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Disclaimer/neutraliteit
De tekst van de GCA beoogt een weergave te zijn van de uitwisselingen tussen de organisaties over
hun visie vanuit een technisch en operationeel perspectief.
De standpunten die ingenomen worden op basis van de informatie in deze contextanalyse binden
slechts die organisaties die dit standpunt expliciet ingenomen hebben, en zijn in geen geval gedragen
standpunten van alle organisaties die hebben deelgenomen.
Bovendien, de vermelde informatie kan niet beschouwd worden als een politieke of ideologische
stellingname van de organisaties.
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A. Inleiding
1. Regelgevend kader
De gemeenschappelijke context analyse (“GCA”) van Suriname heeft haar wettelijke basis in de wet
betreffende de Belgische Ontwikkelingssamenwerking (19/03/2013 gewijzigd door wet 09/01/2014) art
2- 6°/7 en het Koninklijk Besluit van 24 april 2014 art 14 § 1 & 2.
De wet op OS art 2- 6°/7 stelt het zo: “De contextanalyse gericht op de civiele maatschappij, de
gedecentraliseerde besturen en de openbare instellingen en de voorwaarden om hun versterking
mogelijk te maken, opgemaakt door meerdere NGA’s vertrekkende van hun eigen contextanalyses en
gelijkaardige oefeningen uitgevoerd in het land of de regio”
Het opzet van dit document is een analyse maken van de context van Suriname en van de
mogelijkheden tot samenwerking voor de NGA’s gespreid over de periode tussen 2017 en 2026. De
GCA is voor alles een kans om mogelijkheden tot samenwerking, synergiën en complementariteit, te
identificeren. De partijen presenteren geen programma’s of concrete projecten maar een projectie op
middellange en lange termijn.
Als deze GCA goedgekeurd wordt, zal het een belangrijk referentiedocument zijn voor:
• de programma’s die ingediend worden bij DGD waarbij per specifieke doelstelling moet worden
aangeduid op welke manier het programma rekening houdt met minstens één GCA.
• een in 2019 in te dienen verslag over de stand van de uitvoering van de in de GCA bepaalde
complementariteiten en synergiën.
• het toekennen van financiering voor een synergieproject in de 10 volgende jaren.
Bijgevolg verzoeken alle NGA’s die deelnemen aan dit proces de Belgische minister voor
Ontwikkelingssamenwerking om de goedkeuring van deze GCA.

2. Deelnemende Actoren van de Niet-Gouvernementele Samenwerking (NGAs)
en proces van totstandkoming GCA
2.1. Deelnemende Niet-Gouvernementele Actoren (NGA’s)
Vier Belgische NGAs hebben deelgenomen aan de formulering van de gemeenschappelijke
contextanalyse (GCA) van Suriname. Tabel 1 geeft de lijst en de interventiedomeinen of thema’s
waarrond deze organisaties van plan zijn te werken in het land tijdens de periode 2017-2026. De tabel
geeft eveneens aan of de NGAs in de afgelopen vijf jaar – periode 2011-2015 – in Suriname actief
waren.
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Tabel 1: Deelnemende NGA’s
Naam NGAs

Bos+ tropen

Vlaamse
Interuniversitaire
Raad –
Universitaire
Ontwikkelingssame
nwerking (VLIRUOS)

Vlaamse
Vereniging voor
Ontwikkelingssame
nwerking en
Technische
Bijstand (VVOB)

World Wildlife Fund
(WWF) Belgium

Interventie
domein

Natuurlijke
rijkdommen

Hoger
Onderwijs

Onderwijs

Natuurlijke
rijkdommen

Reeds
actief in
20112015

-

adres

contact

Geraardsbergsesteenweg 267
9090 Gontrode

hilke.evenepoel@bosplus.
be

+

Bolwerksquare 1a 1050 Brussels

+

Handelsstraat
1000 Brussel

+

31

Bd Emile
Jacqmainlaan, 90
1000 Bruxelles /
Brussel

wannes.verbeeck@vliruos.
be

jan.fransen@vvob.be

Celine.DeCaluwe@wwf.be

Naast aandacht voor algemene analyse van het partnerland Suriname is de GCA opgesteld in functie
van de interventiedomeinen van de betrokken NGAs. Deze domeinen (onderwijs en natuurlijke
rijkdommen) keren dan ook telkens terug in de verschillende onderdelen.
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2.2. Proces van totstandkoming GCA
2.2.1. Proces

Deadline

GCA

30/02/2015

Eerste algemene vergadering met participerende NGAs voor
takenverdeling en planning per land

31/05/2015

Input hoofdstukken 3 tot 10 wordt door lead verzamelt

11/06/2015

Eerste vergadering NGAs België om de vooruitgang eerste
draft GCA Suriname te bespreken

15/06/2015

Eerste draft klaar

18/06/2015

Voorstel voor de gedeelde Theory of change en laatste
feedback op hoofdstuk 9 en 10 worden gemaild

26/06/2015

1ste deadline voor feedback op GCA Suriname

03/07/2015

2de draft wordt samen met uitnodiging workshop Zuid
verstuurd

14/07/2015

Workshop in Suriname met lokale partners en feedback op
hoofdstukken 8, 9 en 10

22/07/2015

Verslag workshop Zuiden en herwerkte versie GCA met input
lokale partners klaar

21/08/2015

2de deadline voor feedback op GCA Suriname

1/09/2015

2de vergadering NGAs België om de vooruitgang GCA
Suriname te bespreken

11/09/2015

3de deadline voor feedback op GCA Suriname

15/09/2015

Finale draft GCA bezorgd aan steunpunten koepels

4/10/2015

Validatie van de GCA Suriname

16/10/2015

Indiening bij DGD van GCA Suriname

2.2.2. Participatie lokale partners
2.2.2.1 Met betrekking tot milieu en natuurlijke rijkdommen
Voor de totstandkoming van de contextanalyse rond milieu en natuurlijke rijkdommen heeft WWF
kunnen voortbouwen op de relaties die zijn ontstaan met het langdurig ondersteunen van WWF’s
programma in de Guianas. WWF is al sinds de jaren zestig actief in Suriname en beheert sinds eind
de jaren negentig zowel een regionaal als een landenkantoor in Suriname. Als één van de eerste en
grootste NGOs actief rond natuurbescherming en milieubehoud, onderhoudt WWF zeer nauwe
banden met nationale en regionale overheden, bedrijfsleven en andere vertegenwoordigingen van de
civiele maatschappij. WWF werkt vanuit een klein kantoor in Paramaribo, waarbij de nadruk ligt op het
ondersteunen van overheden en partnerorganisaties op prioriteitsgebieden rond milieuthema’s. WWF
ondersteunt diverse platforms om samenwerking en dialoog tussen organisaties te stimuleren en
betrekt het algemene publiek en de media bij haar werk via een variatie aan activiteiten. In 2012 heeft
WWF het Living Guianas Report opgesteld, dat als belangrijk achtergrond document dient voor deze
contextanalyse.
WWF onderhoudt werkbetrekkingen met de volgende ministeries en overheidsinstanties:
Ministerie Buitenlandse Zaken;
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-

-

Ministerie Ruimtelijke Ordening, Grond-, en Bosbeheer (RGB)
onderafdelingen:
o ’s Lands Bosbeheer (LBB)
o Natuurbeheer (NB)
o Stichting voor Bosbeheer en Bostoezicht (SBB)
Ministerie Natuurlijke Hulpbronnen (NH)
Ministerie Arbeid, Technologische Ontwikkeling en Milieu (ATM)
Ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur (MinOWC)

met

de

volgende

Tevens onderhoudt WWF betrekkingen op het niveau van het Kabinet van de President via de
volgende instanties het Bureau Nationale Veiligheid (BNV), de Ordening Goud Sector (OGS) en het
Nationaal Instituut voor Milieu en Ontwikkeling Suriname (NIMOS)
Naast de directe participatie van WWF in het opstellen van de contextanalyse heeft WWF ook de
ondersteuning gevraagd van de lokale NGO`s `Amazon Conservation team` (ACT) en stichting
Projekta. ACT Suriname werkt al vele jaren als grassroots organisatie in de dorpen in Zuid Suriname
op de thema`s natuur- en milieubescherming, gezondheid en behoud van culture waarden (waaronder
medicinale kennis). Stichting Projekta focust zich op het versterken van goed bestuur en heeft recent
in aanloop naar de nationale verkiezingen belangrijke stappen gezet met het lanceren van een
burgerinitiatief om actieve burgerparticipatie in overheidsbeleid te stimuleren. Tevens heeft Stichting
Projekta gender equality als één van haar prioriteitsgebieden.
Additioneel zijn ook Attune Development en Conservation International Suriname betrokken bij deze
context analyse via het organiseren van een priority setting workshop in Zuid Suriname die mede dient
als input voor deze context analyse. De ervaring heeft geleerd dat voor de participatie van inheemse
groepen interacties op het dorpsniveau meestal de voorkeur genieten (tenzij anders aangegeven door
de inheemse groepen zelf). Koepelorganisaties zoals bv. VIDS (Vereniging voor Inheemse
Dorpshoofden in Suriname) zijn belangrijke stakeholders die een nadrukkelijke rol in elk participatief
proces verdienen, maar niet de interactie op dorpsniveau kunnen vervangen. Organisaties zoals ACT,
Attune Development, Conservation International Suriname en WWF kunnen stoelen op jarenlange
ervaringen met het werken in de gemeenschappen en het ondersteunen/begeleiden/uitvoeren van
participatieve processen met lokale gemeenschappen.

2.2.2.2 Met betrekking tot de onderwijs sector
VVOB werkt al meerdere jaren samen met ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur
(MinOWC) in Suriname. De klemtoon van de samenwerking ligt op de versterking van de kwaliteit van
het onderwijs via capaciteitsversterking van Surinaamse onderwijsactoren. Voor de formulering van de
contextanalyse stond het actief betrekken van de partner dan ook centraal. In juli 2012 startte VVOB
de eerste gesprekken met de minister van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur in het kader van het
nieuwe meerjarenprogramma. Vanuit de prioriteitslijnen van de minister kwamen twee
interventiegebieden naar voren: lager onderwijs of beroepsonderwijs. VVOB knoopte gesprekken aan
met zowel verantwoordelijken van het lager onderwijs als het beroepsonderwijs. Deze informatie werd
opnieuw voorgelegd aan de minister. Op basis hiervan kwam er een gezamenlijke beslissing
(november 2012) om een programma te identificeren binnen het beroepsonderwijs. Het
beroepsonderwijs staat immers aan de vooravond van een grote structurele hervorming. Op basis van
bestaande projecten en vaststellingen werd uiteindelijk geopteerd om het programma te focussen op
Voortgezet Onderwijs voor Junioren (VOJ) en meer bepaald op het lager beroepsonderwijs. VVOB
focust in het programma ook erg op het creëren van genderbewustzijn, op de problematiek van
tienerzwangerschappen en de problematiek van gender rond studiekeuze in beroepsonderwijs.
Binnen zijn programma richt VVOB zich ook op milieu, onder andere milieueducatie, milieubewustzijn
en de integratie van milieuconcepten in het beroepsonderwijs.
De opmaak van de contextanalyse is voorafgegaan door bijeenkomsten met de Hoofdafdeling
Beroepsonderwijs van het MinOWC, die verantwoordelijk is voor het totale (formele) beroepsonderwijs
in Suriname. De concept contextanalyse is door de Hoofdafdeling Beroepsonderwijs intern gedeeld en
de kernpunten zijn besproken met de coördinatoren van HB en de Lerarenopleiding Beroepsonderwijs
(LOBO) tijdens een bijeenkomst. De in de contextanalyse geïdentificeerde belangrijkste stakeholders
binnen het ministerie (o.a. de afdelingen Inspectie, Begeleiding en het Centrum voor Nascholing
Suriname) zijn in een volgende fase afzonderlijk bevraagd. Gesprekken met Directies van de 51 LBO
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scholen hebben inzicht gegeven in de problematiek vanuit het perspectief van de scholen. De
Hoofdafdeling Beroepsonderwijs heeft steeds actief deelgenomen in vrijwel alle gevoerde gesprekken.
De onderwijsstakeholders zijn uiteindelijk bijeengebracht in een workshop. De actiegebieden die
urgente aandacht behoeven binnen het lager beroepsonderwijs en geïncorporeerd moeten worden in
een volgend MinOWC -VVOB programma zijn daarbij duidelijk benoemd. Met deze aanpak is het
draagvlak verder verbreed. Ook is het een vroege aanmoediging geweest voor het opnemen van het
eigenaarschap van het programma door het departement. De finale contextanalyse is door HB
goedgekeurd.
Binnen het ministerie werkt de VVOB samen met;
•
•
•
•
•
•

Hoofdafdeling Beroepsonderwijs
Lerarenopleiding voor Beroepsonderwijs (LOBO)
Inspectie Voortgezet Onderwijs op Juniorenniveau (VOJ)
Afdeling Begeleiding
Het Centrum voor Nascholing Suriname (CENASU)
4 Pedagogische Instituten op basisonderwijs-niveau

VLIR-UOS wil specifiek bijdragen aan de versterking van een aantal Surinaamse Hoger Onderwijs
instellingen via het faciliteren van de samenwerking met Vlaamse Hoger Onderwijs instellingen in de
domeinen van duurzaam beheer van natuurlijke hulpbronnen, gezondheidszorg, sociale ontwikkeling
en onderwijs, zodat de Surinaamse partners in de toekomst hun rol als ontwikkelingsactor beter zullen
kunnen opnemen. VLIR-UOS werkt hiervoor voornamelijk met de Anton de Kom Universiteit van
Suriname (AdeKUS) en het Instituut voor de opleiding van leraren (IOL). De link tussen steun aan het
hoger onderwijs en ontwikkeling werd reeds duidelijk aangetoond. De ‘Global Innovation Index 2014’
toont een duidelijke positieve correlatie aan tussen de ontwikkelingsstatus van een land en het
percentage van de bevolking met een hoger onderwijsdiploma. Een studie van de wereld bank uit
2007 toont ook aan dat investeringen in hoger onderwijs bijdrgen tot economische groei en
ontwikkeling. Ook de positieve link tussen onderzoekscapaciteit en ontwikkeling wordt erkend. Het
genereren van nieuwe kennis via onderzoek is een cruciale factor in het vinden van oplossingen voor
globale en locale uitdagingen1
In Paramaribo werd er tevens een Gemeenschappelijke context analyse workshop gehouden op 14
en 15 juli 2015 om de nodige input van de lokale partners te verkrijgen rond hoofdstukken 8,9 en 10
en ook rond de transversale thema’s gender en milieu. (Zie verslag workshop in annex 1).
Bij de totstandkoming van deze GCA is ook rekening gehouden met bestaande analyses en
rapporten, zoals het Surinaams Ontwikkelingsplan 2012-2016 van de Surinaamse overheid,
meerjarenplannen van NGA’s (zoals het meerjarenprogramma 2014-2016 VVOB) en analyses en
rapporten van WWF en de Wereldbank. Ook de EU Roadmap for Civil Society is mee in overweging
genomen. Voor een exhaustieve lijst van gebruikte documenten verwijzen wij de lezer door naar de
bibliografie.

Brodén, V.G. (2012).Aiding research capacity for development: tensions and dilemmas. International Journal of
Contemporary Sociology, (49), 1.
Brodén , V.G. (2015) Aiding Science. An analysis of Swedish research aid policy 1973 – 2008-.
Development Dissertation Brief. Expertgruppen för Biståndsanalys (EBA)
World Bank. (2007). The Road Not Traveled Education Reform in the Middle East and North Africa.
MENA Development Report, Washington, D.C., World Bank.
Cornell University, INSEAD, and WIPO (2014): The Global Innovation Index 2014: The Human Factor
In innovation, Fontainebleau, Ithaca, and Geneva.
Romer, P. M.(1990). Endogenous Technological Change. Journal of Political Economy 98 (5).
1
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3. Overzicht van de projecten, programma’s en synergieprojectenprojecten die
de laatste 5 jaar door de NGAs werden uitgevoerd
3.1. Tabel Overzicht programma’s en projecten 2011-2015
De meerderheid van de deelnemende NGAs (3/5) is in de afgelopen vijf jaar actief in het land dankzij
financiering van de Belgische Directie-Generaal voor Ontwikkelingssamenwerking en Humanitaire
Hulp (DGD). 4.5 % van het budget ging naar interventies gerelateerd aan natuurlijke rijkdommen; 95.5
% ging naar onderwijs; Het aandeel van DGD in deze financiering bedroeg 95.5 %.
Tabel 2: Overzicht programma’s en projecten 2011-2015 van 3/5 van de deelnemende NGA’s
Naam ANGS
VLIR-UOS

VLIR-UOS

VLIR-UOS
VLIR-UOS

VLIR-UOS
VLIR-UOS

VVOB

WWF

Titel programma / project / synergieproject
Upgrading Speech Language Therapy (SLT) in
Suriname through quality improvement of the
educational SLT-curriculum and development of
SLT-health care services.
Strengthening the current Bsc. Programme
Construction Engineering and infrastructure of
the University of Suriname, and feasibility study
for the extension of the Bsc. Programme into a
regional Msc. Programme in Urban Design
Stagementoren leren inspireren
SSSLT: Suriname Speech Language Therapy
(SLT) health care provision: the role for the SLT
BA-degree, the professional SLT-association
and the social SLT-field.
Institutional University Cooperation with Anton
De Kom University (ADEKUS) (Phase I)
Institutional University Cooperation with Anton
De Kom University (ADEKUS) (Phase II)

Donor
DGD

Effectievere scholen Suriname // PRG 20112013
Effectievere scholen in het Surinaams lager
beroepsonderwijs // PRG 2014-2016
Algemene
ondersteuning
bescherming
natuurlijke hulpbronnen in Suriname; duurzame
visvangst, REDD, tegen pollutie door mijnbouw
// Project 2011-2015

DGD

Budget (EUR)

58.994
DGD

DGD
DGD

52.692
50.810

67.221
DGD
3.480.000
DGD
2.680.000

DGD
Eigen
WWF
fondsen

Totaalbudget 2011-2015:

2.157.100
1.901.722
500.000

10.948.539

Aandeel DGD:

3.2. Synergieprojecten
3.2.1. Synergieprojecten met de overheid
VVOB werkt al meerdere jaren samen met het Ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur aan
de kwaliteit van het onderwijs via capaciteitsversterking van Surinaamse onderwijsactoren. VVOB
stemt daarbij haar programma af op de prioriteiten van het MinOWC. Zo ondersteunt VVOB de
hervorming van het LBO.
VLIR-UOS wil specifiek bijdragen aan de versterking van een aantal Surinaamse Hogere
Onderwijsinstellingen via het faciliteren van de samenwerking met Vlaamse Hoger Onderwijs. Ze
werken voornamelijk met de Anton de Kom Universiteit van Suriname (AdeKUS) en het Instituut voor
de opleiding van leraren (IOL).
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De overheid is een belangrijke partner voor het werk van WWF in Suriname. WWF ondersteunt de
overheid om een duurzaam ontwikkelingspad te volgen door een bijdrage te leveren aan milieugerelateerde beleidsprocessen en de versterking van relevante overheidsinstanties. Suriname is in
feite nog een jonge natie, die mede hierdoor nog steeds een gebrek heeft aan voldoende technische
en financiële capaciteit. Via een dergelijke aanpak pleit WWF voor meer aandacht voor milieuthema`s
in het nationale beleidskader. Recente voorbeelden van samenwerking zijn de ontwikkeling en
implementatie van een nationaal bosmonitoringsprogramma (met SBB), een stappenplan voor het
verbeteren van de ruimtelijke planning (ministerie RGB) en de bescherming van zeeschildpadden
(NB).
3.2.2. Regionale samenwerking
Suriname maakt, samen met o.a. Guyana en Frans Guyana, onderdeel uit van het Guyana Schild,
een belangrijke ecoregio ten noorden van het Amazonebekken met een hoge bio-culturele diversiteit.
Regionale samenwerking is noodzakelijk om de gemeenschappelijke milieu-uitdagingen effectief aan
te pakken. WWF heeft als enige milieuorganisatie in elk van de drie Guyana`s een kantoor geopend
om haar activiteiten in deze regio nauw op elkaar af te stemmen. Voorbeelden van recente
grensoverschrijdende samenwerkingsprojecten zijn de monitoring van ontbossing door goudmijnbouw
en de monitoring van dolfijn en manatee populaties in de kustzone. De regionale samenwerking wordt
in belangrijke mate ondersteund door Nederland, dat vanuit haar koloniale achtergrond nog steeds
nauwe banden met Suriname onderhoudt.

3.2.3. Synergie tussen de Belgische NGAs
VVOB en VLIR-UOS ontmoeten elkaar en overleggen maandelijks in de International Education
Stakeholder Group (IESG). Dit is een overlegplatform waar internationale actoren in de
onderwijssector informatie uitwisselen en activiteiten afstemmen. Dit overleg kan leiden tot
samenwerking. Zo wordt momenteel de samenwerking tussen een recent opgestart VLIR-UOS project
(National Crosscutting Initiative) en het VVOB programma aangezwengeld, aangezien ze elk vanuit
een andere partner dezelfde doelgroep (VOJ-leerlingen) wensen te bereiken. Daar waar VVOB vanuit
de LerarenOpleiding BeroepsOnderwijs (LOBO) rond zorgbeleid voor leerlingen werkt, ondersteunt de
VLIR-UOS het Instituut voor Opleiding van Leraren (IOL) rond hetzelfde thema. Dankzij het overleg
tussen de Belgische NGAs is er ook afstemming bij de Surinaamse lerarenopleiding.
WWF Guianas en VVOB hebben zich samen met verschillende NGOs actief rond beter leefmilieu
ingezet om `groene leskisten` voor basisscholen met educatief materiaal te vullen.

3.2.4. Andere synergie projecten binnen Suriname
De internationale onderwijsactoren ontmoeten elkaar maandelijks binnen de International Education
Stakeholder Group (IESG). Deze groep met een roterend voorzitterschap bestaat momenteel uit
volgende actoren en programma’s:
•

•

•
•

•
•

Inter-American Development Bank (IDB): 2nd Basic Education Improvement Programme
(BEIP) gericht op versterking van het basisonderwijs. Vanaf fase 2 (midden 2016) uitbreiding naar
het VOJ niveau;
Canadian Department of Foreign Affairs, Trade and Development (DFATD) en de
Association of Canadian Community Colleges (ACCC): CARICOM Education for Employment
(C-EFE) project gericht op versterking van de TVET sector in de CARICOM landen;
UNICEF: Verbetering van de kwaliteit van onderwijs in basisscholen (o.a. Child Friendly Schools);
USAID en de Pan-American Development Foundation: Youth Development and Juvenile
Justice (Kari Yu!) programma gericht op life skills, TVET en job placement voor kwetsbare
jongeren;
Taalunie: Programma gericht op het onderwijs in en van het Nederlands in Surinamr;
Caribank: Brede ondersteuning aan de onderwijssector van Suriname met ondermeer focus op
accreditatie; infrastructuur en de institutionele versterking van secundair TVET alsook het hoger
onderwijs.
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•

Wereldbank: Steun aan de ontwikkeling van een EMIS systeem voor Surinaams onderwijs wordt
overwogen.

