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VACATURE 
Studentendecaan (Dean of Students) 

Het Polytechnic College Suriname (PTC) is een groeiende dynamische instelling die dagelijks 
onderhevig is aan verschillende uitdagingen. Met 11 HBO Opleidingen en 1 Master Opleiding is zij 
een van de weinige onderwijsinstellingen in Suriname die ISO gecertificeerd is.  

Het instituut biedt zijn klanten brede, gedegen en herkenbare hoger beroepsopleidingen aan met 
een goed beroepsperspectief. Wij willen op een marktgerichte, efficiënte manier bijdragen aan de 
persoonlijkheidsvorming van de klant, met de nadruk op een hoog kwalitatief rendement. 

Om dit te kunnen realiseren wil het PTC het Decanaat versterken met 1 fulltime Studentendecaan. 

Wat wordt er van je verwacht 
 Voert gesprekken met de studenten op het gebied van de: instroom, doorstroom en 

uitstroom;  
 Begeleidt en adviseert bij heroriëntatie van studenten, inzake andere 

opleidingsmogelijkheden;  
 Verzorgt de studiebegeleiding en advisering aan studenten; 
 Het stimuleren van een verantwoorde studievoortgang en indien nodig bij studieproblemen 

naar bevoegde instanties verwijzen en daarbij onderwerpen als studiefinanciering, 
studievertraging vanwege persoonlijke omstandigheden, bezwaar en beroep aandragen;  

 Begeleiding van studenten in verband met individuele regelingen omtrent studieperspectief, 
in samenwerking met medewerkers die studievoorlichting geven;  

 Het bijhouden van relevante ontwikkelingen op het vakgebied van studieadvisering en een 
actieve bijdrage leveren aan de individuele professionele beroepsontwikkeling;  

 Verricht alle in het verlengde van de functie liggende werkzaamheden. 

Wij zijn op zoek naar iemand met het volgende profiel: 

 Een afgeronde HBO opleiding in Sociale Psychologie of Agogische Wetenschappen 
 Flexibel 
 Klantgericht 
 Stressbestendig 
 Betrouwbaar 
 Zelfstandig te werk kunnen gaan 
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Wij hebben te bieden… 
 Een unieke dynamische werkomgeving 
 Een prettige en informele werksfeer 
 Een fulltime dienstverband 

Spreekt deze vacature je aan en ben je klaar voor een nieuwe uitdaging? 
Stuur je motivatiebrief en CV naar hrm@ptc.edu.sr  of naar info@ptc.edu.sr 
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