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jouw financiële partner bij elke stap

De StudiePL Gids

De eerste stap naar jouw droomcarrière

2

3

De StudiePL

De StudiePL

jouw droomcarrière
binnen handbereik.

Studeren kost geld en de meeste studenten kunnen bij de financiering van
hun studie dan ook zeker hulp gebruiken.
Het kan voorkomen dat je een keuze
hebt gemaakt voor een bepaalde studie
die je heel graag wilt volgen, echter heb
je op dit moment niet voldoende financiële middelen om die te betalen. De
Nationale Trust- en Financieringsmaatschappij N.V. (NTFM), de dochteronderneming van de Hakrinbank N.V., heeft
speciaal voor jou daarom een Studie Persoonlijke Lening (StudiePL) ontwikkeld.
Een lening die helemaal is afgestemd op
jouw financieringsbehoefte, alsook op
jouw terugbetalingsmogelijkheden. Dit
speciale product wordt tevens aangeboden in verband met het 45 jarig jubileum van de NTFM.
De StudiePL Gids
In de StudiePL Gids wordt een overzicht gegeven van de opleidingsmogelijkheden van diverse hoger onderwijs

jouw financiële partner bij elke stap

instellingen in Suriname. Bovendien
vindt je er ook informatie over de daarbij
behorende financieringsmogelijkheden.
Deze financieringsmogelijkheden zijn
uitsluitend van toepassing bij de NTFM.
In het betalingsplan wordt aangegeven
welk bedrag wordt uitbetaald, en hoeveel
de maandelijkse aflossing bedraagt tijdens de studieperiode.
De StudiePL
Met de StudiePL kun je dus, ondanks het
feit dat je op dit moment niet over voldoende financiën beschikt, toch met een
betaalbare financiering van de NTFM de
studie van jouw keuze volgen.
Nadat wij een groot deel van de
opleidingsmogelijkheden in Suriname
hebben geïnventariseerd, hebben wij op
basis van de college- en inschrijfgelden
drie financieringscategorieen geïdentificeerd voor de StudiePL, te weten:
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Categorie A:
Srd 1.000,00 en < Srd 4.500,00
Categorie B:
Srd 5.000,00 en < Srd 8.500,00
Categorie C:
Srd 9.000,00 en < Srd 17.500,00
Voor elke categorie is er een bijbehorende
betalingsplan ontwikkeld, met andere
woorden voor financieringscategorie A is
betalingsplan A ontwikkeld etc. De looptijd
van de lening is afhankelijk van de duur van
de studie. Vooralsnog bieden wij een StudiePL aan voor de financiering van studies die
maximaal 4 jaar duren. Om de StudiePL
betaalbaar te houden, bieden wij jou de
mogelijkheid om tot maximaal 2 jaar na afronding van de vastgestelde studie periode
de lening te kunnen aflossen middels een
extra aflossingsperiode. Deze extra periode is gehouden op maximaal 2 jaar, omdat je niet te lang na afronding van jouw
studie wil zitten met een studieschuld.
Omdat college- en inschrijfgeld gedurende
de studie jaarlijks betaald moeten worden,
is de StudiePL zodanig ontwikkeld dat
deze kosten jaarlijks kunnen worden opgeboekt en ter beschikking worden gesteld.

Aan de jaarlijkse beschikbaarstelling is er
wel een voorwaarde verbonden. Je moet
namelijk zijn doorgestroomd naar het volgend studiejaar. Op basis van een bewijs
van doorstroming naar het nieuwe schooljaar zal er een uitbetaling plaatsvinden.
Mocht het zo zijn dat je al een deel van de
studiekosten hebt gespaard, is het uiteraard ook mogelijk om slechts het tekort
te laten financieren. Het te financieren bedrag moet wel passen binnen één van betalingsplannen die wij hebben ontwikkeld.
Het Betalingsplan
De betalingsplannen zijn eenvoudig opgesteld. De diverse betalingsplannen
verschillen in: (1) de looptijd, (2) de extra
aflossingsperiode en (3) de hoogte van
het aflossingsbedrag in de extra aflossingsperiode. Op basis van de hoogte van
de studiekosten kan één van de bedragen
binnen de geïdentificeerde financieringscategorieën worden gefinancierd.
Afhankelijk van het bedrag dat wordt
uitbetaald (exclusief de kosten) worden
inzichtelijk gemaakt, het maandelijks
aflossingsbedrag tijdens de studie en
de maandelijkse aflossing in de extra
aflossingsperiode.
jouw financiële partner bij elke stap