Dankzij deze overlegstructuur worden programma’s op elkaar afgestemd en belangrijke informatie
gedeeld. Zo ondersteunt VVOB de hervorming van onderwijsinspectie in Suriname waarbij het
principe van Schoolbrede Inspectie wordt ingevoerd (naast de inspectie van individuele leerkrachten).
UNICEF wenst hierop verder te bouwen met de verdere uitbouw van deze schoolbrede aanpak en om
deze af te stemmen in het kader van Child Friendly Schools.
Ook was er in het verleden nauwe samenwerking tussen VVOB en UNICEF waarbij beide partners
gezamenlijk het MinOWC ondersteunden in de ontwikkeling van een gedeelde visie over
kwaliteitsonderwijs. Deze visie werd weergegeven in een publicatie "Ik Geloof In Jou” van MinOWC,
UNICEF en VVOB en vormt de basis voor de lopende hervormingen in het Surinaamse onderwijs
waarbij het kind centraal staat.
Andere voorbeelden van synergie omvat de samenwerking tussen de VVOB en USAID-PADF rond
leerlingenzorg in het verleden. Dit wordt verder gezet in de nabije toekomst met de geplande vorming
van leerkrachten in LBO scholen, waarbij beide partners inbreng en expertise afstemmen en kosten
delen. Ook brengt de samenwerking tussen de VVOB en BEIP programma’s (IDB) partners van het
MinOWC bij elkaar zodat vernieuwingen bij respectievelijk de lerarenopleiding en de basisscholen op
elkaar afgestemd blijven.
Om een verbetering van de milieusituatie in Suriname te bewerkstelligen is synergie tussen
verschillende partners onontbeerlijk. WWF is mede-trekker of partner in diverse multi-stakeholder
platforms, die binnen specifieke milieu-thema`s de krachten van alle actoren bundelen. Voorbeelden
zijn het Mangroveforum, het Partnerschap voor een kwikvrij Suriname, het Groen overleg rond
natuureducatie en het Burgerinitiatief voor participatie en goed bestuur.

B. Huidige situatie, civiele maatschappij en autoriteiten
4. Analyse van de politieke, economische, sociale en milieusituatie
4.1. Politieke en socio-economische situatie – Algemeen
4.1.1. Politieke situatie
Sinds de onafhankelijkheid van Nederland in 1975 en met uitzondering van twee periodes (1980-87
and 1990-91) waarin een militair regime aan de macht was, is Suriname een meerpartijendemocratie.
De president wordt gekozen door het parlement voor een termijn van 5 jaar. Bij de
parlementsverkiezingen van mei 2015 won de Nationale Democratische Partij (NDP) van Desi
Bouterse 26 van de 51 zetels, 8 meer dan eerst. Op 14 juli werd Bouterse door het parlement
herkozen als president van het land. Hij is de tweede president sinds de onafhankelijkheid van
Suriname die een tweede termijn vervult. Partijgenoot en voormalig minister van Onderwijs,
Wetenschap en Cultuur Ashwin Adhin werd verkozen als vicepresident. De inauguratie van Desi
Bouterse, als president en Ashwin Adhin als vicepresident vond 12 augustus 2015 plaats. In dezelfde
week ondertekende de NDP met haar twee coalitiepartners DOE (Democratie en Ontwikkeling in
Eenheid) en BEP (Partij voor Broederschap en Eenheid in Politiek) een regeerakkoord met als
centrale thema’s milieu, onderwijs, welzijn, economie en het verbeteren van de kwaliteit van de
overheid. De coalitie heeft 32 van de 51 parlementszetels.
Het Latin American Public Opinion Project2 stelt vast dat de Surinaamse bevolking een bijzonder hoge
mate van vertrouwen heeft in het politiek systeem en in specifieke politieke instellingen zoals de
president en de nationale kiescommissie, zeker in vergelijking met andere landen in Centraal- en
Latijns-Amerika en de Caraïben3.

4.1.2. Economische situatie
2

3

LAPOP, 2012.
Menke et Al. 2013.
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De Surinaamse economie kende een gemiddelde groei van 4.4% in de periode 2000-2013 en is
daarmee één van de snelst groeiende landen in het Caraïbisch gebied.4 De economische groei ging
gepaard met dalende werkloosheid dankzij jobcreatie. In 2013 lag het werkloosheidspercentage op
6%, een halvering sinds 2006.5
Met 65 procent van de werknemers in dienst, zijn nationale en buitenlandse privébedrijven de
belangrijkste werkgevers van Suriname. Het aandeel van de publieke sector – centrale overheid,
parastatalen en staatsbedrijven – ligt op 35 procent van de nationale tewerkstelling6. Binnen de privé
sector is de dienstensector sterk gegroeid en levert de nu grootste bijdrage aan het BNP. Een
belangrijk deel ervan bestaat uit kleine, informele familiebedrijven met minder dan drie werknemers
hoofdzakelijk actief in handel, vervoer, restaurants en hotels. Hoewel de mijnbouw sector aanzienlijk
bijdraagt tot de overheidsinkomsten en deviezen via export, bedroeg het aandeel ervan in de totale
werkgelegenheid slechts 3% in 2013. Ook is het spillover-effect op de rest of de economie, en vooral
werkgelegenheid gering. De goudreserves trekken ook grote getalen illegale mijnwerkers uit het
naburige Brazilië. Deze informele ontginning zorgt voor een negatieve impact op de ontwikkeling van
het land, met ernstige schade aan het milieu en voor de volksgezondheid door mercuurvergiftiging.
Tewerkstelling in de fabricagebedrijven met meer dan 10 werknemers telt met bijna 7000 werknemers
ongeveer het dubbele van de mijnbouw. De landbouwsector vertegenwoordigde 9% van het BNP in
2012 en is relatief sterk ontwikkeld in de kustgebieden, met bananen en rijst maar ook vis en garnalen
als voornaamste exportprodukten. In rurale gebieden blijft landbouw ook een belangrijke bron van
tewerkstelling.7
De export daalde in 2013 met 11% ten opzichte van 2012, waarbij een verminderde
goudexportwaarde als gevolg van dalingen van de internationale goudprijs de doorslaggevende factor
was. De import nam in 2013 toe met 9% ten opzichte van 2012. Het overschot op de handelsbalans
nam daardoor significant af. Suriname ’s belangrijkste exportproducten zijn goud, aluinaarde,
aluminium, petroleum en voedingsmiddelen. De belangrijkste afnemers van uitgevoerde produkten
zijn de Verenigde Staten, Canada, de Verenigde Arabische Emiraten, België en Guyana. De invoer
betreft vooral brandstoffen (diesel en benzine), machinerieën, voedingsmiddelen, en
transportmiddelen. De voornaamste invoerlanden zijn de Verenigde Staten, Nederland en de
Nederlandse Antillen, China, en Trinidad en Togabo.
Het per capita inkomen nam ook in moeilijkere tijden toe, van USD 5.758 in 2007 tot USD 9.376 in
20128. Daarmee wordt Suriname ondergebracht in de ‘upper middle income country’ classificatie9. De
peilingen van het Latin American Public Opinion Project geven ook aan dat de meeste Surinamers
hun economische situatie zagen verbeteren tijdens de afgelopen regeringsperiode, dit in scherp
contrast met de periode ervoor10. In een context waarin economische problemen een belangrijke
politieke prioriteit zijn voor de bevolking dragen deze evoluties ongetwijfeld toe tot de
geloofwaardigheid van de regering11.

4.1.3. Sociale situatie
Suriname kent een populatie van 541,638 (2012 Census) die etnisch divers is en in harmonie samen
leeft. Het gaat om Hindoestanen (27,4%), Creolen (17.7%); Marrons (14.7%); Javanen (14.6%);
gemengde afkomst (12.5%) en andere groepen (6.5%). De belangrijkste godsdiensten zijn
christendom, Hindoeïsme en Islam. Het land is opgedeeld in 10 administratieve districten, maar de
populatie is geconcentreerd in de stedelijke districten van Paramaribo en Wanica (66,3%). Verder
woont 20,5% in de rurale districten (Nickerie, Coronie, Saramacca, Commewijne, en Para) terwijl de
drie binnenland districten (Marowijne, Brokopondo en Sipaliwini) slechts 13.1% van de bevolking
tellen.12

4

www.worldbank.org/en/country/suriname
Dit is volgens de strikte ILO definitie waaraan Statistiekbureaus over de hele wereld zich dienen te houden.
Volgens de zogenaamde ruime definitie waarbij “discouraged workers” - personen die niet actief naar werk
zoeken - worden inbegrepen ligt het percentage op 9%.
6 IMF, 2014.
7 IDB, 2014, IDB/FAO 2013.
8 IMF, 2014; Menke et al. 2013
9
Wereldbank, 2013.
10
Menke et al. 2013.
11 Menke et al., 2013; Wereldbank, 2012
12 ABS, 2014.
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Figuur 1. ABS 2014.
In het 2014 UN Human Development rapport staat Suriname op de 100ste plaats van de 187 landen en
behoort daarmee net tot de categorie "high human development”. Vergelijking tussen de inequalityadjusted human development index (IHDI – waarde van 0,534 in 2013) en de “gewone” human
development index (HDI – waarde van 0,705 in 2013) toont wel aan dat het verschil op vlak van
menselijke ontwikkeling dat toegekend kan worden aan ongelijke distributie van onderwijs,
gezondheidszorg, inkomen, enz. ongeveer 24 procent bedraagt – een cijfer dat volledig in lijn ligt met
dat van andere landen in Latijns-Amerika en de Caraïben. Dat verlies is wél merkbaar groter dan in
andere landen met een vergelijkbare graad van menselijke ontwikkeling13. Bovendien ligt de HDI
waarde lager dan kan verwacht worden voor landen met een vergelijkbaar per capita inkomen (figuur
2).

Figuur 2: Human Development Index versus per capita BNP (Bron: IDB, 2015)
Hoewel de graad van armoede en ongelijkheid afneemt, blijft ze verontrustend. De Multi-dimensional
Poverty Index (MPI), gebaseerd op data verzameld in 2006, geeft aan dat 8.2% van de bevolking leeft

13

UNDP, 2014
14/63

in multidimensionale armoede. Het grootste deel hiervan woont in de binnenlanddistricten Sipaliwini
en Brokopondo. De mismatch tussen het onderwijssysteem en de behoeften van de arbeidsmarkt blijft
een heikel punt. Voor vroege schoolverlaters en werkzoekenden zijn er enige mogelijkheden voor
tweedekans/nieuwe kans onderwijs gecreëerd vanuit de overheid (Ministerie van Arbeid) en lokale
NGO’s.
Gebruik makend van een multidimensionale Poverty Index (MPI), is armoede in de rurale gebieden
beduidend hoger dan in verstedelijkte kustgebieden. De MPI, die ontberingen beoordeelt op
huishoudelijk niveau op basis van sociale indicatoren (de toegang tot basisdiensten en de eigendom
van duurzame goederen) geeft aan dat de incidentie van multidimensionale ontbering ongeveer 7,5
procent is voor Suriname als geheel, maar dat de intensiteit ervan aanzienlijk hoger ligt in landelijke
en afgelegen gebieden. Inderdaad, slechts 2 tot 3 procent van de bevolking in de stedelijke districten
Paramaribo, Wanica en Nickerie kent multidimensionale armoede, terwijl meer dan de helft van de
bevolking in Sipaliwini (54,9%) en bijna een kwart in Brokopondo (24,9%) multidimensionale armoede
ondervindt. Op basis van bevolkingsgegevens, woont maar 11 procent van de bevolking in deze twee
districten (ongeveer 37.000 in Sipaliwini en 16.000 in Brokopondo) en de nederzettingen zijn verspreid
over een groot geografisch gebied, waardoor de dienstverlening vooral een uitdaging blijkt. Andere
metingen van armoede vinden soortgelijke verschillen tussen de kust en de rurale gebieden. Een
waarde index samengesteld met gegevens uit de 2009/2010 Suriname Multiple Indicator Cluster
Survey (MICS) constateert dat tussen de 6 tot 10 procent van de bevolking van de verstedelijkte kust
zich in de onderste kwintiel van de verdeling van de rijkdom bevinden, in vergelijking met 93 en 76
procent van de bevolking van Sipaliwini en Brokopondo14.
In Suriname draait sociale ongelijkheid dus voornamelijk rond geografie. Vormen de breuklijnen zich in
andere landen in de regio in de eerste plaats rond ras of huidskleur en etniciteit, dan valt in Suriname
vooral het verschil tussen drie streken op:
(1) de hoofdstad Paramaribo en haar voorsteden;
(2) de kust;
(3) het dicht beboste binnenland dat vier vijfde van het grondgebied beslaat.
Woonplaats is de belangrijkste voorspeller van zowel onderwijs- als inkomensongelijkheid15 en ook op
vlak van tewerkstelling16, voorziening van drinkbaar water17 en toegang tot gezondheidszorg18 blijven
Surinamers in het binnenland sterk benadeeld.
Grote groepen van de bevolking verkeren sinds tijden in een achterstandspositie. Het zijn in het
bijzonder de inheemsen en de in stamverband levende groepen in het binnenland van Suriname. Die
achterstand had vroeger te maken met de isolatie van woongebieden van deze groepen en hun
leefwijze. Deze groepen waren en zijn nog steeds verstoken van veel wat nodig is om een fatsoenlijk
bestaan te leiden. Zo ontbreken er verantwoorde en adequate voorzieningen voor onderwijs,
medische en sociale zorg. Van gestructureerde werkgelegenheid is geen sprake en velen ontberen
daardoor een vast inkomen. De voorzieningen voor een gezonde leefomgeving ontbreken in het
binnenland, waar armoede en daaraan gerelateerde problemen heersen.
De geschetste achterstandspositie geldt vandaag niet enkel voor de groepen in het binnenland. Door
de binnenlandse oorlog is een migratiestroom van de binnenlandse bevolking op gang gekomen,
maar ook van anderen uit de districten, naar het kustgebied, in de districten Paramaribo, Wanica en
Para. De gevolgen zijn veelal de occupatieproblematiek, gettovorming, armoede en (drugs)
gerelateerde criminaliteit. Dat deze situatie ook directe gevolgen heeft voor de gezondheidszorg, het
sociale leven en de werkgelegenheid onder deze groepen, is meermalen door deskundigen en
bevoegde overheidsinstanties vastgesteld. Dat één van de ernstige gevolgen van deze situatie te
maken heeft met de beperkte onderwijsmogelijkheden van de kinderen uit deze gebieden en met hun
marginalisering in de maatschappij, is ook meermalen vastgesteld19.

14

Wereldbank, 2015.
Menke et al. 2013
16
Ministerie van Handel en Industrie, 2010
17
Smith, 2011
18 PAHO-WHO, 2012
19 Regering van de Republiek Suriname, 2012
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4.1.4. Gender
Hoewel er vooruitgang is geboekt rond gendergelijkheid20, worden vrouwen in Suriname nog steeds
geconfronteerd met aanzienlijke uitdagingen. Resultaten in middelbaar onderwijs, met ongeveer 40%
van de vrouwen die middelbaar of hoger onderwijs hebben afgewerkt, liggen lager dan het
gemiddelde van 50% voor Latijns-Amerika en het Caraïbisch gebied. De adolescent geboortecijfers
van 35 geboorten per 1000 levendgeborenen is wel gunstig, en ligt onder het regionale gemiddelde
van 71 geboorten. Maar er is nog veel ruimte voor verbetering in andere gebieden. Het aandeel van
de zetels in de Nationale Assemblee in handen van vrouwen is 12 % en dus de helft van het regionale
gemiddelde van 24%. Ongeveer 130 vrouwen sterven door zwangerschap per 100.000
levendgeborenen, wat dan weer veel hoger ligt dan het regionale gemiddelde van 74 vrouwen. De
arbeid participatiegraad is eerder laag op 41% in vergelijking met mannelijke arbeidsparticipatie van
69%, en is ook onder het regionale gemiddelde van 54%. Op basis van deze indicatoren, komt de
Verenigde Naties tot de conclusie dat "vrouwen niet bevoegd zijn om op voet van gelijkheid te
concurreren op de arbeidsmarkt. Daarom komen ze niet tot volledige ontplooiing van hun socioeconomisch potentieel."21
Gender ongelijkheden die vrouwen discrimineren komen ook in de rurale gebieden meer voor.
Ondanks een sterk engagement in het nationale ontwikkelingsplan, blijven er nog steeds meerdere
gevallen van genderongelijkheid. Suriname was 94de van de 148 landen in de VN genderongelijkheid
Index ranking. Deze index vergelijkt de uitkomsten voor vrouwen en mannen voor reproductieve
gezondheid, empowerment en de arbeidsmarkt. Vergelijkbaar met de welvaartsindicatoren, zijn er ook
voor gender ongelijkheden grote verschillen te merken tussen de kust en de rurale gebieden. Minder
dan de helft (46,3%) van de jonge vrouwen in het armste district (Sipaliwini) zijn geletterd.
Anticonceptie bereikt slechts 33 procent van de vrouwen van 15-49 jaar in sommige districten.
Adolescent vruchtbaarheid is hoog en dan vooral in de rurale gebieden. De 2009 nationale adolescent
vruchtbaarheidsgraad (geboorten bij vrouwen tussen de 15 en de 19 jaar uitgedrukt per 1000 vrouwen
van die leeftijd) was 66,2 gemiddeld ten opzichte van 101,4 in Sipaliwini en 99,9 in Brokopondo.
Vrouwen in de rurale regio hebben half zoveel kans als vrouwen in kustgebieden om actief deel te
nemen aan de arbeidsmarkt22. Daarnaast geeft ILO gegevens aan dat werkloosheid onder volwassen
vrouwen, op 19,3 procent, meer dan het dubbele van het werkloosheidscijfer voor mannen is (8,8%).
Hetzelfde patroon wordt waargenomen voor jeugdwerkloosheid, waarbij de werkloosheidscijfers 57,6
procent en 23,1 procent zijn voor respektievelijk vrouwen en mannen.23
Het 2014 Global Gender Gap Report van het Wereld Economisch Forum (WEF) bracht aan het licht
hoe pover het in Suriname gesteld is rond gelijkheid tussen mannen en vrouwen. Volgens het rapport
bengelt het land op de laatste plaats van het Amerikaans continent. Vooral het gebrek aan vrouwen in
het parlement en aan vrouwelijke ministers, de ongelijke verloning en de afwezigheid van vrouwelijk
leiderschap in de economie trokken de score drastisch naar beneden24.
Het Nationale Bureau Genderbeleid binnen het ministerie van Binnenlandse Zaken is verantwoordelijk
voor het genderbeleid. In 2006 kwam het 2de genderbeleidsplan voor de periode 2006-2010. Dit
gender plan kwam participatief tot stand met de relevante ministeries en de civiele maatschappij. Er is
een globaal gender management systeem opgestart dat in alle ministeries een gender focal point
plaatst aangezien elk ministerie wel bepaalde gender elementen in zijn beleidsdomeinen heeft.
Sommige ministeries hebben ook hun eigen gender budget. Toch zijn er nog uitdagingen zoals de
kennis van gender op alle niveaus van de regering, gender training, gender analyse en gender
‘mainstreaming’. De jobinhoud van de focal points is ook niet altijd even duidelijk. Volgens sommigen
heeft het gender management systeem gefaald. Op 25 maart 2011 kwamen ruim 40
vertegenwoordigers van NGO’s, andere maatschappelijke actoren en het Gendermanagement
systeem (Nationaal Bureau Genderbeleid en Gender Focal Points) bijeen voor een gedachtewisseling
over het Nationaal Genderbeleid met de Minister van Binnenlandse zaken. Tijdens deze eerste
“Genderdialoog” presenteerden NGO’s hun opvattingen over prioriteitsgebieden voor het
Genderbeleid en hoe het verbeterd kan worden.

20

Suriname ratified the CEDAW in 1993
Carribbean Development Bank, 2014
22
UNDP, 2013
23 Wereldbank, 2015
24 WEF, 2014
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Ook de Europese Commissie, UNWomen en ILO hebben een EU/UN partnership rond
gendergelijkheid voor ontwikkeling en vrede in Suriname. Suriname is een van de 12 ‘pilot’ landen
waar dit project wordt geïmplementeerd. De bedoeling is dat gender en mensenrechten geïntegreerd
worden in het nationale beleid en in alle nationale plannen en programma’s. In 2008 kwam er een
mapping studie rond gender die de integratie van gendergelijkheid in het nationaal beleid en de
financiële en inhoudelijke rol van donoren bij het bevorderen van gendergelijkheid in Suriname
onderzocht.25

4.1.5. Waardig werk
Suriname heeft het proces van het definiëren van prioriteiten en resultaten voor hun ‘decent work
country program of Suriname 2014-2016’ afgesloten. De werkgroep in Suriname, die bestond uit het
ministerie van werk, de ILO en een delegatie van de sociale partners, heeft beslist om de prioriteiten
van de UNDAF over te nemen gezien die gebaseerd zijn op nationale prioriteiten en internationale
consensus. Dit is ook beslist in het kader van meer beleidscoherentie.
Deze 3 prioriteiten zijn:
1. Sociale, economische en ecologische programma’s. De bedoeling is dat de meest uitgesloten
en gemarginaliseerde groepen kunnen profiteren van versterkte sociale, economische en
milieuprogramma’s, betekenisvolle participatie en een betere levenskwaliteit voor iedereen.
2. Juridisch kader en beleidsniveau: de regering formuleert en implementeert een
geharmoniseerde en op equity gefocuste en gendergevoelige wetgeving, beleid en budgetten
in overeenstemming met de verbintenissen van Suriname in het kader van internationale
mensenrechtenverdragen.
3. Data collectie en informatie systemen uitbouwen: op equity, rechtengebaseerde en
gendergevoelige data collectie en data analyse, en een geharmoniseerd informatiesysteem
dat de ontwikkeling beoogt van sociale, economische en ecologische beleidsmaatregelen,
budgetten, wetgeving en programma’s26.

