
Symposium UU x AdeKUS
Stand van zaken: Partnerschap & samenwerkingsverbanden

Huidige samenwerking
Het eerste gedeelte van het symposium richtte zich op de huidige stand van
zaken met betrekking tot de samenwerking tussen de twee universiteiten,
opgesplitst in de verscheidene departementen.

Economie – Rosita Sobhie & Yolanda Grift: presentatie over de Banking &
Finance master op AdeKUS en de Economic Policy master vanuit USE
(Utrecht University School of Economics). Binnen deze opleidingen hebben
studenten de kans om veldwerk te doen in Suriname. Een voorbeeld van
een dergelijk project is het onderzoek naar de invloed van migratie op
armoede in Suriname.

Geneeskunde – Joyce Browne & Lachmi Kodan: voorbeelden van wat
samenwerking tussen AdeKUS en de UU hen al heeft gebracht, zoals
coschappen in Suriname voor Nederlandse studenten en Summer School
deelname in Utrecht voor Surinaamse studenten. Daarnaast deelden ze
ook hun enthousiasme over het vastleggen van de samenwerking in de
huidige vorm, omdat dit meer mogelijkheden zal bieden voor
samenwerking op gebied van onderwijs én op het gebied van onderzoek.

Geologie/Ecologie – Steven de Jong, Salle Kroonenberg & Theo Wong:
project Mangroves & Mud. Met een aantal partners, waaronder WWF en
UNDP, doen zij onderzoek naar de kust van Suriname. Ze zijn
geïnteresseerd in de invloed van klimaatverandering op de kust en
betrekken studenten bij hun project om capacity building te stimuleren.

Rechtsgeleerdheid – Wanda Pherai: er loopt een lange samenwerking
tussen de rechtsfaculteiten aan beide universiteiten. Ze liet het publiek
kennismaken met een aantal kernspelers en projecten binnen deze
bestaande samenwerking. In de toekomst ziet ze graag meer
samenwerking op het gebied van publicaties.

Bestuurs & Organisatie – Ine Apapoe en Martijn van der Meulen: de
samenwerking tussen Public Administration (AdeKUS) en Bestuur &
Organisatie (UU). In 2016-2017 organiseerden studenten vanuit beide
opleidingen een onderzoeksproject over de kracht van de Surinaamse
samenleving. Na afloop van dit onderzoek zijn er een aantal ‘spin-offs’
gecreëerd in Suriname, waaronder een onderzoekslab en een
bestuurskunde week. Als afsluiter deelden de sprekers een aantal
belangrijke lessen die ze leerden tijdens het gezamenlijke project, zoals het
belang van interculturele communicatie en een fysieke ontmoeting.
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Toekomstvisie
Vivian Pereira presenteerde de voorlopige resultaten van een inventarisatie die
zij uitvoert in het kader van een onderzoeksstage. Hierop aansluitend volgde er
een discussie over de voorwaarden van succesvolle samenwerking tussen
AdeKUS en UU, verzorgd door Wanda Pherai en Margreet de Lange.

Universiteitsbibliotheek – Tanya Sietaram: Ze liet zien hoeveel de
Surinaamse universiteitsbibliotheek in huis heeft en belicht de
mogelijkheden voor een samenwerking op dit gebied. In de toekomst ziet
ze graag geavanceerde dienstverlening, moderne faciliteiten en meer
studieplekken.

Administratie – Sadhana Sahabdewlall: zorgpunten bij de Financiële
Administratie van AdeKUS. Ze hoopt dat de formele samenwerking tussen
de instituten zal betekenen dat men ook op het gebied van financiële
administratie veel van elkaar zal kunnen leren.

Collaboration statement – Victorine Pinas: nadruk op het belang van een
collaboration statement (over de samenwerking tussen beide
universiteiten) opstellen. Pinas: “universities need to develop the capability
of using research knowledge for new products or services”. Dit is alleen
mogelijk door middel van samenwerking. We moeten in de samenwerking
focussen op meer online lessen, meer stageplekken en meer discussie
tussen en onder docenten en studenten.

Project representatie – Rachel Gillett & Jaap Verheul: Rachel Gillett bracht
enthousiast een aantal ideeën voor de samenwerking, waaronder een
nieuw project dat gaat over de representatie van Europa. De nadruk ligt op
de diasporische aard van de Nederlandse en Europese identiteit, over hoe
dit niet altijd erkend wordt, en hoe we Europa dan kunnen representeren in
een nieuw, globaler perspectief door middel van academische en
gemeenschappelijke samenwerking. Jaap Verheul deelde nog vier
innovatieve aspecten van dit project: de samenwerking met
onderwijsinstellingen, het integreren van sport, muziek en kunst, de
aandacht voor processen van bewustwording en genezing van trauma’s
vanuit de koloniale tijd.

Kennisplatform slavernijverleden – Barbara Oomen: nadruk op het
slavernijverleden van Zeeland en het kennisplatform dat hierover is opgezet
bij University College Roosevelt. Activiteiten binnen dit platform zouden
kunnen zijn: onderzoek, organisatie van ervaringsreizen, uitwisseling met
Suriname en het ontwikkelen van cultureel programma. Het hogere doel is
een permanent kennisplatform. Barbara nodigde alle geïnteresseerden uit
om hieraan bij te dragen.
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