Studeren is betaalbaar
de Hakrinbank biedt meer mogelijkheden.
De kosten van de StudiePL
Je wilt uiteraard weten welke kosten
gepaard gaan met het afsluiten van de
StudiePL. Hieronder een overzicht van
de kosten.
•
Jaarlijks moet er een rente betaald
worden van 15%. Dit is een flexibele
rente, wat inhoudt dat deze afhankelijk van de marktomstandigheden
kan worden aangepast.
•
De administratiekosten bedragen
1% van de leensom met een minimum van Srd 50,00. De omzetbelasting bedraagt 8% van de administratiekosten.
•
De zegelkosten bedragen Srd 9,50.
De administratie- en zegelkosten worden bij uitbetaling opgeboekt. De rente
wordt per dag berekend over het openstaande saldo (annuïteitenmethode),
wat betekent dat je bij hogere aflossingen minder rente betaalt. Bovendien is
er geen boeteclausule in geval de lening
vervroegd wordt afgelost.
1

Fiduciaire eigendomsoverdracht.

De voorwaarden van de StudiePL
Om in aanmerking te komen voor de
StudiePL moet je aan enkele voorwaarden voldoen.
•
De Studie PL wordt aan jou verstrekt
voor de totale looptijd van de studie
plus een extra aflossingsperiode.
•
Als dekking voor de lening geldt:
•
Cessie van het salaris.
•
Een overlijdensrisicoverzekering.
•
Een borg. Dit is iemand (bijv.
jouw ouders, een familielid of
verzorger etc.) die garant staat
voor de terugbetaling van de
lening.
•
Additionele dekking is mogelijk in de vorm van f.e.o.1 roerende goederen of hypothecaire dekking.
•
De maandelijkse aflossing in de extra aflossingsperiode mag in principe niet hoger zijn dan 50% van jouw
netto inkomen of het inkomen van
de borg.
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Overzichtelijk
mijn Hakrinbank
studie betalingsplan.

•
•

Jij of jouw borg moeten minimaal 2
jaar in vaste loondienst zijn bij een
solide en betrouwbare werkgever.
Je moet beschikken over een girorekening bij de Hakrinbank of een
andere bank.

Let op! Als je jonger bent dan 21 jaar,
moet de aanvraag door jouw ouders worden gedaan.
Stukken te overleggen bij het aanvragen van de StudiePL
Om de StudiePL in behandeling te nemen
hebben wij de onderstaande stukken van
jou alsook van de borg nodig:
•
Een volledig ingevuld en ondertekend aanvraagformulier.
•
Kopie van een geldig identiteitsbewijs.
•
Recente werkgeversverklaring (waarin opgenomen het woonadres, de
functie en de datum indiensttreding).
•
Recente salarisspecificatie.

jouw financiële partner bij elke stap

•
•

Recent dagafschrift indien de salarisrekening bij een andere bank is
ondergebracht.
Alleen van de borg: CBB-uittreksel.
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Het aanvragen van de StudiePL
De StudiePL kan worden aangevraagd
bij de NTFM medewerkers op het hoofdkantoor van de Hakrinbank en op alle
Hakrinbank filialen.
				
Wanneer kan je over je StudiePL
beschikken?
De goedkeuringsprocedure en andere
administratieve werkzaamheden nemen
maximaal 2 werkdagen in beslag. Zodra
alle formaliteiten zijn afgehandeld, wordt
het bedrag overgemaakt op jouw rekening.
Ben je er klaar voor?
Neem onze StudiePL Gids rustig door,
zodat je weet hoe je op een betaalbare
manier de studie van jouw keuze kan
volgen. Op de volgende pagina’s vindt je
welke betalingsplannen gekoppeld zijn
aan de diverse studies.
Hoewel wij hebben geprobeerd de
meeste opleidingen in deze gids op te
nemen, is de lijst met gepresenteerde

studies niet uitputtend. Voor het aanvragen van de StudiePL ben je niet beperkt
tot de in deze gids genoemde opleidingen. Mocht je de opleiding die je wilt volgen niet in de gids tegenkomen, vraag
dan toch naar de financieringsmogelijkheden.
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Eindelijk

is mijn studie
gemakkelijk te betalen.
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De StudiePL

jouw droomcarrière
binnen handbereik.

Stichting University of
Applied Science and
Technology (UNASAT)
De Stichting UNASAT is opgericht door de
Anton de Kom Universiteit van Suriname
(ADEKUS) ter ondersteuning van de samenwerking met de Hogeschool van
Amsterdam (HvA). De UNASAT, School
of Management and Economy verzorgt
deeltijdse hbo-opleidingen waarbij na afronding van de studie de graad Bachelor
wordt verleend. De gemiddelde duur van
een opleiding is 4 jaren.