4.2. Milieusituatie – Algemeen
In grote lijnen kan Suriname opgedeeld worden in vier geologische zones, die samen een geschatte
670,000 fauna en flora soorten herbergen: jonge en oude kustvlakte, savannegordel en het
heuvelachtige binnenland. Met een totaal van ongeveer 94% is bos in al haar variaties het meest
dominante vegetatietype over deze zones heen27. Hiermee behoort Suriname tot de meest beboste
landen ter wereld. Het jaarlijks ontbossingspercentage van slechts 0.07% (in de periode 2000-2010)
typeert Suriname als één van de weinige `high forest - low deforestation` landen ter wereld28. Het land
verdient eveneens internationale erkenning als belangrijke zoetwaterbron in de regio. Suriname
behoort tot de top 10 van landen met meer dan voldoende zoetwater. Elke burger zou ongeveer
237,000 m³ zoet water tot zijn beschikking hebben, veel meer dan het wereldgemiddelde in m³ van
6,40029. Uitgestrekte moerassen, open savannes met grote grondwatervoorraden en brede rivieren
met veel stroomversnellingen zijn dan ook (naast bos) bepalend voor het landschap in Suriname.
Mijnbouw wordt algemeen beschouwd als grootste bedreiging van deze natuurlijk rijkdommen30,31.
Beschermde gebieden vormen in Suriname de belangrijkste hoeksteen voor natuurbescherming, die
in het land een lange geschiedenis kent. Sinds de jaren `70 van de vorige eeuw heeft de overheid,
met ondersteuning van NGOs, een formele beschermingsstatus toegekend aan ongeveer 14.6% (ca.
2,147,000 ha) van het Surinaams natuurlijk erfgoed. Dit resulteerde in 16 beschermde gebieden, die
de variëteit aan ecosystemen in het land goed omvatten32. Het merendeel bevindt zich in de kustzone,
25

http://www.gov.sr/media/218813/projecta.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---americas/---ro-lima/---sroport_of_spain/documents/publication/wcms_336133.pdf
27 SBB (2014). Surinaamse bosbouwsector 2013.
28 WWF Guianas (2012). Living Guianas report.
29 RvdRS (2012). Ontwikkelingsplan 2012-2016. Suriname in transformatie. Paramaribo, Suriname.
30 Republic of Suriname (2015). Fifth national report to the United Nations Convention on Biological Diversity,
Paramaribo.
31 WWF Guianas (2012). Living Guianas report, Paramaribo
32 Protected Planet (2012). World database on protected areas. Online database http://www.protectedplanet.net/
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waaronder vier `multiple use management areas` (MUMAs), waar een aantal economische activiteiten
(zoals visserij) toegelaten is. De grootste oppervlakte wordt ingenomen door het Centraal Suriname
Reservaat, dat de bovenloop van een van de hoofdrivieren in het land beschermt. Het afbakenen van
beschermde gebieden is in feite nog maar een eerste, relatief passieve stap in een volwaardig en
effectief natuurbeleid. Het echte werk zit in de opmaak en het uitvoeren van beheerplannen in
samenwerking met de lokale gemeenschappen. Op dit vlak heeft Suriname nog heel wat werk voor de
boeg om de 2020 doelstelling van de Biodiversiteitsconventie (CBD) te halen. Hiertoe moet 17% van
het landoppervlak beschermd én effectief beheerd worden. De overheid is eerder terughoudend om
verder invulling te geven aan deze doelstelling, o.a. door grondkwesties met lokale gemeenschappen
en onzekerheid over socio-economische voordelen.
Een goede, transparante ruimtelijke ordening in het urbane en rurale gebied, dat de basis zou moeten
vormen voor een optimaal en milieu-verantwoord gebruik van ruimte bij socio-economische
ontwikkeling, ontbreekt grotendeels in Suriname33. Dit is de oorzaak van veel conflicten tussen
verschillende sectoren met negatieve gevolgen voor de economie, het milieu en de mensen. In het
oog springen bv. het niet transparante concessiebeleid van de overheid en de ongecontroleerde
goudwinning in het binnenland, die momenteel de belangrijkste oorzaak is van ontbossing en ook nog
een grotere impact op het milieu heeft door vervuiling van waterwegen (o.a. door kwik)34.
Suriname is door haar ligging kwetsbaar voor de gevolgen van klimaatsverandering, zowel in de
kustzone (waar het grootste deel van de bevolking woont), als in het binnenland (waar lokale
gemeenschappen direct afhankelijk zijn van natuurlijke rijkdommen). De nood aan concrete (adaptatie
en mitigatie) maatregelen komt nu reeds onder de aandacht. Inheemse en Marron dorpen worden in
toenemende mate geconfronteerd met wateroverlast en -tekort. Een niet geplande voortschrijdende
urbanisatie ten noorden van Paramaribo veroorzaakt ontbossing en degradatie van de mangrove en
moerasbosgordel, die fungeert als natuurlijke klimaat buffer voor de hoofdstad. Dit waardevol periurbaan gebied heeft, als enige in de kustzone, geen enkele beschermde status. De overheid bereidt
momenteel een `climate compatible development` strategie (cf. klimaatactieplan) voor met als doel om
“de impact van klimaatsverandering te minimaliseren, terwijl de opportuniteiten voor ontwikkeling
gemaximaliseerd worden”. Het REDD+ traject, dat Suriname met succes aan het doorlopen is, wordt
beschouwd als een belangrijke pijler in deze strategie met bos “als duurzame hulpbron in een
gebalanceerd ontwikkelingspad”35,36. Concrete uitvoering van acties blijft vooralsnog uit.
Alhoewel het waarborgen van een goed milieu niet expliciet als doelstelling wordt vermeld in de
Grondwet van Suriname, wordt het belang ervan wel erkend als onderdeel van de sociale doelen in de
vorm van ‘het scheppen en het bevorderen van condities, nodig voor de bescherming van de natuur
en voor het behoud van de ecologische balans’ (artikel 6, lid 7). Die sociale(-economische) link vindt
men terug in de variatie aan diensten en producten, die de grote biotische en abiotische diversiteit in
Suriname levert aan haar inwoners37. Het land is dan ook voor de ontwikkeling in belangrijke mate
afhankelijk van natuurlijke hulpbronnen (zie verder)38. Het belang hiervan voor inheemse
gemeenschappen werd recent ook bekrachtigd in een verklaring voor de bescherming bos, water en
mens in zuid Suriname39. In het nationaal Ontwikkelingsplan 2012-2016 wordt een goed en gezond
milieu als noodzakelijk onderdeel van duurzame ontwikkeling verscheidene malen genoemd. Er wordt
gesteld dat er een verantwoord milieubeleid moet worden uitgevoerd, met bijzondere aandacht voor
afval- en chemicaliënbeheer, hernieuwbare energie, klimaatsverandering en duurzaam beheer van
water, natuur, land en bos40. In het afgelopen decennium is er echter geen krachtig milieubeleid
uitgevoerd en is de milieubescherming grotendeels beperkt gebleven tot het voorbereiden van
beleidsdocumenten en ad hoc acties op kleine schaal.

33 Del Prado, N., Lutchman, H., Toppin-Alahar, C., 2015. Support for sound land use planning in Suriname.
Report prepared for the Ministry of Spatial Planning, Land en Forest Management and WWF Guianas.
34 WWF Guianas (2012). Living Guianas report.
35 CCDA (2013). REDD+ Readiness Preparation Proposal (R-PP), Climate Compatible Development Agency;
goedgekeurd door Wereldbank
36 Ministry LTDE (2013). Second National Communication to the United Nations Framework Convention on
Climate Change. Report Ministry of Labour, Technological Development and Environment, Paramaribo.
37 Zie bv. Suriname als onderdeel van het Guiana Schild: Guiana Shield Facility (2012).
http://guianashield.org/index.php/publications-home/doc_ download/256-gsf-resource-moblisation-strategy.
38 CBvS, 2014. Leading sectors economy Suriname
39 Verklaring voor de bescherming van bos, water en mens in Zuid Suriname: samenwerking voor een duurzaam
beheer van Zuid Suriname. Op 5 maart 2015 ondertekend door de leiders van acht inheemse dorpen en zes
andere organisaties (waaronder NGOs)
40 RvdRS (2012). Ontwikkelingsplan 2012-2016. Suriname in transformatie. Paramaribo, Suriname.
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Milieu zal verder in de GCA Suriname niet enkel als transversaal thema behandeld worden maar ook
als 1 van de 2 interventiedomeinen.

4.3. Politieke en socio-economische situatie – Specifiek met betrekking tot natuurlijke
rijkdommen
De aanwezigheid van talloze waardevolle mineralen en de verscheidenheid aan landschappen die
een buitengewone biologische diversiteit herbergen, zijn uitzonderlijk voor zo’n klein land. Maar die
rijkdom is geen onverdeelde zegen. Het duurzaam beheer ervan brengt enorme uitdagingen met zich
mee, zowel op politiek, socio-economisch als ecologisch vlak.
Politiek
Politiek gezien is het tekenend dat Suriname nog niet voldoet aan het Extractive Industries
Transparency Initiative (EITI). Dit initiatief bestaat sinds 2002 en heeft als doel om betalingen aan
overheden in ontwikkelingslanden waar grondstoffen worden gewonnen, transparanter te maken om
zo corruptie en conflicten tegen te gaan. Energie en de mijnbouwsector dragen in sterke mate bij tot
de Surinaamse economie. De export van het land bestaat voor meer dan 90 procent uit goud,
aluinaarde en olie. Deze grondstoffen dragen tot 30 procent bij aan het bruto nationaal product
(BNP)41. Toch lijkt de staatskas er niet beter van te worden. In 2011 incasseerde de Surinaamse
overheid slechts 180 miljoen dollar aan belastingen, royalty’s en consentrecht uit de goudsector.
Daarvan werd 164 miljoen betaald door het Canadese IamGold voor een productie van 12 ton goud
en slechts 16 miljoen dollar door de kleinschalige sector voor een productie van 19 ton goud. Die 31
ton goud was toen ruim 1,5 miljard dollar waard op de wereldmarkt42.
Opvallend is dat Suriname er, in tegenstelling tot heel wat andere landen in Latijns-Amerika en de
Caraïben en zeker in andere regio’s, grotendeels in slaagt het aantal gewelddadige conflicten over
natuurlijke hulpbronnen tot een minimum te beperken43. Toch kunnen nefaste sociale effecten van de
mijnbouw niet ontkend worden. De tradities en territoriale rechten van de Saramakaners, een in
stamverband levende gemeenschap van Afro-Surinamers, staan nog steeds onder druk van
toenemende groot- en kleinschalige mijnbouw- en houtkapactiviteiten. Het vonnis van het InterAmerikaanse Hof voor de Mensenrechten (IACHR) uit 2007, ten voordele van de Saramakaners en
hun recht op inspraak, wordt niet ten volle gerespecteerd44. Verder wordt gewag gemaakt van een
verhoogde aanwezigheid van sekswerkers en toename van seksueel overdraagbare aandoeningen45.
Mijnbouw is geassocieerd met migratie van vooral mannelijke arbeiders, vooral Braziliaanse
garimpeiros. Bij de arbeidsomstandigheden van de naar schatting 20,000 mensen die in de artisanale
mijnbouw werken, kunnen veel vragen gesteld worden. Zo wordt in de artisanale mijnbouw veel
gebruik gemaakt van giftig kwik, zonder dat arbeiders voldoende op de hoogte zijn van de
gezondheidsrisico’s die daarmee gepaard gaan46.
Economie
Belangrijke pijlers van de Surinaamse economie zijn de winning van mineralen zoals bauxiet,
aluinaarde en goud. Ten zuiden van Paramaribo is door de aanleg van een stuwdam in de
Surinamerivier de Afobaka waterkrachtcentrale ontstaan die elektriciteit levert, onder meer voor de
productie van aluminium. Een andere belangrijke pijler is de winning van aardolie door Staatsolie
Maatschappij Suriname N.V., voornamelijk in Saramacca, een district 45 kilometer verwijderd van
Paramaribo. Dit bedrijf is sinds 13 december 1980 actief en Suriname is de enige aandeelhouder. Al
meer dan 30 jaren draagt Staatsolie bij tot de ontwikkeling van Suriname. Het bedrijf is tevens agent
voor de staat, bevordert actief het koolwaterstofpotentieel van Suriname en controleert
aardolieovereenkomsten namens de staat. Andere takken van de economie zijn landbouw en visserij,
hout en handel.
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Wereldbank, 2012
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46 Heemskerk & Duijves, 2014
42

19/63

De sterke afhankelijkheid van natuurlijke rijkdommen brengt ook een aantal economische risico’s met
zich mee. Recent waarschuwde het Internationaal Monetair fonds (IMF) Suriname nog voor de
“Hollandse ziekte”47. Daarmee wordt bedoeld dat de waarde van een munt stijgt als gevolg van de
verkoop van (pas ontdekte) grondstoffen. Door die waardestijging wordt de concurrentiepositie van het
land minder en valt de (niet-extractieve) export terug. Hierdoor daalt de economische productie en
stijgt de werkloosheid. Overheidsinkomsten die even volatiel zijn als de grondstoffenprijzen op
internationale markten, maken het bovendien niet gemakkelijk om een verantwoord beleid te voeren
gerelateerd aan de besteding van de fiscale inkomsten uit ontginning. Het Spaar- en Stabilisatiefonds
dat een oplossing zou kunnen bieden48 en dat aangekondigd werd in het Ontwikkelingsplan 20122016 werd voorlopig niet gerealiseerd.
Gender en ‘equity’
Een economie die gebaseerd is op de extractie van natuurlijke rijkdommen, heeft een impact op
gender (gelijkheid). Algemeen is er een veel grotere participatie in de economie van mannen dan van
vrouwen49. Dit komt duidelijk tot uiting in de kleinschalige goudmijnbouw, die geassocieerd is met de
migratie van vooral mannelijke arbeiders, Braziliaanse garimpeiros en marrons. Hierbij blijven mannen
vaak voor langere tijd weg van hun huishoudens waardoor vrouwen er alleen voor staan. Verder wordt
in deze sector ook gewag gemaakt van een verhoogde aanwezigheid van prostitutie en een toename
van seksueel overdraagbare aandoeningen50.
De socio-economie in Suriname wordt als (heel) kwetsbaar beschouwd voor de effecten van
klimaatsverandering. Vrouwen zijn hierbij vaak een van de eerste groepen om deze impact te voelen,
vooral in het binnenland. Om deze reden wordt gender specifiek als thema meegenomen in de
voorbereiding van adaptatiestrategieën door de overheid en haar partners51.
Ecologie
Tot slot zijn ook de ecologische gevolgen van de extractieve industrie niet te onderschatten.
Bescherming en herstel van het natuurlijk milieu worden in het Ontwikkelingsplan 2012-2016 dan ook
aangehaald als redenen waarom Suriname moet inzetten op economische diversificatie. De
kleinschalige mijnbouwactiviteiten leiden tot een grote vertroebeling van zoetwater en sterkt
kwikverontreiniging; de industriële mijnbouw in Suriname maakt gebruik van giftig natriumcyanide52.
De mijnbouw is ook de snelst groeiende oorzaak van ontbossing in Suriname – een verontrustende
trend, ook al blijft de getroffen oppervlakte tot nog toe beperkt in vergelijking met de totale hoeveelheid
staand bos53. Het proces van economische diversificatie verloopt tot nu toe heel traag, al leeft bij de
regering wel enige tijd het idee om Suriname te “branden” als het groenste land ter wereld en de
groene economie aan te zwengelen54. Natuurtoerisme zou voorlopig maar één procent van het BNP
uitmaken, terwijl de BNP bijdrage van toerisme als geheel ook slechts 2 procent bedraagt5556. De
recente gesprekken tussen het Ministerie van Financiën en de Caribbean Development Bank (CDB)
rond het thema “groene economie” wijzen misschien op toekomstige financieringskansen57 – allicht
nodig voor Suriname om van woord naar daad te gaan.

4.4. Politieke en socio-economische situatie – Specifiek met betrekking tot onderwijs
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50 Heemskerk, M. and Olivieira, M. (2004). Maroon perceptions of small-scale gold mining impacts, II. A survey in
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51 Ministry LTDE (2013). Second National Communication to the United Nations Framework Convention on
Climate Change. Report Ministry of Labour, Technological Development and Environment, Paramaribo
52 NIMOS, online
53 WWF, 2012
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in Suriname. Tropenbos Suriname, Paramaribo.
56 CBvS (2014). Leading sectors economy Suriname.
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4.4.1. Overzicht van het onderwijssysteem
In 1876 werd de leerplicht voor kinderen tussen 7 en 12 jaar in Suriname ingesteld. Deze is sindsdien
niet gewijzigd. De uitbreiding van de leerplicht naar 4 tot en met 16 jaar werd opgenomen als een
artikel in de conceptwet basisonderwijs en ligt ter behandeling en goedkeuring bij De Nationale
Assemblée. Het onderwijssysteem in Suriname is gebaseerd op het Nederlands systeem dat licht
gewijzigd werd sinds de invoering in de jaren 1970. Het formele onderwijs bestaat uit 3 niveau’s: het
basisonderwijs (kleuter- en lager onderwijs), het lager secundair en het hoger secundair onderwijs. De
meeste scholen zijn gelegen in of rond de steden of kustgebieden (zie figuur 3). Bijna de helft van de
basis- en secundaire scholen zijn bestuurd door religieuze organisaties58. Hoger onderwijs wordt enkel
in de hoofdstad Paramaribo aangeboden.

Figuur 3: Aantal scholen in de stedelijke en kustgebieden versus het binnenland.

Basisonderwijs
In de voorbije periode werd het 8-jarig basisonderwijs ingevoerd, waarbij het 2-jarige kleuteronderwijs
(KO) en het 6-jarige Gewoon Lager Onderwijs (GLO) samen werden gebracht in een schooltype
zonder de bestaande breuklijnen. Het betreft een structuur- en een onderwijsinhoudelijke vernieuwing.
Deze integratie van de twee bestaande schooltypen (Kleuter en GLO) in 8-jarig basisonderwijs beoogt
een kwaliteitsverbetering en interne efficiëntie van de basisvorming (4-12 jaar). Dit moet resulteren in
meer gelijke kansen voor leerlingen en vermindering van het zittenblijven en vroegtijdige schooluitval.
In het totaal telt Suriname 355 basisscholen, waaronder 158 openbare en 197 bijzondere en
particuliere scholen. Meer dan de helft van de scholen zijn gelegen in de districten Paramaribo en
Wanica waar twee derde van de bevolking van Suriname woont.
Volgens de 2010 Multiple Indicator Cluster Survey (MICS), blijft kleuteronderwijs vooral een privilege
voor kinderen in de steden en van rijkere gezinnen. 44% van de 3-5 jarigen in stedelijke gebieden
volgen kleuteronderwijs, in vergelijking met 19.6% in de rurale en afgelegen gebieden. Ook volgen
63.3% van de kinderen uit gezinnen in het rijkste kwintiel kleuteronderwijs in vergelijking met 16.2% in
het armste kwintiel59
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Cijfers uit het Suriname MDG Progress Report 2014 tonen een zeer goede vooruitgang in het behalen
van de Millenium Development Goals voor het lager onderwijs60. Zo stond in 2010 de Net Enrolment
Ratio in lager onderwijs op een indrukwekkende 98% voor het gehele land (M: 96%, V: 98%).61 In de
afgelegen gebieden ligt de NER voor lager onderwijs met 90% aanzienlijk lager dan het gemiddelde.
Op dezelfde wijze ligt de inschrijving van kinderen uit het armste kwintiel van de bevolking bijna 5%
lager dan bij het rijkere kwintiel. Grafiek 4 toont wel aan dat vooral de armste bevolkingsgroepen
tussen 2000 en 2010 een grote inhaalbeweging realiseerden62.
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De Adjusted Net Enrolment Rate ligt op 92% (UNESCO, 2015)
62 UNESCO, 2015
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Figuur 4: Opleidingsniveau lager onderwijs tussen 2000 en 2010: gemiddelde en armste kwintiel
(Bron: Education for All Global Monitoring Report, 2015)
Op basis van de Survival Rate van 92% in 2012 blijkt dat het aantal schoolverlaters in lager onderwijs
laag ligt. De afgelegen en rurale gebieden scoren echter opnieuw 5% tot 7% beneden het
gemiddelde63. Wanneer we de completion rate beschouwen zijn de verschillen nog groter met 93% in
de stedelijke gebieden tegenover 78.8% in de rurale gebieden.64 De completion rate voor het
afgelegen binnenland ligt nog een heel stuk lager met slechts 61.7%. Ook ligt de completion rate voor
kinderen uit het armste kwintiel van de bevolking 43,3% lager dan bij het rijkere kwintiel65. Bovendien
ligt het aantal zittenblijvers in lager onderwijs zeer hoog met een gemiddelde van 17% in 2012.
Slechts 75,6% van de leerlingen die deelnamen slaagden ook in het eindexamen van het 6de leerjaar
van het lager onderwijs66. Dit cijfer was nagenoeg gelijk voor jongens en meisjes, maar er namen
5,4% minder jongens dan meisjes deel aan het examen.
Secundair onderwijs
Het secundair onderwijs wordt opgedeeld in Voortgezet Onderwijs voor Junioren (VOJ), en Voortgezet
Onderwijs voor Senioren (VOS). Zowel op lager als hoger secundair niveau wordt een indeling
gemaakt tussen algemeen vormend, beroepsgericht en speciaal onderwijs. In 2013 waren 67% van
de 34.208 VOJ leerlingen ingeschreven in een Meer Uitgebreid Lager Onderwijs (MULO) school, een
indicatie dat het algemeen vormend onderwijs de voorkeur geniet. Bijna twee derde van de 124 VOJ
scholen zijn gelegen in de districten Paramaribo en Wanica.
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The survival rate is calculated using the constructed cohort method and predicts the likelihood that a pupil will
survive to a particular grade assuming the current pattern of dropout and repetition. The completion rate
measures the historic path already taken by the cohort. Note that the cohorts of the two indicators are not the
same.
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Terwijl de net enrollment rate hoog is in het basisonderwijs, liggen de cijfers op secondair niveau heel
wat lager (57%). Het verschil met de gross enrollment rate van 85% is opmerkelijk groot en duidt op
een hoog aandeel ‘over-age leerlingen’ in secundair onderwijs. Ongeveer 33% van de leerlingen in
lager secundair onderwijs vallen vroegtijdig uit wat dubbel zo hoog is dan de norm in de LatijnsAmerikaanse en Caraïbische landen67. Ook ligt de deelname van kinderen in rurale (43.7%) en vooral
afgelegen gebieden (21%) veel lager dan in de stedelijke districten (66.2%). Bovendien volgen slechts
28.5% van de kinderen uit het armste kwintiel secundair onderwijs tegenover 82% van de kinderen uit
het rijkste kwintiel.
Net als in het lager onderwijs blijft het aantal zittenblijvers met een gemiddelde van 14% in het
secundair onderwijs groot. Het gender evenwicht wordt vooral in het secundair onderwijs verstoord ten
nadele van de jongens: de verhouding ingeschreven meisjes tot jongens ligt er namelijk op 131%.
Bovendien sluiten de vaardigheden die leerlingen verwerven niet voldoende aan bij de vereisten op de
arbeidsmarkt68.
Tertiair onderwijs
Het tertiair onderwijs is het hoger onderwijs en omvat alle opleidingen op postsecundair niveau
waarvoor als toelating minimaal een diploma op VOS niveau vereist is of een equivalent daarvan.
Suriname heeft 1 universiteit, de Anton de Kom Universiteit van Suriname Deze bestaat uit 4
faculteiten en een aantal onderzoeksinstituten. Daarnaast kent Suriname een aantal instellingen dat
hoger beroepsonderwijs aanbiedt, en een instelling die zowel hbo-bachelors-, (hbo-) masters-, en
postgraduate opleidingen aanbiedt (het FHR Institute for Social Studies).
De Anton de Kom Universiteit van Suriname (AdeKUS), het Instituut voor de Opleiding van Leraren
(IOL), de Lerarenopleiding voor Bero epsonderwijs (LOBO), de Polytechnic College (PTC) en de
Academie voor Hoger Kunst- en Cultuuronderwijs (AHKCO) zijn instellingen die onder de
bevoegdheid van het Ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur vallen. De Centrale Opleiding
voor verpleegkundigen en mensen in aanverwante beroepen (COVAB) en jeugd tandheelkundige zorg
(JTV) vallen onder het ministerie van Volksgezondheid. De relatie met de ministeries en de mate van
autonomie verschillen per instelling. Semi-overheid instituut AdeKUS heeft een grote mate van
autonomie. Het IOL wordt beheerd door de Directoraat Onderwijs en valt onder de wettelijke
regelgeving voor scholen. Het AHKCO valt onder het directoraat Cultuur, terwijl de PTC werd
opgericht als een openbare ‘Foundation’.69
De gross enrolment rate in hoger onderwijs bedraagt ongeveer 12%, en is daarmee beduidend lager
dan het gemiddelde van 43% in de Latijns-amerikaanse en Caraïbische landen70. In het totaal betreft
het 4,231 studenten aan het hoger beroepsonderwijs en 3,542 universiteitsstudenten. Ongeveer 5%
van de Surinaamse werknemers behaalde een hoger onderwijs diploma.
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Figuur 5: Selectie van belangrijkste onderwijsindicatoren in Suriname Bron: IDB 2015
4.4.2. Gender en ‘equity’ binnen de onderwijs sector
Suriname kent een groeiend onevenwicht rond gender in het onderwijs. Daar waar het aantal jongens
en meisjes in het kleuteronderwijs nagenoeg gelijk is, ligt de sex ratio in het lager onderwijs op 108,4.
Dit grotere aantal jongens in lager onderwijs is echter niet toe te schrijven aan een
ondervertegenwoordiging van meisjes maar wel aan het hoge aandeel van jongens onder de
zittenblijvers. Dit leidt tot een hoger aantal ‘overaged’ jongens dan meisjes in het lager onderwijs. In
de algemeen vormende richtingen van het lager secundair onderwijs telt ongeveer 15% minder
jongens dan meisjes terwijl het net omgekeerd is in de beroeps- en technische richtingen. Dit gender
onevenwicht ten nadele van de jongens wordt nog scherper in het hoger secundair onderwijs waar
nog maar 35,8% van de leerlingen jongens zijn.7172 Enkel in het middelbaar beroepsonderwijs haalt het
aandeel jongens nog bijna 50%. Een gelijkaardige vaststelling kan gemaakt worden op hoger
onderwijs waar 72,5% van de studenten vrouwelijk zijn (tabel 1). Deze trend staat in schril contrast
met de laatste decennia van de 20ste eeuw. Immers, van de bevolking met een universitaire opleiding
zijn er 63% mannelijk in de leeftijdsgroep 40 jaar of ouder; in de leeftijdsgroep onder de 40 jaar is dit
net omgekeerd en zijn er 63% vrouwen.
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Op basis van cijfers in het rapport “Geselecteerde genderstatistieken Suriname” (ABS, 2013)
Het gaat hier om de schooltypes VWO, HAVO, MBO en Leerkrachtenopleidingen.
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Hoger onderwijs MinOWC 2013/2014
Type onderwijs
Adek Universiteit

