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Persbericht
Staatsolie financiert tweejarige masteropleiding
petroleumgeologie
De Faculteit der Technologische Wetenschappen (FTW) van de Anton de Kom Universiteit
(ADEK) van Suriname is op 22 februari 2010 gestart met een opleiding Master of Science
(MSc.) in Petroleumgeologie. Staatsolie Maatschappij Suriname N.V. financiert deze
tweejarige opleiding volledig, waarvan er twee in de komende vier jaren zullen worden
verzorgd.
Aan de eerste masteropleiding doen twaalf personen met minimaal een bachelordiploma in de
geologie mee. Per opleiding is er plaats voor maximaal twintig studenten. Tien van de huidige
cursisten zijn werkzaam bij Staatsolie in verschillende geologische functies. Staatsolie
financiert deze opleiding omdat zij behoefte heeft aan gedegen geologische en
petroleumkennis om haar strategische doelstellingen te kunnen realiseren. In de afgelopen
jaren heeft Staatolie algemeen opgeleide geologen, afgestudeerd aan de ADEK universiteit,
aangetrokken. Vanwege de complexiteit van de geologie en het productiegedrag van de
oliereservoirs is het noodzakelijk dat zij zich verder specialiseren in petroleumgeologie. Door
middel van specifieke interne trainingen en buitenlandse cursussen hebben zij hun kennis
uitgebreid. De masteropleiding biedt hun nu de mogelijkheid de kennis samenhangend en met
diepgang in Suriname op te doen.
De masteropleiding Petroleumgeologie is een project van de studierichting Delfstofproductie
van de FTW in samenwerking met Staatsolie, de Technische Universiteit (TU) Delft, de Vrije
Universiteit van Amsterdam (VUA), de Universiteit van Utrecht (UU) en het Nederlandse
Instituut voor Toegepaste Geowetenschappen (TNO). De colleges worden verzorgd door
docenten van TU Delft, VUA, UU en TNO. Voor elk vak is er een Surinaamse counterpart,
die zorgt voor verdere begeleiding van de studenten. Het theoretisch gedeelte van de
opleiding zal ongeveer anderhalf jaar duren, waarna de studenten zes maanden zullen werken
aan een afstudeerscriptie. De opleiding zal geaccrediteerd worden en het proces daartoe is
reeds door de universiteit ingezet.
Het is de eerste keer dat er een masteropleiding petroleumgeologie in Suriname wordt
verzorgd. Deze opleiding is eveneens uniek voor het Caribisch Gebied, een primeur voor
Suriname. Tussen 2002 en 2006 heeft de universiteit vier keren de post BSc-opleiding
petroleumtechniek georganiseerd die door Staatsolie was gesponsord.
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