De opleidingen die verzorgd worden zijn:
•
Bedrijfseconomie
•
Accountancy
•
Bedrijfskunde MER
•
Communicatiemanagement
Voor de financiering van een studie bij
Unasat waarbij de kosten liggen tussen
Srd 1.000,00 en Srd 4.500,00, bieden wij
één van de financieringsmogelijkheden in
BETALINGSPLAN A aan.
www.unasatsu.com

College- en/of inschrijfgeld
uitbetaald (excl. kosten).

Maandelijkse aflossing tijdens
de studie.

Maandelijkse aflossing
Extra aflossingsperiode*.

1.000,00

66,00

197,00

2.000,00

126,00

372,00

3.000,00

187,00

558,00

4.000,00

249,00

739,00

4.500,00

279,00

828,00

						

*) 12 maanden
jouw financiële partner bij elke stap

www.hakrinbank.com
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Stichting Opleiding en
Onderzoek in Suriname (SOOS)
De SOOS verzorgt hbo-opleidingen,
waarbij de student na afronding van de
opleiding de titel Bachelor of Business
Administration (BBA) krijgt. De verzorgde
competentiegerichte opleidingen zijn:
•
Marketing en Management (MeM)
•
Certificaatopleiding Economie (COE)
De Marketing en Management opleiding
duurt nominaal 4 jaren en de certificaatopleiding Economie duurt nominaal
College- en/of inschrijfgeld
uitbetaald (excl. kosten).

3 jaren, als de student werkt in een
branche gerelateerde functie.
De MeM opleiding kost Srd 4.500,00
per collegejaar, exclusief literatuur,
maar inclusief digitale syllabi, werk- en
projectboeken. Voor de financiering hiervan, bieden wij jou één van de financieringsmogelijkheden in BETALINGSPLAN
B* aan.

Maandelijkse aflossing tijdens
de studie.

Maandelijkse aflossing
Extra aflossingsperiode*.

5.000,00

310,00

639,00

6.000,00

373,00

763,00

7.000,00

435,00

891,00

8.000,00

497,00

1.020,00

8.500,00

527,00

1.082,00

						

*) 18 maanden
*) Wij presenteren je dit betalingsplan, zodat eventuele bijkomende kosten gelijk in de financiering meegenomen kunnen worden.
Uiteraard kan je ook kiezen voor een variant uit plan A.
jouw financiële partner bij elke stap

De COE opleidingskosten op jaarbasis
zijn gemiddeld Srd 6.000,00 en zijn inclusief digitale syllabi, werk- en projectboeken. Voor verkregen vrijstellingen
wordt niet betaald. Voor de financiering

College- en/of inschrijfgeld
uitbetaald (excl. kosten).

van deze 3 jarige opleiding bieden wij jou
één van de financieringsmogelijkheden
in BETALINGSPLAN B aan.
www.soos-sr.org

Maandelijkse aflossing tijdens
de studie.

Maandelijkse aflossing
Extra aflossingsperiode*.

5.000,00

310,00

446,00

6.000,00

373,00

533,00

7.000,00

435,00

623,00

8.000,00

497,00

712,00

8.500,00

527,00

756,00

						

*) 18 maanden

www.hakrinbank.com
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Hogeschool Inholland
Suriname (HIS)
Op 11 mei 2012 zijn de Hogeschool
Inholland Suriname (HIS), het FHR Lim
A Po Institute for Social Studies (FHR) en
Hogeschool Inholland Nederland (INHNL)
een samenwerking gestart in het verzorgen van hoger onderwijs in Suriname.
Deze samenwerking zal een doorstroming
van studenten in de bachelor opleiding
van HIS naar masteropleidingen van FHR
mogelijk maken. De HIS biedt momenteel
zes bacheloropleidingen op hbo-niveau
aan. De internationaal erkende diploma’s
worden verkregen op basis van het zogenaamde double degree programma dat
wordt uitgevoerd in samenwerking met
INHNL. Tevens zal Inholland Suriname
opteren voor de NOVA (Nationaal Orgaan
voor Accreditatie) en IACBE (International
Assembly for Collegiate Business Education) accreditatie. Dit betekent dat je een
internationaal diploma op zak hebt.

De bacheloropleidingen duren 4 jaar.
De opleidingen die verzorgd worden zijn:
•
Accountancy
•
Bedrijfskunde, Management, Economie en Recht
•
Human Resource Management (P&A)
•
Commerciële Economie
•
International Business and Management Studies
•
Bedrijfseconomie
Voor de financiering van een studie bij de
Hogeschool Inholland Suriname waarbij
de kosten liggen tussen Srd 5.000,00
en Srd 8.500,00 per jaar, bieden wij één
van de financieringsmogelijkheden in
BETALINGSPLAN B aan.

www.inholland.nl/Suriname

jouw financiële partner bij elke stap

College- en/of inschrijfgeld
uitbetaald (excl. kosten).