Man

Vrouw

Totaal

1,213

31.0%

2,697

69.0%

3,910

IOL

326

13.6%

2,067

86.4%

2,393

PTC

177

68.3%

82

31.7%

259

LOBO

243

51.1%

233

48.9%

476

68

20.1%

271

79.9%

339

2,027

27.5%

5,350

72.5%

7,377

AHKCO
Totaal

Tabel 3: Genderstatistieken in het hoger onderwijs van Suriname (Bron: Statistisch jaarboek 2013,
ABS)
Als we kijken naar het onderwijzend personeel zien we ook grote verschillen; het onderwijzend
personeel op de lagere en secundaire scholen bestond in 2012 respektievelijk voor 94% en 72% uit
vrouwen73. Het genderbeleid staat echter hoog op de nationale agenda en er is ook politieke wil om
hieraan te werken.
Vanuit het perspectief van ‘equity’ situeren zich de problemen voornamelijk rond armoede en
geografie. Vormen de breuklijnen zich in andere landen in de regio in de eerste plaats rond ras of
huidskleur en etniciteit, in Suriname valt vooral het verschil tussen drie streken op: de hoofdstad
Paramaribo, de kust en het dicht bebost binnenland. Woonplaats is de belangrijkste voorspeller van
onderwijs- als inkomensongelijkheid74. Vrijwel alle leerkrachten in het kustgebied zijn bevoegd maar in
het binnenland is een tekort aan bevoegde leerkrachten. 75
4.4.3. Onderwijsstrategieën
De regering van Suriname geeft in haar ontwikkelingsplan 2012-2016 veel aandacht aan onderwijs en
meer bepaald aan de reorganisatie van het onderwijssysteem. Daarbij stelt ze als belangrijkste
uitdaging het dichten van de steeds grotere kloof tussen het onderwijsaanbod en de behoeften van de
arbeidsmarkt voorop. De aspecten die hierbij onverdeelde aandacht verdienen, zijn:
• versterking van het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur;
• professionalisering van leerkrachten;
• continue bewaking van de kwaliteit van onderwijs;
• verbetering van de wet- en regelgeving in onderwijs;
• formulering van een wetenschapsbeleid en een technologiebeleid76.
De regering van Suriname stelt daarbij centraal dat ieder individu recht heeft op een minimumniveau
van onderwijs dat zoveel mogelijk mensen in staat stelt zelfstandig en onafhankelijk hun leven in te
richten. Daarbij erkent ze dat mensen verschillende talenten en capaciteiten hebben en dat er daarom
ruimte moet zijn voor maatwerk in opleidingstempo en -niveau. In de afgelopen decennia heeft in het
Surinaamse onderwijs een ontwikkeling plaatsgevonden die minder ruimte geeft voor individuele
verschillen in leertempo en leerniveau. De vele drop-outs en de zittenblijvers, de verschillende
breukvlakken tussen onderwijstypen, de ontbrekende professionaliseringsfunctie van leerkrachten,
afgebroken tussenwegen in het voortgezet onderwijs (VOJ en VOS) en het meestal dwingende advies
van de GLO-toets zorgen ervoor dat vroeg- en laatbloeiers en mensen die boven of beneden het
gemiddelde presteren weinig kansen krijgen om hun talenten optimaal te benutten en te ontwikkelen.
De Regering wenst de onderwijsinstellingen de ruimte te bieden om zowel leerlingen te bedienen die
extra begeleiding nodig hebben als leerlingen die meer uitgedaagd moeten worden. Ze wenst aan
leerlingen de ruimte te bieden om hun eigen studiepad te kiezen. Daarnaast stelt de regering binnen
het onderwijs ook de ontwikkeling van sociale vaardigheden, alsook zin voor burgerschap en
bewustmaking van democratische normen en waarden centraal. Om beter aan te sluiten bij de noden
op de arbeidsmarkt stelt ze ook een uitbreiding van de leerplicht naar 4 tot 16 jaar, het terugdringen
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van het ongediplomeerd schoolverlaten, en het verbeteren van de zorgkwaliteit in het onderwijs
voorop77.
Het huidige onderwijs wordt gekenmerkt door de leerkracht die centraal staat, klassikaal les geeft,
terwijl de leerling in een passieve rol betrokken is bij de les. Nochtans staat de regering voor
kindvriendelijk onderwijs waarbij de belevingswereld en leefwereld van de leerlingen centraal komen
te staan. Professionalisering van leerkrachten is mede daarom een prioriteit78. Hiertoe werd onder de
naam “De Nieuwe Leerkracht” een vernieuwingstraject gestart bij de instituten die instaan voor de
opleiding van leerkrachten voor het basisonderwijs. Dit traject beoogt het opwaarderen van de
lerarenopleiding basisonderwijs van het huidige middelbaar beroeponderwijs niveau naar een
vierjarige, competentiegerichte bacheloropleiding met VOS diploma als toelatingseis. Het Centrum
voor Nascholing Suriname (CENASU) zal samen met de Pedagogische Instituten en het Instituut voor
de Opleiding van Leraren (IOL) een belangrijke rol spelen in de her- en bijscholing en
professionalisering van leerkrachten. Ook de leerkrachten van het beroepsonderwijs zullen via LOBO
en CENASU getraind worden79.
Tijdens de 2010 Enterprise Survey (WB, 2010) gaven 29,9% van de bedrijven aan dat het gebrek aan
goed geschoolde werknemers veruit het belangrijkste obstakel is bij hun werkzaamheden.

Figuur 6: Wereldbank
Om het beroepsonderwijs te hervormen en om een kwalificatiestructuur op te zetten die voldoet aan
de internationale standaarden is er een werkgroep opgericht bestaande uit vertegenwoordigers van
het bedrijfsleven, de vakbewegingen en de overheid. Deze werkgroep moet leiden tot de inrichting van
een “Suriname National Training Authority” (SNTA) die hoofdzakelijk belast met het formuleren van
het TVET beleid in Suriname. Daarnaast zal ze zich bezighouden met het ontwikkelen van
beroepsstandaarden en competenties, accreditatieprocedures, richtlijnen, curricula en studiemateriaal,
alsook het beoordelen en vaststellen van certificeringsnormen. Met de financiële steun van de Islamic
Development Bank moet dit uiteindelijk leiden tot een competentiegericht beroepsonderwijs dat beter
afgestemd is op de arbeidsmarkt.
Om het stelsel van accreditering van opleidingen in het hoger onderwijs door te voeren werd recent de
Nationale Accreditatie Raad benoemd. De accreditatiekaders van het Nationaal Orgaan Voor
Accreditatie geven daarbij richting aan de diverse onderwijsinstellingen bij de invoering van interne
kwaliteitszorg en vernieuwings-processen.
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Hoewel de mijnbouwsector en aanverwante bedrijven vandaag in zeer grote mate bijdragen aan de
economie van Suriname, benadrukt de regering in haar beleidsdocumenten dat het zich concentreren
op uitsluitend mijnbouw – de niet-hernieuwbare sectoren – enorme risico’s met zich meebrengt,
ondermeer door prijsschommelingen en uiteindelijk uitputting van bronnen. Om duurzame
ontwikkeling te garanderen, staat diversificatie van de economie hoog op de agenda van de regering.
Daarbij wordt onder andere gedacht aan de agrarische sector, het toerisme en de industrie. Om de
transformatie van niet-duurzaam natuurlijk kapitaal naar duurzaam menselijk- en geproduceerd
kapitaal te bevorderen wenst de regering te investeren in onderwijs en infrastructuur. Deze investering
in onderwijs moet de kennisbasis van de economie te vergroten, welke ook ingezet kan worden in
niet-minerale sectoren80.

5. Beschrijving van de lokale civiele maatschappij, de gedecentraliseerde
autoriteiten en de overheidsinstellingen en van hun voornaamste financiële
partners
5.1. Beschrijving - Algemeen
De bestuurlijke organisatie in Suriname is geregeld in de Grondwet van 1987 en in de Wet Regionale
Organen (WRO). Deze organieke wet regelt de politieke- bestuurlijke structuur van de tien districten in
Suriname en de inrichting en de bevoegdheden van de regionale organen. Elk district heeft een
Districtsraad en is onderverdeeld in ressorten met lokaal gekozen ressortraden. In elk district is er een
Districtsbestuur ingesteld. Van 2002 tot 2014 werd met de steun van de InterAmerican Development
Bank (IDB) een decentralisatieprogramma uitgevoerd: Decentralization and local Government
Strengthening Program, kortweg het DLGP.
Het decentralisatieprogramma moest mogelijk maken dat de lokale bevolking op ‘grass-root-level’ en
‘demand driven’ maximaal betrokken wordt in het besluitvormingsproces en als zodanig zelf de eigen
prioriteiten kan bepalen voor de verbetering van woon-, leef-, werk- en productieomstandigheden. Het
voornaamste doel van het programma was om het lokaal bestuur in Suriname te versterken met een
wettelijk raamwerk en de invoering van fiscaal en administratief levensvatbare overheidsinstituten in
de districten, noodzakelijk voor een zelfstandig financieel en begrotingsbeheer. Op basis van nieuwe
wetgeving beoogde het programma om de districten stapsgewijs een groter aandeel in de
staatsinkomsten (natuurlijke hulpbronnen, belastingen) te geven en over eigen inkomsten te
beschikken.81
Het eerste DLGP programma voorzag om vijf Surinaamse districten te versterken zodat ze zelf in
staat zouden zijn eigen inkomsten te genereren, een begroting op te stellen en een zelfstandig
financieel beleid te voeren. Ondanks kinderziekten slaagde het programma er in eerste successen te
boeken. Enkele districten konden voor het eerst in de Surinaamse geschiedenis een eigen begroting
opstellen. Er bleef echter nog veel werk aan de winkel82. Daarom werd een tweede, groter
decentralisatieprogramma opgestart. Dat moest het districtsapparaat versterken door de
bevolkingsparticipatie en de gemeenschapsontwikkeling te bevorderen. Ook werd het aantal districten
uitgebreid van vijf pilots naar alle districten. Het DLGP-II werd in december 2014 formeel afgesloten.
De 2012 mid-term evaluatie van het programma stelde dat het programma op koers was om de
doelstellingen te bereiken.83 Volgens het Ministerie van regionale ontwikkelingen hadden op het einde
van 2013 alle 10 districten hun eigen districtsfonds en voerden ze zelfstandig begrotings- en financieel
beheer. Er werd tevens een ontwerp-definitief wettelijk kader voor een nieuw bestuursmodel en een
nieuw financieel stelsel voor de districten voorbereid. Ook werden structuren ingericht die zorgen voor
een betere participatie van de bevolking in de democratie, zoals de oprichting van buurtcomité’s en de
optie voor de NGO’s en CBO’s om te participeren in een overlegstructuur op ressortniveau. 84
In haar nationaal ontwikkelingsplan (2012-2016) stelt de overheid dat participatie in Suriname nog
geen volledige juridische realiteit is, maar wel in feitelijke zin een positieve ontwikkeling doormaakt85.
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5.2. Beschrijving - Specifiek met betrekking tot natuurlijke rijkdommen
5.2.1. Gedecentraliseerde autoriteiten en de overheidsinstellingen
Een goed milieubeleid is de sleutel voor een verantwoorde en duurzame economie, gebaseerd op de
extractie van natuurlijke rijkdommen. Op de eerste plaats is het de taak van de nationale overheid om
een sterk milieubeleid uit te stippelen met een transparante wetgeving. Vervolgens moeten
volwaardige instituten voldoende begeleiding bieden en controle uitoefenen op de uitvoering van dit
beleid. Omdat milieu in brede zin (inclusief het beheer van natuurlijke rijkdommen) in essentie een
sectoroverkoepelend thema is, heeft het raakvlakken met het beleid van het merendeel van de
ministeries. Er zijn echter een aantal overheidsinstellingen die milieubeheer duidelijk als kerntaak
hebben86. Hierbij moet de kanttekening gemaakt worden dat het onderstaand overzicht vermoedelijk
wijzigingen zal ondergaan in de nieuwe regeringsperiode. Men kan echter verwachten dat de
basistaakstellingen behouden zullen blijven, zij het misschien onder een andere naam.
Bos- en natuurbeleid vallen onder het mandaat van het Ministerie van Ruimtelijke Ordening,
Grond- en Bosbeheer (RGB). Dit ministerie omvat twee belangrijke op de uitvoering gerichte
parastatale instellingen: de Stichting Natuurbehoud Suriname (STINASU) en de Stichting voor
Bosbeheer en Bostoezicht (SBB). Wettelijk heeft dit ministerie als enige de eindverantwoordelijkheid
over het beheer van beschermde gebieden. Het beroept zich voor de uitvoering van zijn taakstelling
o.a. op de Natuurbeschermingswet (1954, 1992), de Jachtwet (1954, 1997) en de Wet Bosbeheer
(1992).
Het Ministerie Natuurlijke Hulpbronnen (NH) richt zich op het beleid rond water (o.a.
drinkwatervoorziening), energie (o.a. elektriciteitsvoorziening) en mijnbouw (uitgifte concessies). Het
huisvest de staatsmijnbouwbedrijven Staatsolie Maatschappij Suriname N.V. en Grassalco N.V.
In de eerste helft van 2015, is het beleid rond milieu in de enge zin uit het Ministerie van Arbeid,
Technologische Ontwikkeling en Milieu (ATM) direct gebracht onder het Kabinet van de President in
het Bureau Nationale Veiligheid, o.a. vanwege het nationaal sector overkoepelend aspect. Sinds
2011 heeft het Kabinet nog een andere beleidstaak met betrekking tot natuurlijke rijkdommen onder
zich genomen, namelijk de ordening van de goudsector door het coördinatieorgaan Ordening
Goudsector (OGS), met als hoofddoel “illegale en informele activiteiten en situaties weer naar de
legale sfeer te brengen"87. Het Kabinet is verder, samen met het Ministerie van Buitenlandse Zaken,
het officiële aanspreekpunt voor internationale milieuconventies en -mechanismen (o.a. CBD,
Minamata Conventie en REDD+). Inhoudelijk worden deze voorbereid door het Nationaal Instituut voor
Milieu en Ontwikkeling in Suriname (NIMOS), die als overheidsstichting mee verhuisd is met de
milieupoot van ATM. De missie van NIMOS is het “initiëren van de ontwikkeling van een nationaal
juridisch raamwerk voor milieubeleid en milieumanagement in het belang van duurzame
ontwikkeling”88. Dit instituut is o.a. belast met de beoordeling van milieueffectrapporten op basis van
door hen opgestelde richtlijnen89.
5.2.2. Civiele maatschappij
Het deel van de civiele maatschappij, dat streeft naar een beter milieubeleid in Suriname, is groeiend.
Dit uit zich in een toenemend aantal organisaties met een milieuthema als kernmissie. De schaal
waarop ze werkzaam zijn verschilt naargelang hun structuur, die gaat van kleine eenmansstichtingen
tot grote internationale NGOs met een afdeling in Suriname. Ze ontstaan uit een algemeen
ongenoegen over het lage milieubewustzijn van de Surinaamse bevolking, inclusief beleidsmakers.
Naast de organisaties die hun oorsprong vinden in Paramaribo, zijn lokale groepen die de dorpen in
het Surinaamse binnenland als vertrekpunt hebben om nationale thema`s aan te kaarten.
Voorbeelden zijn de Vereniging van Inlandse Dorpshoofden (VIDS)90, de Vereniging van
Saramacaanse Gezagsdragers (VSG) en de Organisatie van Inheemsen in Suriname (OIS, die de

86 http://www.gov.sr
87 http://www.gov.sr/kabinet-van-de-president/werkgroepen/ordening-goudsector
88 http://www.nimos.org
89 NIMOS, 2009. Environmental assessments guidelines. Second edition.
90 http://www.vids.sr
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Zuid-Amerikaanse NGO COICA91 in het land vertegenwoordigt). Zij genieten internationale erkenning
door o.a. hun deelname aan wereldwijde fora. In Suriname worden ze echter niet door al de lokale
gemeenschappen als hun vertegenwoordiger erkend, waardoor dorpen vaak (aanvullend)
rechtstreeks in nationale beleidsprocessen betrokken worden (zoals REDD+ traject). Kleinere
organisaties hebben vaak een focus op het duurzaam gebruik van natuurlijke rijkdommen (bv.
plantprodukten) om de lokale economie te diversifiëren en kwetsbare groepen (zoals vrouwen) te
versterken. In de huidige verkiezingstijd komt de civiele maatschappij nog sterker naar voren.
Een initiatief van de stichting Projecta probeert alle krachten te bundelen in het project `Building the
Suriname Civil Society Accountability Mechanism for Human Rights and Good Governance`
(gesteund door de Europese Commissie) om van de overheid meer rekenschap te eisen bij de
uitvoering van haar beleid. Milieu, ruimtelijke ordening en de rechten van lokale gemeenschappen zijn
belangrijke thema`s die hierbij aan de orde komen92. Dit burgerinitiatief wordt beschouwd als een
voorbeeld van het feit dat NGOs in Suriname op een constructieve manier kunnen samenwerken om
een beter nationaal beleid in het land te stimuleren. Een andere goede illustratie van een dergelijke
samenwerking is het project om een South Suriname Conservation Corridor (SSCC) te creëren.
Inheemse dorpsleiders van acht Trio en Wayana gemeenschappen hebben een verklaring voor de
bescherming van bos, water en mens in een gebied van 7,2 miljoen hectare in Zuid-Suriname
ondertekend en afgegeven aan de voorzitter van de Nationale Assemblee (DNA) 93. Deze verklaring is
het resultaat van een intensief engagement traject in de dorpen en Paramaribo, in samenwerking met
de NGOs Conservation International Suriname (CI), WWF Guianas en het Amazon Conservation
Team Suriname (ACT). De overheid is ook een partner in dit project via het Ministerie van Ruimtelijke
Ordening, Grond- en Bosbeheer.
Financiële partners
Externe financiële partners verlenen significante budgettaire steun aan zowel overheidsinstellingen als
NGOs voor het voorbereiden en uitvoeren van het milieubeleid, als aanvulling op de (vaak beperkte)
eigen middelen. Ze spelen dus een niet te onderschatten (indirecte) rol bij het beheer van natuurlijke
rijkdommen, temeer daar ze strikt toezien op het naleven van de internationale regelgeving. Vaak zijn
dit grote, gerenommeerde internationale instellingen, zoals de Wereldbank en UNDP. Voorbeelden
van lopende projecten die (o.a.) met hun steun uitgevoerd worden, zijn het REDD+
voorbereidingstraject94 en het Suriname Coastal Protected Area Management project (SCPAM).
Daarnaast is er de voorbije jaren ook vanuit Surinaamse financiële partners een toenemende
aandacht voor milieu-ondersteuning. Zo zijn er bv. vanuit de private sector reeds 14 bedrijven als
`groene partner` geregistreerd bij de Stichting Suriname Conservation Foundation (SCF), die een
fonds beheert “ter ondersteuning van het beheer, het behoud en het duurzaam gebruik van de
biodiversiteit in Suriname”95.

5.3. Beschrijving - Specifiek met betrekking tot onderwijs
5.3.1. Gedecentraliseerde autoriteiten en de overheidsinstellingen
Het onderwijssysteem van Suriname is gecentraliseerd en wordt gecoördineerd, geleid en
gereguleerd door het Ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur (MinOWC). Het ministerie
is ook de grootste financier van onderwijsdiensten. Het MinOWC bestaat sinds mei 2010 uit twee
directoraten, het directoraat Onderwijs en het directoraat Cultuur. Elk directoraat wordt geleid door
een directeur, die verantwoordelijk is voor het dagelijks bestuur van het directoraat en rechtstreeks
aan de minister rapporteert.

