
 

 

Toelatingseisen 

Studenten die beschikken over een 

kweekschooldiploma kunnen zich na een succesvol 

intakegesprek inschrijven voor deelname aan de 

opleiding. 

Collegetijden 

De colleges vinden drie keer per week plaats. 

Afhankelijk van het rooster worden de colleges 

door de week van 18u tot 21u en (eventueel) op 

de zaterdagochtend of -middag verzorgd. 

Collegegeld & Financiering 

Het collegegeld voor de Bachelor of Education 

opleiding bedraagt USD 1200 per jaar. Deze kosten 

zijn inclusief alle lesmateriaal.  

Er worden ook financieringsmogelijkheden op maat 

aangeboden. 

Waarom Vanguard? 

Waarom kiest u voor een opleiding bij Vanguard? 

➢ Tijdens de les is er veel aandacht voor 

casuïstiek, afgeleid van ervaringen uit het 

werkveld. 

➢ Alle docenten hebben ruime ervaring in 

het specifieke werkveld en/of het 

onderwijs. 

➢ Je krijgt veel persoonlijke aandacht. 

➢ Het collegegeld is inclusief alle 

lesmateriaal. 

➢ Je krijgt toegang tot de Vanguard online 

Bibliotheek. 

Onderwijs  

Onderwijs bij Vanguard gaat altijd door. Elke student 

krijgt een Office 365 account waarmee er ook op 

interactieve wijze online colleges kunnen worden 

gevolgd.  

Community service 

Als Community College neemt ons instituut haar 

maatschappelijke verantwoordelijkheid zeer serieus. 

Vanguard Community College biedt daarom naast 

opleidingen, ook community services aan. Dit houdt 

in dat wij gratis online cursussen aanbieden aan 

diverse doelgroepen binnen de Surinaamse 

samenleving. Voor meer informatie verwijzen wij 

naar onze website en facebookpage.  

Technische faculteit  

Vanguard Community College heeft ook een 

technische faculteit. Voor meer informatie over 

onze technische opleidingen verwijzen wij naar 

onze website en facebookpage.  
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Vanguard 

Vanguard Community College, VCC, is in 2017 met haar 

eerste opleiding gestart, namelijk de Bachelor of 

Education, met de afstudeerrichting Speciaal 

Onderwijs. VCC heeft in het collegejaar 2018-2019 de 

afstudeerrichting Schoolmanagement en in het 

collegejaar 2020-2021 de afstudeerrichting Early 

Childhood Education toegevoegd aan haar curriculum. 

 

Het Vanguard docententeam bestaat uit enthousiaste, 

gedreven professionals die jarenlange ervaring hebben 

in het Surinaamse werkveld en/of het onderwijs. 

Binnen Vanguard is er sprake van een hoge mate van 

student-docent contact en ruime aandacht voor 

studieloopbaanbegeleiding. Op deze manier wordt de 

kwaliteit van de opleiding hoog gehouden en 

tegelijkertijd de slagingskans voor alle studenten 

verhoogd. 

Propedeusejaar 

De Bachelor of Education is een vierjarige opleiding. 

Het eerste jaar, dat binnen het Associate programma 

valt, biedt Vanguard een variatie aan modulen aan met 

ruime aandacht voor differentiatie in de klas en op 

school. Onze studenten ontvangen na afronding van dit 

eerste jaar hun Propedeuse getuigschrift.  

Associate Degree 

Het tweejarig Associate programma omvat 23 

kernvakken die een basis leggen voor kennis en 

vaardigheden ten aanzien van Speciaal Onderwijs, 

Schoolmanagement en Early Childhood Education.  

Het Associate programma wordt afgesloten met een 

onderzoeksproject dat uitgevoerd wordt binnen het 

eigen werkveld.  

Na het behalen van alle modulen binnen dit Associate 

programma ontvangt de student een diploma wat 

gelijkgesteld is aan de Amerikaanse Associate Degree 

(AD). Na het behalen van de Associate Degree stroomt 

de student door naar het Bachelor programma waarin 

het kan kiezen tussen drie afstudeerrichtingen. 

Schoolmanagement 

De afstudeerrichting Schoolmanagement bestaat uit 

15 modulen, die in het Bachelor programma worden 

aangeboden. In het zorgvuldig samengesteld 

vakkenpakket krijgen de (aankomende) 

schoolmanagers onder andere kennis en 

vaardigheden aangereikt met betrekking tot 

organisatieleer, leiding geven, curriculum-

interpretatie, school- en zorgplanontwikkeling en 

projectmatig werken.  

Speciaal Onderwijs 

De afstudeerrichting Speciaal onderwijs bestaat 

eveneens uit 15 modulen. De leerkracht wordt 

binnen deze richting opgeleid om op therapeutische 

wijze les te geven aan leerlingen met verschillende 

onderwijs- en ontwikkelingsbehoeften. Het 

vakkenpakket omvat onder andere: kinderen met 

verstandelijke beperkingen, autisme spectrum 

stoornissen, ADHD en verschillende leerstoornissen.  

Early Childhood Education 

Het Early Childhood Education (ECE) programma 

leidt studenten op tot effectieve, inspirerende 

leerkrachten voor de kleuterklas tot en met de derde 

klas van het basisonderwijs. In deze belangrijke 

eerste schooljaren wordt de basis gelegd waarmee 

het kind een succesvolle verdere schoolloopbaan 

kan doorlopen.  

Het ECE programma leidt leerkrachten op die flexibel 

zijn en gebruik maken van verschillende 

instructiemethoden. Hierdoor zijn ze in staat elk 

kind, met of zonder beperkingen, een plek te geven 

binnen zijn/haar klas. 

Praktisch karakter 

Het curriculum omvat, naast specifieke vakken, 

algemene vormingsvakken en praktijkgerichte 

onderwijsmodulen met een gedegen theoretische 

basis. Het sterk praktisch karakter van ons 

programma maakt dat de student het geleerde, 

middels projecten, onmiddellijk kan toepassen in de 

praktijk. Hierdoor is er direct verandering zichtbaar 

binnen de school.  

 

De Bachelor of Education opleiding wordt afgesloten 

met een afstudeerproject, waarbij van de student 

verwacht wordt het geleerde geïntegreerd te 

verwerken tot een thesis die positief bijdraagt aan de 

ontwikkeling van de school.  Na een positieve 

afronding kan de afgestudeerde Vanguard student 

met trots de titel Bachelor of Education dragen.  

Losse modules 

Losse modules zijn modules die apart gevolgd 

kunnen worden, zonder dat er sprake hoeft te 

zijn van een formele inschrijving op de Bachelor 

of Education opleiding. 

Voor ons aanbod van losse modules verwijzen 

wij naar onze website en facebookpage. 