5.000,00

Maandelijkse aflossing tijdens
de studie.

310,00

Maandelijkse aflossing
Extra aflossingsperiode*.

639,00

6.000,00

373,00

763,00

7.000,00

435,00

891,00

8.000,00

497,00

1.020,00

8.500,00

527,00

1.082,00

*) 18 maanden						

www.hakrinbank.com
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Suriname College of
Hospitality and Tourism
(SCHT)
Het Suriname College of Hospitality and
Tourism (SCHT) is een privé instituut
dat in 2002 door dhr. Arthur Leuden is
opgericht. In 2007 werd de Suriname
College of Hospitality and Tourism geregistreerd en gecertificeerd door de
University Council of Jamaica (UCJ) als
een tertiaire onderwijsinstelling. Vervolgens werd de vierjarige SCHT opleiding
‘Bachelor of Science in Hospitality and
Tourism Management’ in 2010 geaccrediteerd door de University Council of
Jamaica (UCJ). De school is officieel erkend als een tertiaire onderwijsinstelling
door het Ministerie van Onderwijs van
Suriname.

de kosten liggen tussen Srd 9.000,00 en
Srd 17.500,00 per jaar, bieden wij jou
één van de financieringsmogelijkheden
in BETALINGSPLAN C aan.
www.scht.biz

College- en/of inschrijfgeld
uitbetaald (excl. kosten).

Maandelijkse aflossing tijdens
de studie.

9.000,00

559,00

893,00

10.000,00

620,00

988,00

11.000,00

682,00

1.088,00

12.000,00

743,00

1.183,00

13.000,00

805,00

1.282,00

14.000,00

865,00

1.380,00

15.000,00

927,00

1.480,00

16.000,00

988,00

1.575,00

17.000,00

1.049,00

1.670,00

17.500,00

1.079,00

1.719,00

*) 24 maanden						

Voor de financiering van een studie
bij de Surinaamse College Hospitality and Tourism Management waarbij

jouw financiële partner bij elke stap

Maandelijkse aflossing
Extra aflossingsperiode*.

www.hakrinbank.com
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Janssen & Partners N.V.
Janssen & Partners N.V., opgericht in
2001, is gespecialiseerd op het gebied
van bedrijfskunde, informatie- en communicatietechnologie. Zij bieden in samenwerking met diverse vooraanstaande
partners adequate opleidingen en examens van een kwalitatief zo hoog
mogelijk niveau. De kwaliteit van de
opleidingen staat onder toezicht van de
kwaliteitsboard en is conform de internationaal gestelde kwaliteitseisen.
De hbo-opleidingen zijn ontwikkeld voor
studenten met een middelbare vooropleiding die competentiegericht willen
leren werken. Na het succesvol doorlopen van de hbo-studie krijg je een geaccrediteerd Bachelor getuigschrift.

Enkele verzorgde opleidingen zijn:
•
Bedrijfskunde
•
ICT
Voor de financiering van een studie bij
Janssen & Partners met een duur van
4 jaar waarbij de kosten liggen tussen
Srd 9.000,00 en Srd 17.500,00 per jaar,
bieden wij één van de financieringsmogelijkheden in BETALINGSPLAN C aan.

College- en/of inschrijfgeld
uitbetaald (excl. kosten).

jouw financiële partner bij elke stap

Maandelijkse aflossing
Extra aflossingsperiode*.

9.000,00

559,00

893,00

10.000,00

620,00

988,00

11.000,00

682,00

1.088,00

12.000,00

743,00

1.183,00

13.000,00

805,00

1.282,00

14.000,00

865,00

1.380,00

15.000,00

927,00

1.480,00

16.000,00

988,00

1.575,00

17.000,00

1.049,00

1.670,00

17.500,00

1.079,00

1.719,00

*) 24 maanden
www.janssenenpartners.com

Maandelijkse aflossing tijdens
de studie.