91 http://www.coica.org.ec/
92 Stichting Projecta et al. (2015). Voor onze toekomst. Burgerinitiatief voor participatie en goed bestuur.
Paramaribo.
93 Verklaring voor de bescherming van bos, water en mens in Zuid Suriname: samenwerking voor een duurzaam
beheer van Zuid Suriname. Op 5 maart 2015 ondertekend door de leiders van acht inheemse dorpen en zes
andere organisaties (waaronder NGOs)
94 Zie bv. het REDD Readiness Preparation Proposal (or R-PP), dat in maart 2013 goedgekeurd werd door de
Wereldbank
95 http://www.scf.sr.org
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De directoraten zijn verdeeld in een aantal hoofdafdelingen - ook onderdirectoraten genoemd - die
elk geleid worden door een onderdirecteur. Na een herstructurering in 2015 omvat het directoraat
onderwijs acht onderdirectoraten: onderwijs, administratieve diensten, ontwikkelingsdienst, hoger
onderwijs, technische diensten, educatieve studentenopvangcentra, beroepsonderwijs en financieel
beheer. Ook inspectie onderwijs die sinds kort geleid wordt door een inspecteur-generaal valt onder
de bevoegdheid van de directeur onderwijs van het MinOWC. Het MinOWC nam in haar
ontwerpbegroting 2015 de intentie op om uitvoering te geven aan het decentralisatieproces van
onderwijs naar de districten toe, om leerlingen in de gelegenheid te stellen onderwijs in eigen
omgeving te volgen. Door decentralisatie van het onderwijs beoogt de overheid de ontwikkeling van
decentrale gebieden en het voorkomen van urbanisatie.
Het formeel onderwijs bestaat uit basisonderwijs, lager en hoger secundair onderwijs en tertiair
onderwijs.
• Basisonderwijs
•
Kleuteronderwijs (KO) en Gewoon Lager Onderwijs (GLO)
•
Basis Speciaal Onderwijs (BSO)
• Lager secundair onderwijs: Voortgezet Onderwijs Junioren (VOJ)
•
Algemeen vormend onderwijs: Meer Uitgebreid Lager Onderwijs (MULO, 3 of 4 jaar)
•
Beroepsgericht onderwijs: Lager BeroepsOnderwijs (LBO, 3 of 4 jaar)
•
Speciaal onderwijs: Voortgezet Speciaal Onderwijs (VSO)
• Hoger secundair onderwijs: Voortgezet Onderwijs Senioren (VOS)
•
Algemeen vormend onderwijs:
i. Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs (VWO, 3 jaar)
ii. Hoger Algemeen Vormend Onderwijs (HAVO, 2 jaar)
•
Beroepsgericht onderwijs:
i. Natuurtechnisch Instituut (NATIN, 4 jaar)
ii. Avond Middelbaar Technisch Onderwijs (AMTO, 4 jaar)
iii. Instituut voor Middelbaar Economisch en Administratief Onderwijs (IMEAO, 2 of 3
jaar)
iv. Lerarenopleiding voor basisonderwijs: Pedagogische Instituut (PI, 4 jaar)
• Tertiair of Hoger Onderwijs:
•
Hoger beroepsgericht onderwijs, waaronder:
i. Lerarenopleiding voor VOJ en VOS: Instituut voor de Opleiding van Leraren (IOL,
4 jaar)
ii. Leraren Opleiding Beroeps Onderwijs (LOBO, 3 jaar deeltijdse avondopleiding)
iii. Polytechnic College (PTC, 5 jaar deeltijdse avondopleiding)
iv. Academie voor Hoger Kunst- en Cultuuronderwijs (AHKCO, 4 jaar
avondopleiding)
v. Stichting Jeugdtandverzorging (JTV, 3 jaar)
vi. Stichting Centrale Opleiding voor Verpleegkundigen en Beoefenaren van
Aanverwante Beroepen (COVAB, 1-4 jaar)
•
Universitair Onderwijs: Anton de Kom Universiteit van Suriname (AdeKUS)
Het basis en voortgezet onderwijs in Suriname
Suriname telt 355 basisscholen, waaronder - naast de 35 basisscholen voor speciaal onderwijs - 158
openbare scholen en 165 scholen die behoren tot stichtingen, particulieren of gemeentelijke
instanties, Meer dan de helft van de scholen zijn gelegen in de districten Paramaribo en Wanica waar
2/3 van de bevolking woont.
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Tabel 4: Basisscholen naar soort en plaats (Bron: Ontwerpbegroting 2015, MinOWC)
Aan het einde van het basisonderwijs leggen de leerlingen een eindtoets af en ontvangen ze, indien
geslaagd, een getuigschrift van het GLO, het Gewoon Lager Onderwijs. Hiermee kan de leerling
naar het voortgezet onderwijs op junioren niveau (VOJ) dat gesplitst is naar algemeen vormend
onderwijs met een nominale studieduur van 4 jaar (MULO) en lager beroepsonderwijs (LBO), dat een
nominale duur heeft van 3-4 jaar. Aan de hand van de GLO-6 test wordt bepaald tot welke richting een
leerling toegelaten wordt. Leerlingen die de leeftijd van 15 jaar bereikten en niet in het bezit zijn van
een GLO getuigschrift worden automatisch doorverwezen naar de LBO-A richting of het daarop
voorbereidende jaar.
Er zijn in totaal 124 VOJ scholen, waarvan 60 algemeen vormende MULO scholen en 54 scholen van
het LBO type. Ongeveer 2/3de van de VOJ leerlingen zijn ingeschreven in het MULO; waarvan 58%
meisjes en 42% jongens.

Tabel 5: VOJ scholen naar soort en plaats (Bron: Ontwerpbegroting 2015, MinOWC)
Binnen het LBO wordt onderscheid gemaakt tussen een A, B en C stroom. De A stroom is voor
leerlingen die zonder getuigschrift vanuit het basisonderwijs doorverwezen worden. Leerlingen die wel
dat getuigschrift op zak hebben en geslaagd zijn in de LBO toets, komen eerst in een oriëntatiejaar
terecht. Bij overgang naar leerjaar 2 kiezen ze tussen technische studierichtingen of dienstverlenende
studierichtingen (tabel 6). Bij overgang naar leerjaar 3 stromen zij door naar de meer praktisch
gerichte B-stroom of de meer theoretisch gerichte C-stroom, afhankelijk van het puntentotaal voor de
algemene vakken in het differentiatiejaar. Ook leerlingen met GLO getuigschrift en die ouder zijn dan
18 jaar kunnen nog terecht in het LBO, in de B-stroom van de avondopleiding.
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LBO technische studierichtingen
Agrarische productie
Bouwkunde
Schildertechniek
Elektrotechniek
Gas, water & sanitair
Voertuigentechniek
Werktuigbouwkunde

LBO dienstverlenende studierichtingen
Facilitaire dienstverlening
Hotel, restaurant, café
Handel en administratie
Kinderopvang en -verzorging
Mode, creatie en commercie
Zorg en welzijn

Tabel 6: De studierichtingen binnen het lager beroepsonderwijs
Na afronding van het VOJ kan de leerling het voortgezet onderwijs op seniorenniveau (VOS)
volgen. Het VOS is gesplitst naar algemeen vormend onderwijs met een nominale studieduur van 3
jaar (VWO), 2 jaar (HAVO) en beroepsgericht onderwijs dat een nominale duur heeft van 1-4 jaar.
Voor toelating tot het VWO of HAVO is het MULO diploma en het slagen in een toelatingsexamen
vereist. De differentiatie tussen beide (bovenbouw)opleidingen is naar moeilijkheidsgraad. Daarnaast
bestaan er verschillende beroepsgerichte opleidingen binnen het VOS waar eveneens toelatingseisen
aan verbonden zijn. Een aantal van deze opleidingen kan toelating bieden tot het hoger onderwijs of
tot een universitair schakeljaar, zoals bijvoorbeeld na afronden van handels- en administratief
onderwijs aan het IMEAO. Technische richtingen worden aangeboden aan het NATIN en AMTO. Ook
kunnen leerlingen vanuit het VOJ de studie leerkracht basisonderwijs volgen aan de pedagogische
instituten. Deze opleiding wordt momenteel hervormd met als uiteindelijk doel de opwaardering van de
lerarenopleiding van middelbaar naar hoger beroepsonderwijs op het niveau van bachelor.
Hoger Onderwijs
Er is formeel slechts één universiteit, de Anton de Kom Universiteit van Suriname (AdeKUS),
opgericht in 1968. Verschillende vormen van hoger onderwijs worden steeds vaker aangeboden door
buitenlandse instellingen of door lokale instellingen, in samenwerking met buitenlandse universiteiten.
De AdeKUS bestond traditioneel uit drie faculteiten (Medische Wetenschappen, Technologische
Wetenschappen en Maatschappijwetenschappen). In het academisch jaar 2013/2014 was een totaal
van 3,910 studenten ingeschreven aan de drie faculteiten, waarvan 68,8% vrouwelijk. In 2010 werden
twee bijkomende faculteiten geproclameerd door het MinOWC. Het ging om de faculteit der Wis- en
Natuurkundige Wetenschappen die sinds 8 mei 2015 operationeel werd en de faculteit der Humaniora
met geschiedenis, talen, literatuur en de Surinaamse cultuur als onderdelen. Sinds 2006 werd de
stichting Institute of Graduate Studies and Research (IGSR) opgericht als voorloper van de Faculty of
Graduate Studies (later FGS). Het IGSR verzorgt incidentele masters en heeft de taak de kwaliteit van
de master te bewaken.96 In lijn met het Academisch decreet van 10 juli 1986 hebben de faculteiten de
taak om voor onderwijs te zorgen, terwijl aparte (semi-) autonome instituten belast zijn met
onderzoekstaken en de dienstverlening aan de samenleving. Het strategisch beleid van de AdeKUS is
vertaald in de missie: ' Om kennis te creëren en te delen in een duurzaam partnerschap'. Deze visie
richt zich op accreditatie, de transformatie naar een professionele organisatie en het versterken van
de (gedeeltelijke) financiële zelfstandigheid.
Tot 2002 voorzag de AdeKUS in 2 soorten universitaire opleidingen. De nominaal 5-jarige die leiden
tot de graad van doctorandus (drs.) of meester (mr.) en de nominaal 4-jarige die leiden tot de graad
van Bachelor of Science. Sindsdien heeft de universiteit de bachelor-masterstructuur geleidelijk
ingevoerd. De universiteit heeft tevens de studiebelasting conform het European Credit Transfer and
accumulation System (ECTS) ingevoerd. Aan de studenten die volgens het oude systeem de
opleiding hebben gevolgd, konden tot 2009 de oude titels van drs. en mr. worden verleend. De
toelatingseis voor bacheloropleidingen aan de Anton de Kom Universiteit is doorgaans het
Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs diploma, vaak met aanvullende eisen voor bepaalde
relevante vakken. Voor een groot aantal bacheloropleidingen geldt daarnaast het certificaat van het
universitaire schakeljaar als voldoende voor toelating97. In 2012, met uitzondering van de 3 nieuwe
MSc-programma's ondersteund door de VLIR-UOS IUS programma, werden er al meer dan 10
eenmalige MSc programma's opgestart met het IGSR en al 5 extra MSc op AdeKUS faculteit.

96
97

www.uvs.edu
EP-NUFIC, 2015.
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Momenteel is er geen duidelijk beleid rond onderzoek, onderzoeksprogramma’s of
onderzoeksrichtlijnen. Enkel binnen de AdeKus faculteiten wordt er momenteel onderzoek verricht. Dit
gebeurt in de domeinen van landbouw, bosbeheer, publieke gezondheid, milieu, biodiversiteit en
toegepaste technologie. De meeste HO instellingen vallen onder het nationale budget. Helaas laat dit
niet altijd toe om de huidige kosten te dekken, laat staan nieuw onderzoek te financieren of HO
instituten uit te breiden.
De tweede belangriijkste aanbieder van hoger onderwijs is het Instituut voor de Opleiding van
Leraren (IOL), bevoegd om leerkrachten voor VOJ en VOS niveau op te leiden. Van de 2,393
studenten in 2013/2014 was 86,4% vrouwelijk. De IOL is nu ook begonnen met verschillende
bachelors en wil de huidige trainingen ook omvormen naar een professionele BaMa structuur.
Daarna volgt het LOBO dat een driejarige HBO-avondopleiding aanbiedt met als doel volledig
bevoegde leerkrachten op LBO-niveau op te leiden. Daarnaast zorgt zij voor het her- en bijscholen
van leerkrachten in het technisch en beroepsgericht onderwijs. Om aan het LOBO toegelaten te
worden is minimaal een diploma van NATIN, AMTO of gelijkwaardig vereist. In het schooljaar
2013/2014 waren 476 studenten ingeschreven, een stijging met 400% in 2 jaar tijd. Het aantal
mannelijke en vrouwelijke studenten is nagenoeg gelijk, met de meeste vrouwelijke studenten
ingeschreven in de drie dienstverlenende richtingen: (1) hotel, restaurant, café, (2) mode en creatie en
(3) facilitaire dienstverlening. Het LOBO biedt de volgende studierichtingen aan:
• Bouwkunde;
• Elektrotechniek;
• Werktuigbouwkunde;
• Wiskunde, Mechanica en Natuurkunde;
• Dienstverlenende richtingen:
• Hotel Restaurant Café (Horeca);
• Mode en creatie;
• Facilitaire dienstverlening.
Het LOBO heeft in haar curriculum ook aandacht voor volgende onderwijskundige vakken:
•
Eerste studiejaar: sociale vaardigheden, beroepsethiek, veiligheid
•
Tweede studiejaar: leerpsychologie, ontwikkelingspsychologie, leerlingbegeleiding
•
Derde studiejaar: opleidingskunde, evaluatie en toetsing, schoolmanagement
De stichting Polytechnic College Suriname (PTC) telde in 2013-2014 295 studenten. Het PTC biedt
in deeltijdse avondonderwijs enkele beroepsgerichte technische opleidingen op hoger niveau aan:
• Elektrotechniek (Energietechniek en Informatietechniek),
• Hoger Laboratorium Onderwijs (HLO),
• Informatie- en Communicatie Technologie (ICT),
• Infrastructuur (Bouwkunde en Civiele techniek),
• International Agribusiness (Agri)
• Werktuigbouwkunde.
Afgestudeerden van deze studierichtingen dragen de titel Bachelor of Applied Technology (B.Tech).
De Academie voor Hoger Kunst- en Cultuuronderwijs (AHKCO) telde in 2013 338 studenten
ingeschreven aan de richtingen beeldende kunsten, sociaal-cultureel vormingswerk en journalistiek.
Daarnaast zijn er de hoger beroepsopleidingen die aangeboden worden door stichtingen onder het
ministerie van Gezondheid: Stichting Centrale Opleiding voor Verpleegkundigen en beoefenaren
van Aanverwante Beroepen (COVAB), nu Elsje Finck-Sanichar College, en Opleidingscentrum
voor Jeugd-tandverzorging (JTV).
5.3.2. Civiele maatschappij
Ruim de helft van de lagere scholen valt onder het beheer van religieuze stichtingen. De voornaamste
religieuze stichtingen zijn de stichtingen Rooms Katholiek Bijzonder Onderwijs (17%) en Evangelische
Broeder Gemeente Suriname (15%) die samen ongeveer één derde van alle basisscholen besturen.
Andere inrichters van basisonderwijs zijn de Stichting Scholen met de Bijbel, de African Methodist
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Episcopal Church (AMEC), de Sanatan Dharm, Arya Dewaker, de Surinaamse Moslims Associatie, de
Wesleyaanse Gemeente, de Zevendaags Adventisten, de Stichting Islamitische Gemeente Suriname
en de Stichting Volle Evangelie. Aangezien zij worden gesubsidieerd door de overheid, betaalt het
ministerie het salaris van de leerkrachten. Maar ze staan zelf in voor de rekrutering van hun
leerkrachten. Slechts 1% van de basisscholen is particulier.98
Daarnaast zijn er lokale en internationale organisaties die ondersteuning bieden aan het onderwijs. Zo
voert de Pan American Development Foundation (PADF) het Kari Yu! Programma uit waarbij aan
jongeren Basic Life Skills en pre-employment training gegeven wordt. Ze organiseren ook een
jobbeurs waar verschillende werkgevers met vacatures aanwezig zijn en jongeren in contact kunnen
komen met potentiële werkgevers. Het bijzondere van dit Kari Yu! trainingsprogramma genoemd Y2Y
(youth to youth) is dat jonge leiders vanuit diverse distrikten van Suriname het werkloosheidsprobleem
van vroege schoolverlaters in hun wijk aanpakken, door ze te trainen en te coachen in het vinden van
een baan. Deze jeugdleiders worden ingezet als facilitator bij de Basic Life Skills en pre-employment
skills training, met bv. aandacht voor een goede werkhouding en omgangsvormen, CV en
sollictatiebrief schrijven, job interview voeren etc. In het nazorg traject worden deze jongeren door een
Career Counselor verder begeleid in het vinden van een baan waarna ze gedurende drie maanden
gecoached worden om hun werk te behouden. In deze periode onderhoud de career counselor ook
contact met het bedrijf om na te gaan hoe deze jonge werknemer zich ontwikkelt en hoe het bedrijf de
jongere ervaart. Feedback van het bedrijfsleven is voor Kari Yu! belangrijk voor de continue bijstelling
van het trainingscurrricula. Het programma wordt uitgevoerd met de financiële steun van USAID.

6. Analyse van de toestand van de lokale civiele maatschappij, de
gedecentraliseerde autoriteiten en de overheidsinstellingen en overwogen
pistes om de omstandigheden van hun versterking te bevorderen
6.1. Analyse – Algemeen
6.1.1. Gedecentraliseerde autoriteiten en de overheidsinstellingen
Het overheidsapparaat speelt onvoldoende in op de moderne maatschappelijke ontwikkelingen. Het
ontwikkelingsplan 2012-2016 wil komen tot de omvorming van het overheidsapparaat, met een
duidelijke doelformulering voor de bestaande ministeries en hun diensten, alsook voor
districtscommissariaten, ambassades en consulaten. Dezelfde formulering geldt voor de kabinetten
van de President en de Vice-President, en voor de administraties van De Nationale Assemblee, de
rechterlijke macht en andere relevante instituties99. Een rationalisatie van het overheidsapparaat wordt
in het vooruitzicht gesteld, waarbij men het apparaat wil transformeren in één dat resultaatgericht en
een katalyserende werking op de ontwikkeling van het land heeft. Men streeft naar de institutionele
versterking van het overheidsapparaat en de uitvoering van performance management bij de
overheid.100 De regering maakt ook de overgang van overheidsvoorlichting naar
overheidscommunicatie, door middel van een strategisch beleidsplan met beleidsdoelen, strategische
en operationele plannen en aanbevelingen uit het werkveld.
Er is een lage betrokkenheid van de lokale overheden in Suriname. Daarom zet de overheid in op de
decentralisatie van regeling en bestuur als een voorwaarde voor nationale vooruitgang. Die
decentralisatie wordt beschouwd als het instrument om de participatieve democratie in Suriname tot
een werkelijkheid te maken101.
Wat emancipatie betreft, maakt de Surinaamse overheid zich sterk dat ze de capaciteit van
genderdeskundigen wil vergroten en een sturingssysteem invoeren voor het National Bureau
Genderbeleid102.

98 http://www.eduhulp.nl/onderwijs-in-suriname/4534526453
99
Ontwikkelingsplan 2012-2016, p. 46.
100
Ontwikkelingsplan 2012-2016, p. 47.
101 Ontwikkelingsplan 2012-2016, p. 47.
102 Ontwikkelingsplan 2012-2016, p. 235.
35/63

6.1.2. Civiele maatschappij
De NGO’s zullen een belangrijke rol gaan vervullen binnen de participatieve democratie. De regering
wil er op toezien dat er voldoende beleidsaandacht zal worden besteed aan deze organisaties en hun
vertegenwoordigers.
Aan de lokale samenlevingen zal de mogelijkheid gegeven worden om zelfontplooiing en
zelfwerkzaamheid onder eigen verantwoordelijkheid te kunnen bewerkstelligen. Wettelijke regelingen
voor de steden, dorpen en wijken zullen worden geïmplementeerd. Voor het functioneren van de
lokale democratie staat wijkopbouworgaan centraal als instrument103.

6.2. Analyse – Specifiek met betrekking tot natuurlijke rijkdommen
6.2.1. Gedecentraliseerde autoriteiten en de overheidsinstellingen
Zowel binnen als buiten de overheid wordt bevestigd dat de capaciteit en de middelen van nationale
stellingen algemeen onvoldoende zijn om een goed milieubeleid uit te dragen. Dit zorgt er mede voor
dat het beheer van natuurlijke rijkdommen in het land niet optimaal gebeurt. In het bosbeleid is dit bv.
in het verleden tot uiting gekomen door het uitgeven van grote concessies door de overheid aan
nationale en internationale bedrijven, alsook aan lokale gemeenschappen (in de vorm van
gemeenschapsbos) in het noordelijke deel van het land (bosbouwgordel)104. Suriname kan zich
beroepen op een lange traditie van onderzoek met het CELOS Management System (CMS)105.
Desondanks was de exploitatie vaak niet duurzaam door een gebrek aan organisatie,
bosbeheerplannen en financieel-technische middelen. Sinds de jaren `90 is deze trend aan het keren
door de gefaseerde versterking van de nationale bosbouwdienst SBB106. Met externe steun van o.a.
de Organisatie van het Verdrag voor Amazone Samenwerking (ACTO) speelt SBB nu een belangrijke
rol in regionale bosinventarisatie projecten en het REDD+ traject107. Deze capaciteitsversterking komt
ook de private bosbouwsector ten goede. De laatste jaren neemt het aantal bedrijven dat een FSC
certificering aanvraagt of verkrijgt gestaag toe, mede onder impuls van strengere Europese richtlijnen
(o.a. EU-FLEGT)108.
De waargenomen positieve trend in het bosbeleid uit zich minder in het beleid rond
natuurbescherming. De sectie Natuurbeheer (NB) van het ministerie RGB beschikt over beduidend
minder (middelen voor) jachtopzieners in vergelijking met boswachters bij SBB. Alhoewel exacte data
ontbreken, duiden meldingen van binnen en buiten de overheid nochtans op een toename van de
recreatieve jacht en de handel in wilde dieren109. De grotere toegankelijkheid van het binnenland, de
verbeterde socio-economische positie van stedelingen en nieuwe migratiestromen worden gezien als
oorzaken van deze stijging. In het verleden is vanuit de overheid voorgesteld om een nieuwe
parastatale Bos- en Natuurbeheersautoriteit (BOSNAS) op te richten, die de krachten onder het
ministerie RGB zou moeten bundelen voor een sterker bos- en natuurbeheer110,111. Dit is echter nooit
van de grond gekomen. Een recente positieve evolutie is dat de overheid momenteel (als proefproject)
bezig is om een gecombineerde SBB-NB controlepost te bouwen op een strategische locatie in het
oosten van het land.
Alhoewel voor de meeste beschermde gebieden in Suriname wel een (draft) beheerplan beschikbaar
is, blijft de effectieve uitvoering een uitdaging. Overwogen pistes om het beheerplan uit te voeren zijn
dan ook het verhogen van parkwachters bij NB en het stimuleren van de betrokkenheid van lokale
gemeenschappen. Hierdoor kan de duurzame integriteit van deze gebieden gegarandeerd worden, en
kan de aanhoudende problematiek van kleinschalige mijnbouw in het Brownsberg Natuurpark
aangepakt worden. NGOs proberen met wisselend succes de lacunes bij de overheid op verschillende
manieren in te vullen, maar finaal behoudt de overheid het mandaat over het beheer van beschermde
103

