAT Paramaribo 
 Surinaamse Brouwerij NV – Parbo Chiller, light. Importeert Heineken 

bier. 
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STAGEMOGELIJKHEDEN ALO 

 Speciaal Onderwijs Paramaribo (PO) 
 Regulier Onderwijs Paramaribo  (PO/VO, talentschool)  
 Regulier Onderwijs (PO) binnenland (Boven 

Suriname) 
 Gevangenis (Santo Boma, Opa Doeli) 
 Projecten voor kansarme jongeren 
 Politie (opleidingscentrum, sponsoring nieuwe teams)

www.hva.nl/stagesuriname
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STAGEMOGELIJKHEDEN 
OEFENTHERAPIE 

• Medische posten binnenland (tbv de scholen) 
• Revalidatiecentra
• Gezondheidscentra
• Sportorganisaties (www.surathlectics.com) 
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FINANCIEEL KOSTEN MKV (MACHTIGING 
KORT VERBLIJF) 

Aanvraag MKV

Geboorteakte 15

Bewijs van burgelijke staat 15

VOG 40

3x Apostile 60

Kosten aanvraag 10

Kv in paspoort laten zetten 40

Online aanmelden in Suriname 150 Dollars (met gunstige koers €120)

Totaal 330
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FINANCIEEL – KOSTEN VERBLIJF

Kosten naar/ in Suriname Kosten stage binnenland PER WEEK!

Ticket 800 Verblijf 100

Diana 250 Vervoer bus/taxi 131

Huur kamer/studio 300 p/m 

Indicatie totale kosten verblijf 

5 maanden zonder eten, uitgaan

of reizen (binnenland/stad) 3600

MKV 330

Totaal 3930
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FINANCIEEL - BEURZEN
FBSV beurs: bedoeld voor: studenten die buiten Europa een stage of 
vakken gaan volgen en geen andere beurs ontvangen 
• Eenmalige beurs van €250
• Zes beurzen beschikbaar per semester (voor de hele faculteit)
• Aanmelddeadline voor stage in 1e semester: 1 september en tweede 

semester: 1 februari.
• Mail je Engelstalige motivatiebrief van maximaal 350 woorden voor 

deze datum naar sn-international@hva.nl .
• Officieel ook: bewijs acceptatie stageplek en bewijs goedkeuring 

examencommissie.

Andere beurzen 
• Bekijk de Beursopener (https://www.wilweg.nl/financiering/beursopener) 

voor een eventuele andere beurs
• Vaak hele specifieke eisen, maar wie weet!
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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 formulier via: 
https://www.duo.nl/particulier/studiefinanciering-buitenland/tijdelijk-
naar-het-buitenland.jsp

• €91,62 per maand in 2018
• Mail of breng het formulier langs ter ondertekening
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PRAKTISCHE ZAKEN KORTE TERMIJN 

- Controleer of je paspoort gedurende je gehele verblijf geldig is. 
- Vraag je VOG en MKV (www.consulaatsuriname.nl/) aan (duurt 

ongeveer 3 maanden) 
- Regel je verzekeringen 

• Zorgverzekering
• Aansprakelijkheidsverzekering
• Reisverzekering
• HvA-verzekering 

- Check je vaccinaties (gele koorts verplicht!) 
- Kijk uit naar betaalbare tickets 
- Regel je huisvesting (via Guidepoint) 
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INTERNATIONAL OFFICE

• Contact: Annelies de Koning
Email: sn-international@hva.nl
Kantoor: A3.08

• Buitenlandse studie of stage: hulp bij praktische zaken, zoals 
beurzen, checklists, DUO, etc. 

• Zie: AZ-pagina ’Studie & stage buitenland’: 
https://student.hva.nl/alo/az-
lemmas/studenten/faculteiten/fbsv/buitenland-stage-en-
studie/buitenland-stage-en-
studie.html?origin=TDuyMh0DQe2Z4D2SuCf9Kg
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GUIDEPOINT 
Diensten: 
• Stagebemiddeling
• Huisvesting 
• Informatiepunt 
• Intro stad en taal 
• Stagebegeleiding en intervisie 
• Retour vliegveld naar studentenhuisvesting 

Kosten: 250 euro (check een tegemoetkoming vd opleiding) 
Contact: Diana Deul www.guidepointsuriname.sr
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MEER INFORMATIE: I.C.DE.WAAL@HVA.NL
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