						

www.hakrinbank.com
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Overzichtelijk
mijn Hakrinbank
studie betalingsplan.
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Instituut voor de Opleiding
van Leraren (IOL)
Het IOL, in 1966 opgericht als Didactisch Instituut, houdt zich speciaal bezig
met de opleiding van leerkrachten. Met
ingang van het collegejaar 2004-2005
biedt het IOL uitsluitend MO-A- en MO-Bopleidingen aan. Deze opleidingen leiden
respectievelijk op tot leraar VOJ en leraar
VOS. Het IOL biedt zowel avond- en dagopleidingen aan in Paramaribo. Deze
opleidingen zijn:
Avondopleidingen
•
Aardrijkskunde
•
Beeldende Vorming
•
Engels
•
Kleuterpedagogiek
•
Lichamelijke Opvoeding
•
Muziek
•
Natuurkunde
•
Pedagogiek
•
Scheikunde

•
•
•
•
•

Pedagogisch Didactische Bekwaamheid (PDB)
Spaans
Remedial Teaching
Logopedie
Health Education

Zowel dag- als avondopleidingen
•
Biologie
•
Economie
•
Geschiedenis
•
Nederlands
•
Wiskunde
In Nickerie worden er 11 opleidingen
aangeboden.
Het inschrijfgeld voor het IOL is relatief
laag in vergelijking met andere hogere
onderwijsinstellingen, maar wij zijn ons
ervan bewust dat er ook andere kosten

jouw financiële partner bij elke stap

verbonden zijn aan deze studie. Je kan
hierbij denken aan de aanschaf van literatuur, een laptop etc. De opleiding duurt
3 jaren.

jaar, bieden wij jou één van de financieringsmogelijkheden in BETALINGSPLAN A
aan.

Voor de financiering van een studie bij
het IOL waarbij de kosten liggen tussen Srd 1.000,00 en Srd 4.500,00 per
College- en/of inschrijfgeld
uitbetaald (excl. kosten).

www.iol-edu.sr

Maandelijkse aflossing tijdens
de studie.

Maandelijkse aflossing
Extra aflossingsperiode*.

1.000,00

66,00

140,00

2.000,00

126,00

261,00

3.000,00

187,00

390,00

4.000,00

249,00

513,00

4.500,00

279,00

577,00

*) 12 maanden

www.hakrinbank.com
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Boshuizen Training &
Consultancy Suriname N.V.

College- en/of inschrijfgeld
uitbetaald (excl. kosten).

Maandelijkse aflossing tijdens
de studie.

Maandelijkse aflossing
Extra aflossingsperiode*.

5.000,00

310,00

446,00

(BTCS)

6.000,00

373,00

533,00

7.000,00

435,00

623,00

Boshuizen Training & Consultancy
Suriname N.V. (BTCS) verzorgt sinds
2000 in samenwerking met haar buitenlandse businesspartners beroepsgerichte praktijk opleidingen. De opleidingen hanteren een praktijkgerichte
benadering. Boshuizen biedt opleidingen
aan op verschillende niveau’s, afgestemd
op de leerbehoeften

8.000,00

497,00

712,00

8.500,00

527,00

756,00

Business School of
Paramaribo

Business School Paramaribo NV is in
oktober 2009 door BTCS samen met buitenlandse businesspartners opgericht.
De eerste bacheloropleiding Bedrijfskunde is gestart op 19 april 2012 en duurt
3 jaar. Verder worden er 24 professionele
bacheloropleidingen verzorgd. Deze
opleidingen zijn bedoeld voor mensen uit
elke branche.

Enkele van de verzorgde opleidingen zijn:
•
Financieel Management
•
P&O Leergang Personeelsmanagement
•
Praktische Bedrijfskunde
De kosten voor het volgen van een studie
bij deze opleidingsinstituten varieert.
Voor de financiering van een studie bij
de BTC, waarbij de kosten liggen tussen
Srd 9.000,00 en Srd 17.500,00 per jaar,
bieden wij één van de financieringsmogelijkheden in BETALINSGPLAN B en C aan.

www.boshuizentraining.com
www.business-school-paramaribo.com
jouw financiële partner bij elke stap

*) 18 maanden

College- en/of inschrijfgeld
uitbetaald (excl. kosten).

www.hakrinbank.com

Maandelijkse aflossing tijdens
de studie.

Maandelijkse aflossing
Extra aflossingsperiode*.

9.000,00

559,00

624,00

10.000,00

620,00

690,00

11.000,00

682,00

760,00

12.000,00

743,00

825,00

13.000,00

805,00

895,00

14.000,00

865,00

963,00

15.000,00

927,00

1.033,00

16.000,00

988,00

1.099,00

17.000,00

1.049,00

1.164,00

17.500,00

1.079,00

1.198,00

*) 24 maanden

www.hakrinbank.com
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De StudiePL

jouw droomcarrière
binnen handbereik.
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Academie voor Hoger
Kunst- en Cultuuronderwijs
(AHKCO)
Op 18 mei 1981 werden de Academie
voor Cultureel Vormingswerk, de Academie voor Literatuurwetenschappen
en de Academie voor Beeldende Kunsten geopend. De Academie voor Hoger
Kunst- en Cultuuronderwijs (AHKCO)
zoals de naam nu luidt, stelt zich over
het algemeen ten doel om personen op
te leiden die competent zijn om op hboniveau te functioneren als deskundige
op het gebied van de kunst, journalistiek
en sociaal werk. De academie is een
hbo-avondopleiding. De titel die behaald
wordt na de 4 jaren is Bachelor of Arts.
De opleidingen die verzorgd worden zijn:
•
Beeldende Kunsten
•
Journalistiek
•
Sociaal-cultureel Vormingswerk.