Ontwikkelingsplan 2012-2016, p. 49.
104 Tropenbos International (2005). Issues Paper: Information Issues in the Suriname Forest Sector. Paramaribo.
105 Werger, M.J.A. (2011). Sustainable Management of Tropical Rainforests; The CELOS Management System.
Tropenbos Series 25, Tropenbos Suriname, Paramaribo.
106 Tropenbos International (2005). Issues Paper: Information Issues in the Suriname Forest Sector. Paramaribo.
107 http://sbbsur.org
108 SBB (2014). Surinaamse bosbouwsector 2013.
109 Zie bv. Kerwin ( 2010). Exploitation of the jaguar, Panthera onca and other large forest cats in Suriname.
110 Meerjaren ontwikkelingsplan (MOP) Suriname 2006 – 2011
111 Symbiont Consulting (2005). Blauwdruk inrichting Bos- en Natuurbeheersautoriteit (BOSNAS). Rapport,
Paramaribo.
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gebieden. De huidige (verouderde) wetgeving laat alternatieve beheervormen, zoals co-management
door lokale gemeenschappen en private actoren met gedelegeerde bevoegdheden, onvoldoende toe.
Dit staat in tegenstelling tot andere landen in de regio (bv. de Community Owned Conservation Areas
in Guyana en Brazilië). Een (voorzichtige) positieve ontwikkeling is hier wel merkbaar. Zo zag in 2009
het Peperpot Natuurpark het levenslicht onder beheer van de stichting Peperpot Natuur Bos. Dit kan
beschouwd worden als het eerste private beschermde gebied in Suriname, ook al is dit nog niet
wettelijk erkend. De recente verklaring van inheemse gemeenschappen voor de bescherming van
bos, water en mens in zuid Suriname creëert ook mogelijkheden voor de bescherming van een gebied
als de South Suriname Conservation Corridor (SSCC).
In een globaliserende wereld, gaat milieubeleid ver buiten de nationale grenzen. Er is een groeiende
interesse van grote buitenlandse bedrijven om de natuurlijke hulpbronnen van Suriname te
extraheren. De overheid moedigt grootschalige buitenlandse investeringen aan, omdat ze zorgen voor
significante verhoging van de nationale inkomsten, de directe en indirecte kwalitatieve
werkgelegenheid en het kennisniveau112. Een illustratie van de actieve promotie die de overheid
hiervoor voert, is de SURIMEP conferentie, die vorig jaar in juni georganiseerd werd in Paramaribo113.
Ook niet-mijnbouw sectoren trekken buitenlandse investeringen aan, zoals landbouw en bosbouw,
waarvan de huidige jaarlijkse productie relatief laag is114. Grootschalige landbouw is in Suriname van
oorsprong voornamelijk beperkt tot rijstteelt in de kustzone, maar gebieden in het binnenland komen
nu ook onder de aandacht van o.a. oliepalmbedrijven115.
Nu de overheid haar grenzen verder opent, blijft de vraag in hoeverre ze institutioneel en wettelijk
voorbereid is op de (milieu)uitdagingen die dit met zich meebrengt. Alhoewel de overheid deze
uitdagingen erkent116, is de concrete mitigatierespons beperkt. Grootschalige mijnbouw is in Suriname
nu al sterk georganiseerd en technologisch hoogwaardig, met investeringen die verschillende
honderden miljoenen bedragen117. Deze buitenlandse bedrijven hebben vaak hun eigen milieubeleid
(gebaseerd op internationale normen) en sommige buitenlandse overheden hebben `good practice`
richtlijnen ontwikkeld voor hun bedrijven die in andere landen werkzaam zijn118. Dergelijke initiatieven
kunnen (deels) de hiaten in de nationale regelgeving invullen. In Suriname bestaat er nog geen
goedgekeurde milieuwet, alhoewel een concept al meer dan 10 jaar voorhanden is. Hierdoor is er
geen wettelijke verplichting voor milieu-impactstudies en dus ook geen formele basis voor de door
NIMOS opgestelde richtlijnen.
6.2.2. Civiele maatschappij
De vraag is ook in hoeverre de civiele maatschappij voorbereid is op deze ontwikkelingen. Voor een
sterk nationaal en internationaal milieubeleid is transparante regelgeving en betrokkenheid van
relevante stakeholders op alle niveaus nodig. Participatie van lokale gemeenschappen, rechtstreeks
of via hun vertegenwoordigende organisaties, is nog beperkt. Dit is deels het gevolg van het gebrek
aan wettelijke kader, maar ook aan hun beperkte capaciteit om mee te stappen in dergelijke
beleidsprocessen.
Recent zijn er een aantal projecten gestart om aanvang te maken met hun versterking, zoals in het
kader van het REDD+ en SSCC proces. Het succes van deze projecten is in belangrijke mate te
danken aan een sterk `stakeholder engagement` proces om te groeien naar een begrip van een
gemeenschappelijk belang119. Er is echter nog een weg te gaan om de kracht van de civiele
maatschappij maximaal te benutten voor een goed milieubeleid. Elke civiele actor heeft zijn eigen
sterkten, in de vorm van bv. kennis en netwerk, maar meer inspanningen zijn nodig om deze in een
samenwerking te bundelen. Dit kan gestimuleerd worden door een gefaseerd proces uit te werken,

112 Zie bv. RvdRS (2012). Ontwikkelingsplan 2012-2016. Suriname in transformatie. Paramaribo, Suriname.
113 Eerste `Suriname international mining, energy and petroleum conference and exhibition; “utilising Suriname`s
natural resources to underpin a sustainable economy”`, Paramaribo, 17-19 juni 2014.
114 WWF Guianas (2012). Living Guianas report.
115 Frans, C., 2014. The Identification of Potential Intermediary Organizations (IMOs) and Their (Former and
Potential Future) Role in Strengthening and Supporting Local Communities in order to Guarantee a Participatory,
Sustainable and Human Rights-Based Palm Oil Industry in Suriname. Draft report. VIDS, Paramaribo.
116 RvdRS (2012). Ontwikkelingsplan 2012-2016. Suriname in transformatie. Paramaribo, Suriname.
117 Healy, C. and Heemskerk, M. (2005). Situation analysis of the small-scale goldmining in Suriname. WWF
Guianas, Paramaribo.
118 Zoals bv. De Chinese overheid voor de miijnbouw- en bosbouwsector, zie CCCMC, 2014. Guidelines for
social responsibility in outbound mining investments.
119 WWF Guianas (2015), Interim technisch rapport terrestrial programme 2012-2014.
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waarin ieder een rol vervult. Ook de overheid kan hierbij een partner zijn, zij het dan eerder steunend
dan sturend. Een project als SSCC toont aan dat voor optimaal succes van een dergelijk proces zeker
voldoende tijd voorzien moet worden. Deze noodzaak is ook naar voren gekomen in recente milieuawareness projecten. Hiervoor zijn NGOs met elkaar rond de tafel gaan zitten om op een
georganiseerde manier `groene leskisten` voor basisscholen met educatief materiaal te vullen en een
`No kwik` campagne120 op te zetten.

6.3. Analyse – Specifiek met betrekking tot onderwijs
6.3.1. Gedecentraliseerde autoriteiten en de overheidsinstellingen
Suriname boekte sterke vooruitgang in het behalen van de Millenium Development Goals voor
basisonderwijs121. De uitdagingen in onderwijs blijven echter groot, vooral in het secundair en hoger
onderwijs. Hoewel Suriname deel uitmaakt van de groep middle income countries blijft het land op
verschillende onderwijsindicatoren onder verwachting presteren in vergelijking met de landen met
eenzelfde nationaal inkomen122.
Lage kwaliteit van het onderwijs
Vooral wat betreft de kwaliteit van het onderwijs kent Suriname ernstige uitdagingen. Met een
gemiddelde van 17% ligt het aandeel zittenblijvers in lager onderwijs erg hoog. In 2013 slaagde
slechts 59% van de leerlingen die deelnamen ook in het eindexamen van het 6de leerjaar van het lager
onderwijs123. Dit cijfer ligt ver beneden de internationale norm van 80% en wijst op lage kwaliteit van
het lager onderwijs. Heel veel kinderen beginnen de basisschool met een taalachterstand waarvan de
oorzaak milieugevoelig dan wel individueel van aard is.
Maar in het secundair onderwijs ligt de net enrollment rate op slechts 57%. Bovendien ligt het
uitvalpercentage van 33% in het lager secundair onderwijs dubbel zo hoog als in de LatijnsAmerikaanse en Caraïbische landen124. Het aantal zittenblijvers is met een gemiddelde van 14% in het
secundair onderwijs groot. Volgens het Global Competitiveness Report staat Suriname op de 89ste
plaats uit 144 landen voor de kwaliteit van wiskunde en wetenschapsonderwijs125.
Het hoger onderwijs haalt een gross enrolment rate van ongeveer 12%, beduidend lager dan het
gemiddelde van 43% in de Latijns-Amerikaanse en Caraïbische landen126. Slechts 5% van de
werknemers behaalde een hoger onderwijsdiploma. Volgens de Global Competitivess Index staat
Suriname voor beschikbaarheid van onderzoek en vorming onderaan de rankschikking. Slechts 14
landen van de 144 doen het slechter127.
Indicator

Waarde/7

Rank/144

Kwaliteit van lager onderwijs

4.0

71

Kwaliteit van het onderwijssysteem

2.9

118

Kwaliteit van wiskunde en wetenschappen onderwijs

3.8

89

Kwaliteit van school management

4.0

83

Internet toegang in de scholen

2.7

125

Beschikbaarheid van research en training services

3.1

130

Tabel 7: Kwaliteit van onderwijs volgens bedrijfsleiders. Bron: Global Competitiveness Report (WEF,
2014)

120 http://nokwik.sr
121 Regering van de Republiek Suriname, 2014).
122 IDB, 2015.
123 ABS, 2014
124
IDB, 2015
125
WEF,2015
126 IDB, 2014
127 WEF, 2014
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Belangrijke verschillen tussen regio’s, gender en socio-economische achtergrond
Onderwijs in Suriname wordt gekenmerkt door grote regionale verschillen in completion rates in
lager onderwijs tussen de stedelijke gebieden (93%) en deze in de rurale gebieden (78.8%). Dit
verschil is nog groter in het afgelegen binnenland met een primary completion rate van slechts 61.7%.
Deze regionale kloof wordt nog groter in het secundair onderwijs. In de rurale en afgelegen gebieden
zijn nog slechts respektievelijk 43.7% en 21% van de kinderen ingeschreven in het secundair
onderwijs, tegenover 66,2% in de stedelijke districten. Woonplaats is de belangrijkste voorspeller van
zowel onderwijs- als inkomensongelijkheid. De overheid tracht via het Basic Education Improvement
Project de onderwijsvoorzieningen in het binnenland uit te breiden door onder andere scholenbouw en
renovaties. Ook worden leerkrachten er bijgestaan bij de uitvoering van hun taken via de
nucleuscentra in Albina en Brokopondo. Ter vergroting van de kansen op vervolgonderwijs worden er
twee internaten (één op Atjoni en één op Stoelmanseiland) gebouwd128.
Ook socio-economische achtergrond is een bepalende factor: de primary completion rate voor
kinderen uit het armste kwintiel van de bevolking ligt 43,3% lager dan bij het rijkste kwintiel129. De kloof
wordt ook hier groter met het stijgende onderwijsniveau. Slechts 28.5% van de kinderen uit het armste
kwintiel van de bevolking volgt nog secundair onderwijs tegenover 82% van de kinderen uit het rijkste
kwintiel.
Een derde verschil betreft gender. Jongens doen het minder goed in het onderwijs, vooral op
secundair niveau.
In het lager secundair onderwijs zijn er 15% meer meisjes die de algemeen vormende richtingen
volgen. Deze genderkloof wordt nog scherper in het hoger secundair onderwijs waar nog maar 35,8%
van de leerlingen jongens zijn. Een gelijkaardige vaststelling kan gemaakt worden op hoger onderwijs
waar 72,5% van de studenten vrouwelijk zijn.
Onderwijs is een basismensenrecht en een kinderrecht. Het recht van elk kind op onderwijs is
belangrijk. Dat non-discriminatiebeginsel streven we na door de ondersteuning van de uitbouw van
kwaliteitsvol primair en beroepsonderwijs, met aandacht voor zorg op basis- en secundaire scholen en
door de inzet van zorgcoördinatoren.
Een zwak uitgebouwd onderwijssysteem
Het onderwijssysteem heeft te kampen met structurele problemen. Volgens het Global
Competitiveness Report staat Suriname op de 118de plaats uit 144 landen voor de kwaliteit van het
onderwijssysteem130.
Tot de belangrijkste uitdagingen behoren:
een zwak uitgebouwd wettelijk kader, beleid en regelgeving;
zwakke institutionele organisatie en management systemen;
lage kwaliteit aan de input-zijde van het onderwijs;
een blijvend gebrek aan toegang tot en spreiding van onderwijs, vooral in het binnenland;
lage salarissen en lage aanwervingsstandaarden;
zwakke monitoring van performantie van personeel en weinig effectieve mechanismen gericht
op het stimuleren van motivatie;
capaciteit in planning, monitoring en evaluatie binnen de openbare sector;
vrijwel alle leerkrachten in het kustgebied zijn bevoegd maar in het binnenland is een groot
tekort aan bevoegde leerkrachten. Er is te weinig stimulatie voor gekwalificeerde leerkrachten
om zich in de afgelegen gebieden blijvend in te zetten131.
Het Ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur is in de loop van de jaren verzwakt in haar
organisatie en output door verschillende omstandigheden. De organisatiestructuur en – cultuur van
het MinOWC is niet bij de tijd en betekent een obstakel bij de uitvoering van kerntaken. Op vitale
afdelingen en sleutelfuncties is er een gebrek aan deskundigheid. Het ministerie dient daarom op
capaciteitsgebied versterkt te worden en de ondersteunende diensten en processen van het onderwijs
128

MinOWC, 2015
Wereldbank, 2015
130 WEF,2015
131 WB, 2015
129
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moeten institutioneel versterkt worden. Zo dienen de afdelingen belast met kwaliteitszorg dringend
versterkt te worden. In het kader van decentralisatie van het onderwijsbeleid zal onderzocht worden
wat de rol is van het districtsbestuur en op welke wijze de overdracht van taken, budgetten en de
verzelfstandiging van het openbaar schoolbestuur zal geschieden132.
Hervorming van de onderwijssector op alle niveau’s vereist een strategische visie, sterkere
institutionele capaciteit, en een sterk resultaatsgericht management systeem. In het ontwikkelingsplan
2012-2016 geeft de regering van Suriname dan ook hoge prioriteit aan de onderwijssector.
Aansluitend daarbij werden enkele hervormingen met ondermeer steun van de IaDB en de IsDB
geïnitieerd, onder andere op gebied van binnenland, training voor leraren, curriculumherziening, ICT
in onderwijs, en TVET onderwijs133. Ook de uitbreiding van het aantal lestijden staat hoog op de
agenda van het ministerie. Daarbij wordt overwogen om de schooldag uit te breiden van 08:00 – 13:00
naar 08:00 – 15:00.
Onvoldoende aansluiting van onderwijs bij de arbeidsmarkt
Twee op drie bedrijven in Suriname ervaren het gebrek aan geschoolde werkkrachten als een ernstig
obstakel bij hun bedrijfsvoering (Figuur 11). Uit een lijst van 16 belemmerende factoren zetten
Surinaamse bedrijfsleiders de inadequate opleiding van werkkrachten op de 4de plaats, na corruptie,
bureaucratie en toegang tot financiering. Maar ook de werkethiek onder werknemers blijkt
problematisch te zijn en staat op de 5de plaats. Er is dus meer steun nodig op institutioneel niveau om
de basis te leggen voor een degelijk systeem dat via onderwijs de vaardigheden die nodig zijn in de
economie en de maatschappij aan te leveren134.

Figuur 7: Aandeel bedrijven in Caraïbische landen (Jamaica, Bahamas, Barbados, Guyana, Suriname
en Trinidad and Tobago) die gebrek aan geschoolde arbeid als ernstige belemmering beschouwen
(bron: IDB, 2015)

132

Regering van de Republiek Suriname, 2012
WB, 2015
134 WEF, 2014
133
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Figuur 8: De belangrijkste knelpunten voor bedrijven in Suriname, Bron: Global Competitiveness Report
(WEF, 2014).
De vaardigheden die leerlingen verwerven in het onderwijs sluiten dus onvoldoende aan bij de
vereisten op de arbeidsmarkt. Zo is het curriculum voor het lager beroepsonderwijs sterk verouderd,
onvoldoende competentiegericht en te weinig afgestemd op de behoeften van het bedrijfsleven. In de
MinOWC ontwerpbegroting wordt grote aandacht besteed aan de technische hulpmiddelen en
herinrichten van de praktijklokalen alsook de capaciteiten van leerkrachten135. Met de steun van de
Caribbean Development Bank en de IsDB wordt geinvesteerd in infrastructuur met de bouw van TVET
hubs verspreid over het land.
Tijdens de workshop met de partners die in juli 2015 plaats vond in Suriname werden tijdens een
SWOT oefening ook volgende problemen in TVET aangehaald:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

TVET vraagt relatief grote investeringen die momenteel onvoldoende gebeuren;
Curriculumontwikkelaars zijn niet allemaal getraind in Competence Based Education and
Training;
Niet alle leerkrachten werden getraind in CBET er is nood aan meer ownership vanuit het
ministerie;
Op de TVET scholen gaat er onvoldoende aandacht naar begeleiding van leerlingen, vooral
met betrekking tot de zorgleerlingen in de LBO-A stream;
Er is een tekort aan gekwalificeerde vakleerkrachten;
Er is onvoldoende structurele samenwerking met het bedrijfsleven;
Gebrek aan Milieubewustzijn bij en weerstand vanuit het bedrijfsleven;
Er is nog steeds een negatieve beeldvorming in de maatschappij over het beroepsonderwijs;
Er is te weinig aansluiting tussen de leerlijnen in het basis, lager secundair en hoger secundair
onderwijs.

In oktober 2013 werd door MinOWC ook een hervorming ingezet van het beroepsonderwijs op het
niveau Voortgezet Onderwijs voor Junioren (VOJ). Vijf oudere onderwijstypes worden uitgefaseerd en
vervangen door één onderwijstype onder de noemer Lager BeroepsOnderwijs (LBO). Met deze
hervorming verhuisde ook de verantwoordelijkheid over deze scholen van het Bureau Lager Onderwijs
naar het Bureau Nijverheidsonderwijs binnen het MinOWC. Om kwaliteitsvol beroepsonderwijs aan te
bieden wil het MinOWC met deze hervorming volgende verbeteringen realiseren:
•
135

Efficiëntere inzet van praktijkleerkrachten en -faciliteiten;

Ontwerpbegroting MinOWC 2015
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•
•
•

Vernieuwing en betere afstemming van het LBO curriculum op de behoefte van het
bedrijfsleven en vervolgonderwijs;
Betere doorstromingsmogelijkheden binnen het LBO;
Betere aansluiting van LBO naar middelbaar onderwijs.

Een van de speerpunten in het hervormingsplan van de overheid, is de oprichting van de Suriname
National Training Authority (SNTA). Deze nieuwe instantie zal werk maken van een raamwerk voor de
aanpassing van het curriculum van de beroepsopleidingen, zodat die beter is afgestemd op de vraag
vanuit het bedrijfsleven.
Daarnaast wenst het MinOWC de maatschappelijke beeldvorming over het LBO op te vijzelen. Zo
schrijft het MinOWC: “In het technisch/beroeps Onderwijs is een duidelijke mentaliteitswijziging nodig
bij studenten, leerkrachten, directies, beleid en volk. Een mooi land als Suriname heeft behoefte aan
bekwame vakmannen. Technisch/beroepsonderwijs hoeft geen tweederangs onderwijs te zijn.”136
Omdat het LBO vaak wordt gezien als een opvang voor zwakke leerlingen, worden weinig leerlingen
aangetrokken die bewust voor het LBO kiezen. De perceptie is dat er veel LBO-leerlingen zijn met
leer- en of gedragsproblemen, alsook leerlingen met sociale problemen (moeizame thuissituaties,
weinig financiële middelen, afkomstig uit risicovolle wijken, tienerzwangerschap). Vanuit het LBO
wordt dan ook gevraagd om zorgsystemen op te zetten in het LBO, zodat alle jongeren kansen krijgen
om hun leeropbrengst te optimaliseren.
Momenteel investeert het MinOWC met de steun van de Caribbean Development Bank, de Islamic
Development Bank en de Canadese overheid in de uitbouw van de TVET sector. Daarbij worden
onder andere technische centra gebouwd en steun verleend aan de professionalisering van hogere
beroepsopleidingen.
Lage kwalificaties leerkrachten lager onderwijs
De lerarenopleiding lager onderwijs in Suriname was tot 2012 erg versnipperd en vertoonde weinig
samenhang. De toelatingseisen waren erg laag. Instroom was al mogelijk vanuit het lager
beroepsgericht onderwijs. Deze relatief lage instroomvereiste bood als voordeel een voldoende
aanbod aan afgestudeerde leerkrachten lager onderwijs. Dit vertaalt zich anno 2013 dan ook in een
gunstige leerling-leerkracht ratio van 13,3 vergelijkbaar met ontwikkelde landen waar dit op 14,2 ligt.137
Daartegenover staan de lagere kwalificaties van het lerarenkorps in het basisonderwijs. Hierin ligt een
belangrijke verklaring voor de lage prestaties van leerlingen in basisonderwijs en het hoge aantal
zittenblijvers. Daarnaast heeft het verouderd curriculum van de opleiding tot leerkracht ervoor gezorgd
dat afgestudeerde leerkrachten onvoldoende competent zijn om kwaliteitsvol les te geven en alle
kinderen tot ontwikkeling te laten komen.
Met de vernieuwing onder de noemer “De Nieuwe Leerkracht” die sinds 2012 met de steun van VVOB
van start is gegaan wordt de lerarenopleiding vernieuwd. De instapvoorwaarden worden geleidelijk
aan verhoogd. Momenteel geldt minstens een MULO diploma als vereiste om aan de lerarenopleiding
te kunnen starten en in de nabije toekomst wenst de overheid de instroomeis op te trekken tot
minstens HAVO.138 Daarnaast wordt ook het curriculum van de lerarenopleiding vernieuwd. Een
belangrijk aspect in de vernieuwde lerarenopleiding is dat leerkrachten leren inspelen op verschillende
niveaus en interesses en op gepaste wijze omgaan met zorgleerlingen. Het doel is om elke leerling in
staat te stellen het eigen potentieel te ontwikkelen en het aantal leerlingen dat uitvalt sterk te laten
afnemen. .
Van alle leerkrachten in het lager onderwijs zijn er zijn er 94% vrouwelijk. Of het overwicht van
vrouwen in het lerarenkorps mede bepalend is voor de relatief lage prestaties van jongens in de
lagere school is onduidelijk. In ieder geval kan een betere balans tussen mannelijke en vrouwelijke
leerkrachten positieve effecten hebben. Mannelijke leerkrachten kunnen immers rolmodellen zijn voor
de jongens in de klas, zeker wanneer die ontbreken in hun directe leefomgeving.

136

2013 draft
Pupil-teacher ratio by level of education (headcount basis) http://data.uis.unesco.org
138 http://www.starnieuws.com/index.php/welcome/index/nieuwsitem/30755
137

42/63

Lage kwalificaties leerkrachten lager beroepsonderwijs
In Suriname is de Lerarenopleiding voor Beroepsonderwijs (LOBO) verantwoordelijk voor de
vorming van leerkrachten voor technische en beroepsgerichte vakken in het lager beroepsonderwijs.
Ook dit opleidingsinsituut kent belangrijke uitdagingen. Zo zijn er onvoldoende volledig bevoegde
LOBO docenten: 31 van de 39 zijn slechts deels gekwalificeerd. Terwijl de meesten wel
vakspecialisten zijn, zijn hun pedagogische competenties soms onvoldoende en zijn de didactische
werkvormen verouderd. Ook beantwoordt het curriculum onvoldoende aan de noden van het
bedrijfsleven en de maatschappij en hebben niet alle docenten een goede kennis van het
bedrijfsleven.
Om beter aan te sluiten bij de vereiste technische en pedagogische competenties en bij het CBETmodel (Competency based education and training) stellen zich volgende uitdagingen:
• Leerkrachten zijn onvoldoende vertrouwd met het CBET-model;
• Er is geen integrale aanpak van diverse vakken binnen een studierichting. De algemene
vakken geven te weinig ondersteuning aan de beroepsvormende vakken;
• Te beperkte pedagogische en didactische competenties van docenten praktijken algemene
vakken;
• Stages bij het bedrijfsleven zijn onvoldoende ontwikkeld en cursisten krijgen onvoldoende
vakpraktijk aangeboden;
• Cursisten hebben weinig kennis rond omgaan met moeilijke leerlingen en omgaan met pubers
en adolescenten;
• Er is onvoldoende capaciteit om een leercyclus op te zetten die leidt tot continue verbetering
van de opleiding en werking van het LOBO;
• Onvoldoende contacten met andere lerarenopleidingen;
• Er is onvoldoende capaciteit om een leercyclus op te zetten die leidt tot continue verbetering
van de opleiding en werking van het LOBO;
• Onvoldoende contacten met andere lerarenopleidingen.
Gebrekkige in-service ondersteuning van leerkrachten die in dienst zijn

De ondersteuning aan leerkrachten die in dienst zijn, is weinig effectief. Zo is er nauwelijks
professionele ontwikkeling via in-service training en is de ondersteuning vanuit de Inspectie VOJ en
de afdeling Begeleiding ontoereikend, vooral in het beroepsgericht onderwijs. De enkele VOJinspecteurs die er zijn, hebben weinig ervaring met technische en beroepsopleidingen. Op LBOniveau is er alsnog geen bijdrage van de afdeling Begeleiding naar processen die professionele
ontwikkeling van leerkrachten en onderwijskundig leiderschap stimuleren. Ook het Centrum Voor
Nascholing Suriname (CENASU), dat verantwoordelijk is voor de nascholing van alle Surinaamse
leerkrachten op GLO, VOJ en VOS niveau, is onderbemand. Momenteel is de focus van het CENASU
vooral toegespitst op het lager onderwijs en blijven de professionele vormingen voor LBO leerkrachten
uit. Ook hun institutionele omkadering binnen het MinOWC is nog niet volledig ontwikkeld.
Hoger Onderwijs
Volgens de UNESCO is de behoefte aan Hoger Onderwijs (HO) in Latijns-Amerika en het Caraïbisch
gebied (en in Suriname in het bijzonder) toegenomen gezien hooggekwalificeerde mensen en degelijk
onderzoek nodig zijn om de recente economische groei duurzaam te houden. Momenteel kan
Surinaamse nog altijd niet voldoen aan de vraag naar hoogopgeleide mensen. Aan verschillende
zwakke punten van het HO beleidskader in Suriname moet gewerkt worden:
• de zwakke wetgeving op het Hoger Onderwijs (gebrek aan minimale voorwaarden voor
HO-instellingen);
• het ontbreken van inspectie en accreditatiesysteem in HO;
• het ontbreken van een goed beleid voor wetenschap en technologie in het algemeen;
• de inhoud en de eindtermen van de huidige HO-programma's zijn onvoldoende afgestemd
op de sociale eisen en de behoeften van de arbeidsmarkt.
In haar Ontwerpbegroting 2015 stelt het MinoWC volgende prioriteiten vast bij de verbetering van het
universitair onderwijs aan de AdeKUS:
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•
•

•
•
•
•
•

Voldoende en adequate onderwijsfaciliteiten: collegezalen, laboratorium- en ICT
faciliteiten, toegang tot wetenschappelijke publicaties en naslagwerken;
Invullen van de tekorten in docerend personeel:
o korte termijn: gastdocenten via samenwerkingsovereenkomsten;
o lange termijn: rekruteren uit eigen kweekvijver.
Verhogen van kwaliteit in het onderwijs door eisen te stellen aan docerend personeel en
studierichtingen uit te rusten met gekwalificeerd personeel;
Nationale studiebeurzenplan ontwikkelen om tertiair onderwijs toegankelijker te maken
voor een bredere laag van de bevolking;
Onderwijsaanbod en onderzoek afstemmen op nationale en regionale behoeften;
Internationalisering onderwijs en onderzoek, uitwisseling studenten en docenten;
Het koppelen van onderwijs aan onderzoek.