Bij de AHKCO wordt er geen collegegeld in rekening gebracht. Verder is het
inschrijfgeld relatief laag in vergelijking
met andere hogere onderwijsinstellingen, maar wij zijn ons ervan bewust dat
er ook andere kosten verbonden zijn aan
deze studie. Je kunt hierbij denken aan
de aanschaf van literatuur, een laptop
etc.
Voor de financiering van een studie bij
de AHKCO waarbij de kosten liggen tussen Srd 1.000,00 en Srd 2.500,00 per
jaar, bieden wij jou één van de financieringsmogelijkheden in BETALINGSPLAN A
aan.

jouw financiële partner bij elke stap

College- en/of inschrijfgeld
uitbetaald (excl. kosten).

1.000,00

Maandelijkse aflossing tijdens
de studie.

66,00

Maandelijkse aflossing
Extra aflossingsperiode*.

172,00

2.000,00

126,00

317,00

3.000,00

187,00

472,00

4.000,00

249,00

622,00

4.500,00

279,00

695,00

*) 12 maanden

www.hakrinbank.com
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Anton de Kom Universiteit
van Suriname (Adekus)

Eindelijk

is mijn studie
gemakkelijk te betalen.

De Anton de Kom Universiteit van Suriname
is een gezaghebbend instituut in Suriname
en in de regio dat staat voor hooggekwalificeerd wetenschappelijk onderwijs,
onderzoek en dienstverlening ten behoeve
van duurzame maatschappelijke ontwikkeling. Je kunt studeren aan de Faculteit
der Medische Wetenschappen, de Faculteit der Technologische Wetenschappen of de Faculteit der Maatschappijwetenschappen. Bijgaand een overzicht
van de verschillende faculteiten en de
opleidingen.
Faculteit der Medische Wetenschappen:
•
Geneeskunde
•
Fysiotherapie
De studie geneeskunde duurt 7 jaar en
fysiotherapie duurt 4 jaar.
Faculteit der Maatschappijwetenschappen:
•
Rechten
•
Economie
•
Sociologie

jouw financiële partner bij elke stap

•
•
•
•

Agogische wetenschappen en onderwijskunde
Public Administration (Bestuurskunde)
Bedrijfskunde
Psychologie

Faculteit der Technologische Wetenschappen:
•
Agrarische productie
•
Delfstofproductie
•
Electrotechniek
•
Infrastructuur
•
Milieuwetenschappen
•
Werktuigbouwkunde
De opleidingen op de Faculteit der
Maatschappijwetenschappen en de Faculteit der Technologische Wetenschappen duren 3 jaren.
De Universiteit biedt tevens enkele Masteropleidingen aan. Dit gebeurt zowel
op de betreffende faculteiten als ook op
het Institute for Graduate Studies and
Research (IGSR). De stichting Institute
for Graduate Studies and Research is in
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Anton de Kom Universiteit
van Suriname (Adekus)
maart 2006 opgericht als voorloper van
de Faculty of Graduate Studies (FGS).
Het IGSR (later FGS) heeft ook tot taak
de kwaliteit van alle op de universiteit
verzorgde masteropleidingen te bewaken. Enkele masteropleidingen die worden verzorgd zijn:
•
Development and Policy
•
Macro-Economic Analysis and Policy
•
Public Health (vanaf 2012)
•
Banking and Finance (hieronder
valt de Hakrinbank leerstoel Geld-,
Krediet- en Bankwezen)
•
Wiskunde

in vergelijking met andere hogere onderwijsinstellingen, maar wij zijn ons ervan
bewust dat er ook andere kosten verbonden kunnen zijn aan deze studies. Je
kunt hierbij denken aan boekengeld, de
aankoop van een laptop etc. Voor een
3 jarige studie aan de ADEKUS waarbij
de kosten liggen tussen Srd 1.000,00 en
Srd 4.500,00 per jaar bieden wij jou één
van de financieringsmogelijkheden aan
in BETALINGSPLAN A.

De masteropleidingen variëren in duur
tussen 1 en 2 jaren.
Het college- en inschrijfgeld voor de
Universiteit van Suriname is relatief laag

College- en/of inschrijfgeld
uitbetaald (excl. kosten).

www.uvs.edu

1.000,00

66,00

140,00

126,00

261,00

3.000,00

187,00

390,00

4.000,00

249,00

513,00

4.500,00

279,00

577,00

*) 12 maanden

www.hakrinbank.com

Ook voor de masteropleidingen geldt dat
de college- en inschrijfgelden relatief
laag zijn. Voor de financiering van een
masteropleiding met een duur van maxi-

1.000,00

maal 2 jaren, waarbij de kosten liggen tussen Srd 1.000,00 en Srd 4.500,00 per jaar,
bieden wij jou één van de financieringsmogelijkheid in BETALINGSPLAN A aan.

Maandelijkse aflossing tijdens
de studie.

66,00

Maandelijkse aflossing
Extra aflossingsperiode*.

172,00

2.000,00

126,00

317,00

3.000,00

187,00

472,00

4.000,00

249,00

622,00

4.500,00

279,00

695,00

*) 6 maanden
jouw financiële partner bij elke stap

Maandelijkse aflossing
Extra aflossingsperiode*.

2.000,00

College- en/of inschrijfgeld
uitbetaald (excl. kosten).
www.adekus.edu

Maandelijkse aflossing tijdens
de studie.

www.hakrinbank.com
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Instituut voor Bedijfswetenschappen (IBW)
IBW Hogeschool heeft meer dan 25 jaar
ervaring op het gebied van financieel
economische en management opleidingen, een uitgebreide kennis van de markt
en een duidelijke visie op de toekomst.
Bij IBW Hogeschool behaal je na je studie
een internationaal erkende Bachelordiploma. De hogeschool onderhoudt
contacten met het bedrijfsleven en gelijkgerichte onderwijsorganisaties in binnen- en buitenland.
De opleidingen die verzorgd worden zijn:
•
Associate & Bachelor degree
Accountancy
•
Financieel Management
•
Human Resource Management
•
Business & Law

•
•
•
•

Marketing Management
International Management
Bedrijfskundige Informatica
Bachelor Bedrijfskunde

Met uitzondering van de studie Associate & Bachelor degree Accountancy
duren de overige opleidingen 4 jaren.
Voor de financiering van een 4 jarige studie bij het IBW waarbij de kosten liggen
tussen Srd 5.000,00 en Srd 8.500,00 per
jaar, bieden wij één van de financieringsmogelijkheden in BETALINGSPLAN B aan.

www.Ibwhogeschool.com

jouw financiële partner bij elke stap

College- en/of inschrijfgeld
uitbetaald (excl. kosten).

5.000,00

Maandelijkse aflossing tijdens
de studie.

Maandelijkse aflossing
Extra aflossingsperiode*.

310,00

639,00

6.000,00

373,00

763,00

7.000,00

435,00

891,00

8.000,00

497,00

1.020,00

8.500,00

527,00

1.082,00

*) 18 maanden

www.hakrinbank.com

De op maat gesneden StudiePL
Zoals eerder aangegeven zijn niet alle opleidingsmogelijkheden van de hogere onderwijs
instellingen in Suriname in deze PL Gids opgenomen. Wil je een studie volgen die niet
in onze gids vermeld is, vraag dan naar de financieringsmogelijkheden. Een op maat
gesneden StudiePL is mogelijk.
In het laatste deel van de StudiePL gids hebben wij speciaal voor het volgen van cursussen de CursusPL ontwikkeld. Hierover op de volgende pagina’s meer informatie.
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De CursusPL
speciaal voor de kortere opleiding
Soms wil je je laten bijscholen in een
bepaald vakgebied. Een beroepsgerichte
cursus of training is op dat moment de
ideale manier om in een korte periode de
benodigde kennis op te doen. De kosten
van zo een cursus kunnen soms flink
oplopen en het kan voorkomen dat je op
dat moment niet over voldoende middelen beschikt om die te betalen.

Speciaal voor die gevallen hebben wij de
CursusPL ontwikkeld. Hiermee kun je de
éénmalige kosten die gepaard gaan met
een cursus of training financieren.
De CursusPL is een financiering met een
looptijd van maximaal 1 kalender jaar,
onafhankelijk van de cursusduur. Het
voordeel dat je hiermee hebt, is dat de

In de onderstaande tabel wordt de CursusPL weergegeven.