Tijdens de workshop met partners die plaatsvond in Suriname werden zwaktes opgelijst:
• Het rendement van instroom en uitstroom in hoger onderwijs is laag;
• Het taalniveau van studenten op Bsc en Msc opleidingen is laag;
• Een derde deel van de docenten is gekwalificeerd, 1/3 is beperkt bevoegd en 1/3 is
onbevoegd;
• Er is een gebrek aan betrouwbare data over onderwijs en gender-gerelateerde aspecten.
Hoger Onderwijs omvat tevens de lerarenopleidingen voor leerkrachten secundair onderwijs op VOJ
en VOS niveau. Leerkrachten voor algemeen vormende vakken studeren aan het IOL, terwijl dit voor
technische en beroepsvormende vakken bij het LOBO plaats vindt. Een eerste analyse van de
knelpunten bij LOBO werd hoger beschreven. Een analyse van IOL is momenteel niet voorhanden en
dient nog uitgevoerd te worden.
6.3.2. Civiele maatschappij
Onderwijs is een basismensenrecht en dus ook een kinderrecht. Binnen de civiele maatschappij
vandaag in Suriname is er niet veel activisme rond de kwaliteit van het geboden onderwijs. De rol van
de ouders en de gemeenschappen in het onderwijs is nog beperkt. De regering die zich bewust is van
deze problematiek is gestart met een project Ouderparticipatie Stimulerende Unit (OSU) dat de
scholen zou verplichten om per school een PTA op te starten. Het ministerie werkt zo aan een grotere
mate van betrokkenheid van de ouders bij het schoolgebeuren en bestuur.139 Verscheidene
stichtingen en NGO’s bieden scholen eveneens ondersteuning in het ontwikkelen van de
ouderparticipatie in het onderwijs. Daarnaast verzorgen verschillende NGO’s ook trainingen rond life
skills, zoals in het Kari Yu programma van PADF en Actieve Burgers door Cultuur en Sport
programma van Stichting Projekta. Er zijn ook talrijke NGO’s die activiteiten uitvoeren voor
volwasseneneducatie en tweedekansonderwijs voor vroegtijdige schoolverlaters.
Toch is er een begin van activisme in de civiele maatschappij rond leefmilieu en gezondheid. De
NoKwik campagne is een campagne vanuit de civiele maatschappij die ijvert voor de milieuvriendelijke
en verantwoorde ontwikkeling van natuurlijke hulpbronnen in Suriname. De Nokwik campagne heeft
ook een luik educatie en op het kinderboekenfestival 2015 konden de bezoekers leerzame en
interactieve spellen doen. Ze kwamen zo meer te weten over kwik en het kwikgebruik, alsook over de
effecten op hun gezondheid en het leefmilieu. Ook de groene ‘leskisten’ zijn een voorbeeld van hoe
verschillende organisaties zich gebundeld hebben voor een gestructureerd milieuonderwijs. Drager
van het project was de afdeling ‘Educatie van natuurbeheer’ van ’s Lands Bos Beheer. In 2014 zijn er
op initiatief van het WWF-Guiana’s 140 leerkrachten en mediatheekdocenten opgeleid. Het
trainingsprogramma had als focus: kennis bijbrengen en inzicht geven over de groene leskist,
milieuthema’s én de organisaties die zich ermee bezighouden.
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C. Actoren en partners
7. Identificatie van de relevante actoren inzake ontwikkeling
7.1. Identificatie – Algemeen

Relevant actor

In favour /
Blocker /
Undecided
? (+ ; - ; ± )

Interest

Influenc
e
capacity
(+ ; ± ; -)

Importance

Regering

±

Politiek gestuurd;
belangenvermenging;
inconsistentie in beleid;
nationaal ontwikkelingsplan;

+

Sterk sturend; weinig
transparant; niet stabiel
gedurende opeenvolgende
regeringsperiodes (continue
beleid moeilijk); finale
goedkeuring wetgeving

Kabinet van de
President

±

Politiek gestuurd; Nationaal
focal point voor
internationale verdragen en
processen

+

Sterk sturend; directe link
regering/ president; sector
overkoepelend mandaat

Nationale Assemblee
(DNA)

±

Politiek gestuurd;
vertegenwoordigers van het
volk. Eventeel belangrijk
voor lobby wetgeving

+

Vertegenwoordigers van het
volk; forum voor discussie
en goedkeuring wetgeving

Nationale ministeries

±

Legaal mandaat; nationaal
ontwikkelingsplan.

+

Voorbereiding en
implementatie beleid;
beperkte capaciteit en
middelen; gebrek aan sector
overkoepelende
samenwerking

Parastatale instellingen

+

Legaal mandaat; nationaal
ontwikkelingsplan; beperkt
onderzoeksmandaat

+

Voorbereiding en
implementatie beleid;
beperkte capaciteit en
middelen; dataverzameling
en analyse

District Commissariaten

±

Hiërarchisch mandaat
implementatie. Om hun
lokale en nationale rol te
versterken

±

Onduidelijke en te zwakke
functie; dichter bij burger
(burgerparticipatie)

Lokale overheden
(dorpsniveau)

±

Door overheid erkend
traditioneel gezag

±

Onduidelijke en te zwakke
functie; dichter bij burger
(burgerparticipatie);
afbrokkelend gezag; beter
op de hoogte van lokale
situatie

Staatsbedrijven
bijvoorbeeld mijnbouw

±

Privaat met
overheidsmiddelen

+

Schermerzone overheidprivaat; rechtstreekse
toegang tot
overheidsmiddelen; `best
practices` mogelijk
(voorbeeldfunctie)

Overheid (semi-)
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Civiele maatschappij
Internationale NGOs

+

+

Breed netwerk en expertise;
toegang tot financiële
middelen; succes afhankelijk
van nationale context en
samenwerking; neutrale
opstelling; soms te veel als
`buitenstaander` beschouwd

Nationale NGOs

+

+

Kennis nationale context;
relatie met overheid;
afhankelijk van donoren;
meer constructieve
samenwerking nodig

Lokale NGOs

+

+

Kennis lokale context; meer
constructieve samenwerking
nodig; afhankelijk van
donoren; beperkte capaciteit
en middelen

Lokale
gemeenschappen

±

+

Kennis lokale context;
primaire actoren; afhankelijk
van donoren

7.2. Identificatie – Specifiek met betrekking tot natuurlijke rijkdommen
Relevant actor

In favour /
Blocker /
Undecided
? (+ ; - ; ± )

Interest

Influenc
e
capacity
(+ ; ± ; -)

Importance

Regering

±

Politiek gestuurd;
belangenvermenging;
inconsistentie in beleid;
nationaal ontwikkelingsplan;
uitdagingen duurzame
economie

+

Sterk sturend; weinig tot niet
transparant; niet stabiel
gedurende opeenvolgende
regeringsperiodes (continue
beleid moeilijk); finale
goedkeuring wetgeving

Kabinet van de
President

±

Politiek gestuurd; Nationaal
focal point voor
internationale verdragen en
processen. (Milieubeleidstaf
OGC)

+

Sterk sturend; directe link
regering/ president; sector
overkoepelend mandaat

Nationale Assemblee
(DNA)

±

Politiek gestuurd;
vertegenwoordigers van het
volk. Eventeel belangrijk
voor lobby wetgeving

+

Vertegenwoordigers van het
volk; forum voor discussie
en goedkeuring wetgeving

Nationale ministeries

±

Legaal mandaat; nationaal
ontwikkelingsplan. Belang
want milieu is sector
overkoepelend.

+

Voorbereiding en
implementatie beleid;
beperkte capaciteit en
middelen; gebrek aan sector
overkoepelende
samenwerking

Parastatale instellingen

+

Legaal mandaat; nationaal
ontwikkelingsplan; beperkt
onderzoeksmandaat

+

Voorbereiding en
implementatie beleid;
beperkte capaciteit en
middelen; dataverzameling
en analyse

Overheid (semi-)
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District Commissariaten

±

Hiërarchisch mandaat
implementatie. Om hun
lokale en nationale rol te
versterken

±

Onduidelijke en te zwakke
functie?; dichter bij burger
(burgerparticipatie)

Lokale overheden
(dorpsniveau)

±

Door overheid erkend
traditioneel gezag

±

Onduidelijke en te zwakke
functie; dichter bij burger
(burgerparticipatie);
afbrokkelend gezag; beter
op de hoogte van lokale
situatie

Staatsbedrijven
bijvoorbeeld mijnbouw

±

Privaat met
overheidsmiddelen

+

Schemerzone overheidprivaat; rechtstreekse
toegang tot
overheidsmiddelen; `best
practices` mogelijk
(voorbeeldfunctie)

Internationale NGOs

+

Milieubescherming vaak als
kernmissie. Samenwerking
is belangrijk om de krachten
te bundelen.

+

Breed netwerk en expertise;
toegang tot financiële
middelen; succes afhankelijk
van nationale context en
samenwerking; neutrale
opstelling; soms te veel als
`buitenstaander` beschouwd

Nationale NGOs

+

Milieubescherming vaak als
kernmissie. Samenwerking
is belangrijk om de krachten
te bundelen.

+

Kennis nationale context;
relatie met overheid;
afhankelijk van donoren;
meer constructieve
samenwerking nodig

Lokale NGOs

+

Milieubescherming vaak als
kernmissie. Samenwerking
is belangrijk om de krachten
te bundelen.

+

Kennis lokale context; meer
constructieve samenwerking
nodig; afhankelijk van
donoren; beperkte capaciteit
en middelen

Lokale
gemeenschappen

±

Eigen `livelihood`;
ondervinden spanningsveld
ecologie-economie bij
ontwikkeling. Belangrijke
focus van WWF.

+

Kennis lokale context;
primaire actoren; afhankelijk
van donoren

Individuen

±

Eigen `livelihood`;
ondervinden spanningsveld
ecologie-economie bij
ontwikkeling. Mobilisatie via
campagnes.

±

Kracht om initiatief te
nemen; mobilisatie mogelijk;
beperkte capaciteit en
middelen; beperkt
milieubewustzijn; vaak
samenwerking nodig voor
succes

±

Winst focus; milieu impact
op lokale schaal; corporate
responsibility; imago

+

Goed georganiseerd; vaak
gebonden aan internationale
regels, die nationaal maar
beperkt toegepast worden;
toegang tot financiële
middelen; `best practices`
mogelijk (voorbeeldfunctie);
privaat-publieke
samenwerking

Civiele maatschappij

Private sector
Internationale bedrijven
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Nationale bedrijven

±

Winst focus; milieu impact
op lokale schaal; nog
beperkte corporate
responsibility; groeiend
imago (`nationale trots`)

+

Goed georganiseerd; `best
practices` mogelijk
(voorbeeldfunctie); groeiend;
privaat-publieke
samenwerking

Lokale bedrijven en
kleinschalige
groeperingen

±

Winst focus; legaal/ illegaal/
formeel/ informeel; milieu
impact op lokale schaal;

±

Variabele schaal en impact;
gebrek capaciteit en
middelen; beperkte
efficiëntie, o.a. door
gebrekkige organisatie
waardoor vaak grotere
milieu impact; privaatpublieke samenwerking

Onderzoeksinstellingen
(hoger en regionale,
netwerken en
platformen)

+

Specifieke missie en
mandaat; in principe semioverheid.

+

Dataverzameling, monitoring
en ondersteuning beleid;
instrument `capacity
building` en `awareness
raising`;

Onderwijsinstellingen
(hoger, regional en
basisscholen)

+

Specifieke missie en
mandaat; in principe semioverheid

+

Instrument voor `capacity
building` en `awareness
raising`

Media

+

Gevarieerd medium

+

Belangrijk instrument voor
`capacity building` en
`awareness raising`; flexibel;
goede relatie met NGOs

Financiële instellingen
(lokale banken en
internationale fondsen)

±

Milieu (beperkt) als focus

+

Soms belangenvermenging;
belangrijke financiële
partner voor verschillende
actoren; deels gebonden
aan internationale richtlijnen;
expertise en netwerk

Ander

7.3. Identificatie – Specifiek met betrekking tot onderwijs
Relevant actor

Belang

Relatie met NGA

Ministerie van Onderwijs,
Wetenschap en Cultuur
(MinOWC), Directoraat
Onderwijs

Verantwoordelijk ministerie en
directoraat voor onderwijs en
dus TVET

Nauwe directe relatie

Departementen en
afdelingen van het
MinOWC

Instanties met budgetten voor
reguliere werking en vermogen
om veranderingen te initiëren of
implementeren in TVET

Nauwe directe relatie

LBO scholen

Aanbieders van
beroepsonderwijs op VOJ
niveau

Indirecte en directe doelgroep

Gedecentraliseerde
staatsstructuren

Link met civiele maatschappij

Geen directe relatie

Overheid (semi-)
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Hoger onderwijs
instellingen140 en
onderzoeksinstellingen

Universiteit en hogere
onderwijsinstellingen zijn
belangrijke veranderingsactoren
in de samenleving, in de evolutie
van het land. Ze zijn actief in
onderwijs en onderzoek.

Nauwe directe relatie

Civiele maatschappij
Lokale en internationale
NGOs

Projecten op grassroots niveau
voor jongeren binnen en buiten
school

Geen

Parent Teacher
Associations

Kunnen potentieel school
management versterken

Indirecte doelgroep

Vakbonden

Stakeholders bij opstellen van
beroepsprofielen

Indirecte inbreng TVET-systeem

Religieuze organisaties

Groot aandeel in basisonderwijs

Indirecte doelgroep

Bedrijfswereld

Stakeholders bij afstemming
beroepsopleidingen op
arbeidsmarkt + eigen aanbod
aan opleidingen + inbreng
expertise bij professionalisering
van leerkrachten

Beperkte relatie

(individuele)
Ondernemingen

Aanbieders van stageplaatsen +
vorming en tewerkstelling na
studies + inbreng bij
professionele ontwikkeling van
leerkrachten, partner van
scholen voor praktijkstages van
leerlingen

Beperkte relatie

Media

Gevarieerd medium, belangrijk
voor capaciteitsopbouw en
bewustzijnsvergroting.

Goede relatie met NGOs

Financiële instellingen
(lokale banken en
internationale fondsen)

Preventie schooluitval,
versterken life skills, versterking
basisonderwijs, versterking van
lager en hoger TVET onderwijs
alsook hoger onderwijs en
ontwikkeling EMIS systeem

Soms belangenvermenging; belangrijke
financiële partner voor verschillende actoren;
deels gebonden aan internationale richtlijnen;
expertise en netwerk

Private sector

Ander

140
Instellingen van Hoger Onderwijs kunnen ook belangrijke ontwikkelingsactoren zijn in andere sectoren. Via
onderwijs, onderzoek en maatschappelijke dienstverlening kunnen HO instellingen een impact hebben op
verschillende sectoren (bijvoorbeeld milieu of gezondheidszorg).
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8. Identificatie van de mogelijke types partners van de ANGS
8.1. Identificatie – Specifiek met betrekking tot natuurlijke rijkdommen
In feite zijn al de in hoofdstuk 6 opgesomde actoren een (mogelijke) type partner, omdat ze allemaal,
elk op hun niveau, een belangrijke rol (kunnen) spelen in het versterken van het milieubeleid (inclusief
beheer natuurlijke rijkdommen) in Suriname.

Mogelijkse partners in de civiele maatschappij
Internationale NGOs
Nationale NGOs
Lokale NGOs
Lokale gemeenschappen
individuen
Internationale bedrijven
Nationale bedrijven
Lokale bedrijven en kleinschalige groeperingen
onderzoeksinstellingen
onderwijsinstellingen
media
Financiële instellingen

WWF Guianas
WWF Guianas
WWF Guianas
WWF Guianas
WWF Guianas
WWF Guianas
WWF Guianas
WWF Guianas
WWF Guianas
WWF Guianas
WWF Guianas
WWF Guianas

Mogelijkse partners in gedecentraliseerde instituten en overheidsinstellingen
Regering en ministers
Kabinet van de president
Nationaal Assemblee (DNA)
Nationale ministeries
Parastatale instellingen (STINASU, SBB, NIMOS,
etc.)
District commissariaten
Lokale overheden (dorpsniveau)
staatsbedrijven

WWF Guianas
WWF Guianas
WWF Guianas
WWF Guianas
WWF Guianas
WWF Guianas
WWF Guianas
WWF Guianas

8.2. Identificatie – Specifiek met betrekking tot onderwijs
Alle strategische spelers binnen en buiten het onderwijsveld die veranderingen kunnen
bewerkstelligen binnen professionele ontwikkeling van leerkrachten, onderwijskundig leiderschap en
strategische ondersteuning voor het lager beroepsonderwijs.

Mogelijkse partners in de civiele maatschappij
Parent Teacher Associations
Financiële instellingen (lokale banken en
internationale fondsen)
Lokale en internationale NGO’s
Media
Vakbonden
Bedrijfsleven
(Individuele) ondernemingen

VVOB
VVOB
VVOB
VVOB
VVOB
VVOB
VVOB
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Mogelijkse partners in gedecentraliseerde instituten en overheidsinstellingen
Ministerie van Onderwijs, Wetenschap en
Cultuur (MinOWC), Directoraat Onderwijs
Departementen en afdelingen van het MinOWC
(hoofdafdeling beroepsonderwijs, CENASU,
Departemenenten Begeleiding; Informatie en
Communicatie; Inspectie)
Gedecentraliseerde staatsstructuren (district
niveau)
Andere relevante ministeries
Onderzoeksinstellingen
Hoger onderwijs instellingen (AdeKUS, LOBO,
IOL…)
LBO scholen

VVOB
VVOB

VVOB
VVOB
VLIR-UOS
VLIR-UOS, VVOB
VVOB

D. Toekomstige interventiedomeinen
9. Identificatie van de toekomstige interventiedomeinen van elke ANGS,
rekening houdend met de relevante actoren
9.1. Toekomstige interventiedomeinen en hun relevante actoren

NGA’s

Domein

Bos+ Tropen
Natuurlijke rijkdommen met
focus
op
bossen
(sensibilisering,
behoud,
beheer,
herstel,
(her)bebossing en agroforestry)

Relevante actoren
Internationale, nationale en
lokale NGO’s
Lokale gemeenschappen
Lokale bedrijven en
groeperingen
Onderzoeksinstellingen
Onderwijsinstellingen

Vlaamse Interuniversitaire
Raad – Universitaire
Ontwikkelingssamenwerking
(VLIR-UOS)

VLIR-UOS wil via interventies
in het Hoger Onderwijs een
bijdrage leveren aan duurzame
ontwikkeling in suriname, met
een focus op de volgende
inhoudelijke thema’s:
Duurzaam beheer van
natuurlijke rijkdommen
Gezondheidszorg
Sociale ontwikkeling
Onderwijs

Onderzoeksinstellingen
Hoger onderwijsinstellingen
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Vlaamse Vereniging voor
Ontwikkelingssamenwerking en
Technische Bijstand (VVOB)
BeroepsOnderwijs

Departementen en afdelingen
van het MINOWC
(Hoofdafdeling
Beroepsonderwijs, Inspectie
VOJ, Begeleiding, CENASU),
Hoger Onderwijsinstellingen
bevoegd voor lerarenopleiding
(LOBO, eventueel IOL) en LBO
scholen
Ministerie van Ruimtelijke
Ordening, Grond- en
Bosbeheer (RGB)

World Wildlife Fund (WWF)
Belgium

Ministerie Natuurlijke
Hulpbronnen (NH)
Bureau Nationale Veiligheid
Natuurlijke rijkdommen

Vereniging van Inlandse
Dorpshoofden (VIDS)
Stichting Projecta
Conservation International
Amazon Conservation Team

9.2. Theory of Change – Algemeen
Het algemeen objectief is bijdragen aan een sociaal rechtvaardig, democratisch en duurzaam
(ecologisch/ economisch) Suriname, zoals aangegeven in art. 40 van de grondwet en het
meerjarenplan 2012-2016.
De Belgische ANGs willen in Suriname ijveren voor een duurzame ontwikkeling die ten goede komt
van alle burgers. Centraal hierbij staat dat bestaande ongelijkheden worden bestreden en de
ontwikkeling inclusief gebeurt. Hierbij is sociale rechtvaardigheid en het stimuleren van actief
burgerschap voor een zinvol leven belangrijk. Dit kan door het stimuleren van bepaalde waarden en
houdingen bij jongeren zoals respect voor het leefmilieu, respect voor andere culturen en religies,
democratische principes, gender rechtvaardigheid, etc.
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Output level

Versterken van
capaciteiten van lokale
onderwijsinstanties rond
professionele
ontwikkeling van
leerkrachten,
schoolleiderschap, en
strategische
ondersteuning

Outcome level

Kwaliteitsvol
onderwijs en
onderzoek

Capaciteiten van
partnerinstellingen in
hoger onderwijs en
onderzoek versterken

Versterken en bepleiten
van een inclusief nationaal
milieubeleid met
nadrukkelijke participatie
van inheemse en marron
gemeenschappen.

Impact level

Duurzaam
beheer van de
natuurlijke
rijkdommen.