Uitbetaling cursusgeld

Looptijd in maanden

1.000,00

12

Aflossing per maand
101,00

2.000,00

12

191,00

3.000,00

12

284,00

4.000,00

12

376,00

5.000,00

12

469,00

6.000,00

12

563,00

7.000,00

12

656,00

8.000,00

12

750,00

9.000,00

12

844,00

10.000,00

12

935,00
jouw financiële partner bij elke stap

kosten voor de cursus verspreid zijn over
een langere periode. Voor de leensom
wordt er rekening gehouden met cursuskosten varierend van SRD 1.000,00 tot
en met SRD 10.000,00.
De voorwaarden van de CursusPL
Om in aanmerking te komen voor de CursusPL moet je aan enkele voorwaarden
voldoen.
•
De CursusPL wordt persoonlijk aan
jou verstrekt.
•
Als dekking voor de lening geldt:
•
Cessie van het salaris.
•
Een overlijdensrisicoverzekering.
•
Additionele dekking is mogelijk
in de vorm van een borg, f.e.o.2
roerende goederen of hypothecaire dekking.
•
De maandelijkse aflossing mag in
principe niet hoger zijn dan 35% van
jouw netto inkomen.
•
Je moet minimaal 2 jaar in vaste
loondienst zijn bij een solide en betrouwbare werkgever.
2

Fiduciaire eigendomsoverdracht.

•

Je moet over een rekening beschikken bij de Hakrinbank of een andere
bank.

Stukken te overleggen bij het aanvragen van de CursusPL
Om de CursusPL in behandeling te nemen hebben wij de onderstaande stukken van jou nodig:
•
Een volledig ingevuld en ondertekend aanvraagformulier.
•
Kopie van een geldig identiteitsbewijs.
•
Recente werkgeversverklaring (waarin opgenomen het woonadres, de
functie en de datum indiensttreding).
•
Recente salarisspecificatie.
•
Recent dagafschrift indien de salarisrekening bij een andere bank is
ondergebracht.
Als er sprake is van een eigen bedrijf, dan
moeten de volgende stukken worden ingediend:
•
Geldig identiteitsbewijs.
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De CursusPL

Aanvraagformulier StudiePL |CursusPL

speciaal voor de kortere opleiding
•
•
•
•

Een volledig ingevuld en ondertekend aanvraagformulier.
Recente financiële informatie van
het bedrijf (jaarrekening).
CBB-uittreksel.
KKF-uittreksel.

Het aanvragen van de CursusPL
De CursusPL kan worden aangevraagd
bij de NTFM medewerkers op het hoofdkantoor van de Hakrinbank en op alle
Hakrinbank filialen.
		
Wanneer kan je over je CursusPL beschikken?
De goedkeuringsprocedure en andere
administratieve werkzaamheden ne-

men maximaal 2 werkdagen in beslag.
Zodra alle formaliteiten zijn afgehandeld,
wordt het bedrag overgemaakt op jouw
rekening.
Alle informatie die in deze gids is opgenomen kun je nalezen op onze website.
www.hakrinbank.com

Mijn Gegevens			

Naam		
:
Voornamen
:
Adres		
:
Woonplaats
:
Telefoonnummer :
Geboortedatum :
e-mail adres
:
ID nummer
:			
Werkgever
:
Beroep		
:			
Aantal gezinsleden :			
Netto gezinsinkomen:
per maand
Aangevraagd
bedrag per jaar
Naam instelling
Duur studie
Bankrelatie
Rekeningnummer

jouw financiële partner bij elke stap

StudiePL		

: Srd
:			
:
:
:

Burgerlijke staat

CursusPL

:

Aantal dienstjaren :
m + v + .........................kind(eren)

Naam studie:

Handtekening aanvrager
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vervolg aanvraagformulier
Gegevens Borg
Naam		
:
Voornamen
:
Adres		
:
Woonplaats
:
Telefoonnummer :
Geboortedatum :
e-mail adres
:
ID nummer
:			
Werkgever
:
Beroep		
:			
Aantal gezinsleden :			
Netto gezinsinkomen:
per maand

Burgerlijke staat

:

Aantal dienstjaren :
m + v + .........................kind(eren)

Specificatie schulden aanvrager / borg
Bankinstelling
Leningsbedrag
Saldoschuld
Aflossing		

:
:
:
:

Handtekening borg

Hoewel de Hakrinbank en de NTFM zich tot het uiterste inspannen om de inhoud van deze gids zo actueel en
volledig mogelijk te houden, kunnen wij geen enkele garantie bieden voor de nauwkeurigheid, geldigheid, volledigheid of actualiteit van de informatie en aanvaarden in dat verband geen enkele aansprakelijkheid. Deze folder
is samengesteld in juni 2012.
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Meer weten?
www.hakrinbank.com
477722
ntfm@hakrinbank.com

jouw financiële partner bij elke stap