Door het investeren in
burgerzin bij jongeren,
aandacht te hebben voor
genderverschillen bij
jongeren en hun de nodige
kennis en vaardigheden
aan te leren willen we
komen tot een sociaal
rechtvaardig,
democratisch en
duurzame (ecologisch en
economisch) Suriname

Versterken van de civiele
maatschappij en van hun
participatie in het
bestuur.

9.3. Specifiek met betrekking tot natuurlijke rijkdommen
Overkoepelende doelstelling:
Het realiseren van een duurzaam beheerregime van de natuurlijke rijkdommen voor minimaal de helft
van het Surinaamse grondgebied door het versterken van de weerbaarheid van inheemse en marron
gemeenschappen en hun groeiende participatie in het opkomende nationaal milieubeleid.

Voorgestelde interventies en beoogde veranderingen:
1. Versterken en bepleiten van een inclusief nationaal milieubeleid met nadrukkelijke participatie
van inheemse en marron gemeenschappen, gericht op de raakvlakken tussen behoud van
natuurlijke rijkdommen, realiseren van duurzame ontwikkeling, armoedebestrijding (bv.
creëren werkgelegenheid), educatie, behoud van cultuur en zelfbeschikking.
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o

Met inclusief wordt in dit kader bedoeld een overgang van het huidige centraal
gestuurd beleid (vanuit Paramaribo ) naar een beleid dat beter inspeelt op de
behoeften en wensen van lokale gemeenschappen.

o

Actuele thema’s binnen het opkomende nationaal milieubeleid zijn o.a. REDD+
(klimaat en bossen), klimaatadaptatie, participatieve ruimtelijke ordening, zonering
van mijnbouwactiviteiten, terugdringen van de impact van kwikvervuiling in de
goudwinning, milieu en sociale effect rapportages en beschermde gebieden
(waaronder South Suriname Conservation Corridor).

2. Gericht versterken van de civiele maatschappij (primair de lokale gemeenschappen) via een
zorgvuldig gekozen proces om te komen tot versterkte participatie, co-management en/of
zelfbestuur in uitvoering van het nationaal milieubeleid. Dit in reactie op een zwakke overheid
met beperkte lokale uitvoercapaciteit.
3. Specifiek versterken van de weerbaarheid van lokale gemeenschappen ten opzichte van
externe drukfactoren (infrastructuur- en concessiebeleid, ongeplande goudwinning) en interne
drukfactoren (verlies cultuur en leiderschap, werkloosheid).
4. Versterken van de financiële duurzaamheid van lokale projecten in relatie tot nationaal
milieubeleid.
Inzetten van de samenwerking tussen Belgische en Surinaamse organisaties om een
gezamenlijke lange termijn visie (5-10 jaar) te formuleren en te helpen realiseren, langdurige
commitments aan te gaan om lokale bottom-up initiatieven te ondersteunen en het
ontwikkelen van een inclusief nationaal milieubeleid te bepleiten.

9.4. Specifiek met betrekking tot onderwijs
Het Internationaal Verdrag inzake economische, sociale en culturele rechten erkent en beschermt
sinds 1966 de genoemde rechten en dus ook het recht op onderwijs. Sinds 2008 is er ook een
facultatief Protocol bij het verdrag waaraan ons land actief heeft meegeschreven. Het protocol voorziet
in een klachtrecht dat ten aanzien van het Comité voor economische, sociale en culturele rechten kan
worden uitgeoefend. Dit is een belangrijke stap in de richting van de afdwingbaarheid van deze
rechten waaronder het recht op onderwijs.
Via kwaliteitsvol onderwijs dat toegankelijk is voor iedereen (met gelijke kansen voor alle
gemeenschappen en aandacht voor verschillen tussen hen) willen we dus komen tot een duurzame
(ecologisch en economisch), rechtvaardigere en democratische maatschappij.
Onderwijs leidt tot empowerment. Voor VVOB draagt onderwijs bij aan het versterken van individuen,
organisaties en gemeenschappen zodat ze meer controle krijgen op de eigen situatie en omgeving.
Kwaliteitsvol onderwijs is dan ook een cruciale factor in de strijd tegen armoede en ongelijkheid in de
samenleving. Het is gericht op de ontwikkeling van een evenwichtig geheel aan capaciteiten bij
kinderen die zij nodig hebben om economisch productief te worden, om in een duurzaam
levensonderhoud te voorzien, om bij te dragen aan een vreedzame en democratische samenleving en
om het individuele welzijn te verbeteren. Daarbij mogen persoonlijke en sociale omgevingsfactoren zoals gender, etnische afkomst of familiale omgeving - geen obstakels vormen voor de ontplooiing van
het lerend potentieel. Alle individuen moeten minstens een basisniveau aan vaardigheden kunnen
ontwikkelen. Actieve deelname van de kinderen aan het onderwijs is een vereiste om het maximale
potentieel te bereiken. Na het voltooien van een bepaalde onderwijsgraad moeten kinderen een
minimum aan vaardigheden hebben ontwikkeld. Kwaliteitsvol onderwijs vereist een resultaatsgerichte
aanpak. Oplossingen voor en aanpassingen aan een onderwijssysteem moeten gebaseerd zijn op de
werkelijke behoeften van een land en/of gemeenschap. Om deze veranderingsprocessen duurzaam te
maken is het van belang de capaciteiten van lokale onderwijsbeleidsinstanties te ontwikkelen.
Vrouwen en mannen als gelijke burgers laten deelnemen aan onderwijs, economie en politiek zorgt er
ook voor dat we op lange termijn naar een meer gelijke, sociaal rechtvaardigere en dus ook
duurzamere samenleving evolueren. Duurzame sociale verandering vraagt dan ook een eerlijke en
rechtvaardige behandeling van mannen en vrouwen. VVOB is ervan overtuigd dat onderwijs maar
kwaliteitsvol kan zijn als het ook binnen haar systeem equity realiseert – genderequity in het bijzonder.
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Om de onderwijsdoelstellingen te realiseren versterkt VVOB de capaciteiten van lokale
onderwijsinstanties:
•

Professionele ontwikkeling van LBO leerkrachten

De leerkracht is het meest doorslaggevend voor de verbetering van leerresultaten van kinderen en
jongeren. Een focus op de professionele ontwikkeling van leerkrachten is dan ook een evidente
keuze. De eerste focus is op capaciteitsversterking van organisaties en instellingen die zich richten op
de verbetering van pedagogische en didactische competenties, alsook de technische competenties
van leerkrachten en op het verzekeren van hun toegang tot kwaliteitsvol leermateriaal en actieve
pedagogische en didactische werkvormen. Daarom zetten we in Suriname in op de professionele
ontwikkeling van leerkrachten tijdens hun verdere actieve loopbaan.
•

Schoolleiderschap

De professionele ontwikkeling van leerkrachten vraagt om een effectief schoolleiderschap. Daarom zal
VVOB ook inzetten op dit schoolleiderschap. Schoolleiders die de kwaliteit van hun leerkrachten
ondersteunen, evalueren en ontwikkelen, hebben een hoge impact op de leerresultaten van kinderen.
Vanuit een equity-perspectief zijn effectieve schoolleiders belangrijk met het oog op de verbetering
van scholen met aanzienlijke groepen van kwetsbare jongeren, in het bijzonder in beroepsonderwijs.
•

Strategische ondersteuning

Het versterken van een beleidsomgeving voor professionalisering van leerkrachten en schoolleiders is
eveneens belangrijk. Het gaat over het samenbrengen van onderwijsactoren die actief zijn binnen de
professionalisering van leerkrachten en schoolleiders. Maar het gaat evenzeer om het samenbrengen
van onderwijsactoren en het bedrijfsleven, zodat het beroepsonderwijs in Suriname relevant is voor
het bedrijfsleven.
VLIR-UOS ondersteunt samenwerkingsverbanden tussen universiteiten en hogescholen, in
Vlaanderen en in het zuiden, op zoek naar innovatieve antwoorden op globale en lokale uitdagingen.
VLIR-UOS wil zo bijdragen aan een aantal nationale uitdagingen. Deze bijdrage kan komen via
innovatie, ontwikkeling van lokale technologie, multiplicatoreffecten, ondernemerschap, enz. Om bij te
dragen aan deze veranderingen, wil VLIR-UOS het onderwijs, onderzoek en de reikwijdte van hun
partner instellingen verbeteren.
Om dit te bereiken heeft VLIR-UOS 4 strategische assen (verwijzend naar 4 verschillende
uitvoergebieden):
1. Individuele capaciteitsopbouw: individuen (academici, leden van het maatschappelijk middenveld,
de overheid, de particuliere sector) versterken door middel van studiebeurzen (korte termijn, master,
PhD, etc). Dit type van capaciteitsopbouw leidt tot betere prestaties van het individu en de effecten
van de organisatie waar hij / zij werkt. Dit draagt bij aan diverse uitdagingen voor de ontwikkeling in
het land.
2. Thema-gebaseerde departementale capaciteitsopbouw: Afdelingen van hoger onderwijsinstellingen
versterken via onderzoek, opleiding en ontwikkeling, coaching, peer-to-peer learning, technische
ondersteuning, curricula ontwikkeling, uitrusting, enz. Dit versterkt onderzoeks- en
onderwijscapaciteiten.
3. Institutionele capaciteitsopbouw: Instellingen voor hoger onderwijs versterken als onderdeel van
een partnerschap op lange termijn in diverse gebieden door middel van activiteiten zoals
adviesdiensten, onderzoeksprojecten, curricula ontwikkeling, peer-to-peer learning, apparatuur,
coaching, enz. Dit resulteert in een diepe verbetering van de onderwijs en / of onderzoekscapaciteit
(en uitbreiding van onderzoek).
4. Multi-actoren nationaal capaciteitsopbouw: instellingen voor hoger onderwijs (in een of meer
landen) versterken door één initiatief. Dit kan bijvoorbeeld door steun aan ICT-systemen in een aantal
instellingen om de onderzoeks- en onderwijscapaciteiten te verbeteren of door het ondersteunen van
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een platform van instellingen van hoger onderwijs voor het uitwisselen van informatie en het
stimuleren van innovatie.

10. Analyse van de risico’s en opportuniteiten per interventiedomein
10.1. Risico’s en opportuniteiten – Specifiek met betrekking tot natuurlijke rijkdommen
Opportuniteiten

Risico’s

-

Suriname wordt beschouwd als een van de
groenste landen ter wereld en wil deze
internationale status ook houden. Er is een
groot landoppervlakte en een lage
bevolkingsdichtheid.

-

De politieke wil/ daadkracht om deze rol te
vervullen ontbreekt grotendeels, waardoor
beleid te ad hoc/ veranderlijk is, vertraagd
wordt en vaak niet samen spoort met de
uitvoering; getuige is de hangende milieuwet.

-

De overheid in Suriname is zich bewust van
haar rol om een goed milieubeleid in het
kader van duurzame ontwikkeling uit te
bouwen en te promoten; getuige daarvan
zijn verschillende beleidsverklaringen en
programma`s, alsook de ratificatie van een
aantal internationale milieuconventies.

-

Er is een gebrek aan capaciteit (mensen en
middelen) en gecoördineerde samenwerking.
Activiteiten gebeuren te gefragmenteerd, wat
implementatie vertraagt.

-

Het economische ontwikkelingstraject van
Suriname is te afhankelijk van de nietduurzame extractie van natuurlijke hulpbronnen
en is te veel gericht op korte termijnwinst. Dit
overschaduwt de aandacht voor een goed
milieubeleid.

-

De groei van de civiele maatschappij gebeurt te
traag in vergelijking met de (milieu) uitdagingen
waar het land voor staat. Versterking op korte
termijn is dus nodig.

-

Het algemeen milieubewustzijn is laag.

-

De lokale gemeenschappen zijn te weinig
betrokken bij uitvoering van het milieubeleid.

-

De rol van de private sector wordt te weinig
erkend. En de druk van buitenlandse privé
bedrijven om bepaalde concessies te verkrijgen
word groter.

-

Voldoende structuren/ instanties staan in
principe ter beschikking voor het
milieubeleid.

-

Een nieuwe regeringstermijn wordt
momenteel voorbereid, wat nieuwe
mogelijkheden schept om milieu op een
meer centrale plaats op de beleidsagenda te
krijgen.

-

De civiele maatschappij is groeiende in
Suriname; ze wil ondersteunend zijn voor
de overheid en tegelijkertijd ook de hiaten
bij die overheid (deels) aanvullen (al wordt
dit niet direct als haar kerntaak gezien);
meer en meer initiatieven worden door haar
opgestart.

10.2. Risico’s en opportuniteiten – Specifiek met betrekking tot onderwijs
TVET
Opportuniteiten
-

Er is politieke wil om de problemen van
kwaliteit binnen onderwijs aan te pakken.

-

Binnen de LBO sector wordt een
hervorming doorgevoerd. Er zal maar 1 type
LBO meer zijn. Er komt ook een
curriculumhervorming. Er moet een
periodieke afstemming zijn op de noden van
het bedrijfsleven.

Risico’s
-

Zowel op beleidsniveau als uitvoerend niveau
is de capaciteit van de personen binnen het
ministerie van Onderwijs, Wetenschap en
Cultuur nog niet sterk genoeg.

-

Er is een gebrek aan betrouwbare
onderwijsdata. EMISS niet sterk genoeg.

-

De kwaliteit en efficiëntie van het lager
onderwijs laat nog veel te wensen over.
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-

Er zijn momenteel 54 LBO scholen over 18
districten. Er zullen 15 praktijkcentra
bijgebouwd worden, verspreid over het
land.

-

LBO hervorming is structureel en niet zozeer
inhoudelijk. Het is mogelijk dat de structurele
aanpassing voor vertragingen in inhoudelijke
vernieuwing zorgt.

-

Veiligheidsvoorschriften en
milieuvriendelijk handelen zijn opgenomen
in het LBO. Milieucriteria zijn ook onderdeel
van de schoolbrede inspecties. En in de
training van CENASU is ook een
milieucomponent.

-

LBO-scholen ontvangen onvoldoende
financiële middelen om de praktijk te
organiseren en te moderniseren, met impact op
motivatie van leerkrachten en leerlingen.

-

Gebrek aan goed opgeleide leerkrachten,
zeker in het binnenland.

-

Verouderde en gebrekkige curricula inclusief
didactische werkvormen.

-

Gebrekkige her- en bijscholing van
leerkrachten. CENASU is in oprichting en heeft
beperkte middelen. Gebrekkige training CBET.

-

Onvoldoende supervisie van LBO scholen door
schoolleiding en inspectie.

-

Gebrekkig systeem van toetsing van
leerprestaties, doorstroming en selectie.

-

-

-

Er zal een zorgsysteem worden uitgebouwd
binnen het LBO voor de zwakkere leerlingen
die extra begeleiding nodig hebben.
Binnen het LBO zal er meer mobiliteit zijn
voor de studenten. Bovendien bereidt de
hervorming de leerlingen beter voor op
doorstroom naar het MBO met tegelijk oog
voor inzetbaarheid op de arbeidsmarkt.
Er zal gewerkt worden aan
capaciteitsontwikkeling op verschillende
niveaus die te maken hebben met deze
hervorming.

-

-

Er zijn enorm veel financiële middelen
nodig voor TVET en het gezamenlijk
programma probeert hier dan ook nieuwe
kansen aan te boren via het leggen van
duurzame linken met het bedrijfsleven. Ook
de Islamic Development Bank (ISDB) en de
Caraïben development Bank (CDB) stellen
fondsen beschikbaar voor TVET.
De hernieuwde structuur van het LBO
doorbreekt bestaande rolpatronen
aangezien er in de eerste jaren kennis
gemaakt wordt met alle vakken alvorens
men een keuze moet maken voor een
specifiek beroep.

-

Er zijn doorstroommogelijkheden naar
hogere niveau’s.

-

Curriculum ontwikkelingstrainingen en
CBET trainingen opgezet.

Hoger onderwijs
Opportuniteiten
-

HO krijgt hernieuwde aandacht en komt
onder een nieuw onderdirectoraat in de
nieuwe structuur.

-

-

Hoge percentages zittenblijvers en drop-outs.
Geringe horizontale doorstroom mogelijkheden.

-

Genderongelijkheid in lager en
beroepsonderwijs.

-

Verouderde en gebrekkige leermiddelen.

-

Geen structurele samenwerking met het
bedrijfsleven.

-

Een gebrek aan milieubewustzijn bij de
bedrijven die de TVET studenten opleiden.

-

Negatieve beeldvorming in de maatschappij
over het beroepsonderwijs

Risico’s
-

Zwakke wetgeving (gebrek aan minimale
voorwaarden voor HO-instellingen), ontbreken
van inspectie en accreditatiesysteem, evenals
ontbreken van een goed beleid.

Er zijn veel vrouwelijke studenten in het HO.
In sommige studierichtingen tot 80%.

-

ICT toepassingen en ‘distance learning’
kunnen mogelijkheden bieden naar de
toekomst toe.

de inhoud en de eindtermen van de huidige
programma's zijn onvoldoende afgestemd op
de sociale eisen en arbeidsmarktbehoeften.

-

Er is een wildgroei aan HO instituten waarvoor
er momenteel geen wetgeving bestaat en geen
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-

Er zijn schakelklassen aan de universiteit
om de zwakkere studenten op te vangen.

-

Studiefinanciering voor studenten van
ADEK en IOL vanuit NOB. Er worden
leningen verstrekt aan studenten die
voldoen aan de aangegeven criteria

accreditatie.
-

Het taalniveau van studenten op Bsc en Msc
opleidingen is laag.

-

Onvoldoende betrouwbare EMISS data.

-

Het beleid van MinOWC is onvoldoende
evidence-based

-

Er zijn te weinig stage plekken voor het HBO.

-

De kwaliteit van de uitstroom is slecht

-

Geen opvolging beoordelingssysteem of
opvolging eenmaal een leerkracht benoemd
wordt.

-

Er is te weinig aandacht voor de didactische
concepten en de pedagogische aanpak.

-

Geen onderzoek naar redenen waarom
jongens vroeg in onderwijsloopbaan uitvallen
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E. Mogelijkheden van synergie en complementariteit
11. Analyse van de mogelijkheden van synergie en complementariteit tussen
NGAs, met de Belgische gouvernementele samenwerking en andere
organisaties en de meerwaarde ervan
Complementariteit tussen Belgische NGAs
Volgende thema’s bieden mogelijkheden aan de Belgische NGAs om samen te werken en synergiën
te bereiken:
•

Milieueducatie

Een voorbeeld van eventuele complementariteit is de opname van materialen voor milieueducatie die
ontwikkeld zijn door WWF of BOS+ in het programma van VVOB. Zo kunnen die verder geïntegreerd
worden in het onderwijsaanbod van de lerarenopleiding en scholen om een basisvorming rond
milieueducatie te voorzien. Zo biedt de reeds bestaande groene leskist gekoppeld aan een driedaagse
training mogelijkheden voor scholen om rond dit thema te werken. Ook het groene scholenproject
rond afvalsortering is een optie voor samenwerking met WWF. Mogelijk dienen enkele modules
ontwikkeld te worden die aansluiten bij de milieusituatie in het binnenland, zoals het beschermen van
de waterbronnen en milieuaspecten bij goudwinning. De expertise aan AdeKUS werd opgebouwd in
het kader van de door VLIR-UOS ondersteunde uitwerking van een MSc rond duurzaam beheer van
natuurlijke hulpbronnen, zou ook in dit gezamenlijk project kunnen worden ingezet.
•

Praktijkcentra voor competentiegericht onderwijs in het binnenland

Jongeren trekken weg uit het binnenland en migreren naar de stedelijke en kustgebieden van
Suriname, onder meer omdat ze te weinig kansen hebben op werk en onderwijs in deze afgelegen
gebieden. Dit heeft negatieve gevolgen op de dorpsontwikkeling en brengt indirect risico’s mee voor
een duurzaam beleid rond natuurbehoud. Met de steun van de Islamic Development Bank (IsDB) en
de Caribbean Development Bank (CDB) worden momenteel praktijkcentra gebouwd. De
gedecentraliseerde praktijkcentra kunnen ingezet worden om de lokale jeugd competenties te laten
verwerven die aansluiten bij de lokale noden. Daarmee krijgen jongeren betere
toekomstperspectieven in hun eigen regio en wordt de migratiestroom afgeremd. Door voldoende
aandacht te besteden aan de kansen voor jongeren in het binnenland in het VVOB programma kan dit
ook gunstige effecten hebben op initiatieven van BOS+ en/of het programma van de WWF dat vooral
in het zuiden actief is.
•

Groene economie

Ook de transitie naar de groene economie kan via educatie gestimuleerd worden. De hernieuwde
focus van de overheid om de landbouwsector te ontwikkelen vereist een duurzame aanpak met
aandacht voor het milieu. Een voorbeeld is dat NATIN onlangs een nieuwe stream met groene
opleidingen heeft ingevoerd.141 Dergelijke concepten kunnen ook toegang vinden bij het LBO
onderwijs via het VVOB programma. De LBO stream agrarische productie (pesticiden) is een mogelijk
domein voor samenwerking met WWF. Ook rond de thema’s water management en eco-toerisme zijn
er mogelijkheden tot synergie, dewelke ook strategische subthema’s zijn binnen de landenstrategie
van VLIR-UOS, wiens Surinaamse partners hierbij ook betrokken kunnen worden.
•

Leerlingenzorg en taal in alle vakken

Ook zijn er mogelijke complementariteiten rond leerlingenzorg. Een voorbeeld is dat zowel VVOB als
VLIR-UOS een lopend programma hebben rond het thema leerlingenzorg waarbij de (toekomstige)
leerkrachten gevormd worden in deze onderwijs expertise. Daar waar VLIR-UOS het Instituut voor
Lerarenopleiding (IOL) ondersteunt, biedt VVOB technische steun aan de leerkrachten van de scholen
141

http://www.dbsuriname.com/dbsuriname/index.php/vernieuwd-groen-onderwijs-natin-is-praktijkgericht/
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Lager beroepsonderwijs. In de toekomst kan een betere afstemming en uitbreiding naar andere
onderwijsdiensten of instituten (CENASU, LOBO) van het MinOWC een duidelijke synergie opleveren.
Ook kan onderzocht worden of de component “taal in alle vakken” van het VLIR-UOS programma een
plaats kan vinden in het toekomstige VVOB programma. In het kader van leerlingenzorg kan ook de
genderproblematiek opgepakt worden.
•

Distance learning in afgelegen gebieden

VLIR-UOS en WWF/BOS+ zouden kunnen samenwerken rond ‘distance learning’ voor studenten uit
Zuidelijk Suriname.

Communicatie en logistiek
Informatie uitwisseling kan plaatsvinden via e-mail of regelmatige bijeenkomsten. Ook gecoördineerde
evaluatie en het delen van lessons learned kan verrijkend zijn. M&E missies in het zuiden kunnen
samen uitgevoerd worden. Ook kunnen mogelijkheden van gedeelde kantoorruimte en transport
onderzocht worden.
Door de samenwerking worden de acties van de NGA’s op elkaar afgestemd wat ten goede komt van
de consistentie en aansluiting bij de diverse doelgroepen. Door in te zetten op dezelfde thema’s via
diverse kanalen en aansluitende doelgroepen worden de kansen op impact vergroot. Daarin ligt een
deel van de meerwaarde van deze samenwerking. Ook kan expertise uitgewisseld worden wat de
efficientie en effectiviteit van de interventies verhoogt. Bovendien wordt betracht om waar mogelijk
kosten te besparen door het delen van middelen.
Synergie met niet-Belgische actoren:
•

•

•

•

De Inter-American Development Bank (IDB) werkt via het 2nd Basic Education Improvement
Programme aan de versterking van het basisonderwijs. Vanaf augustus 2016 is er een
mogelijkheid dat dit IDB-programma (in een derde fase) haar focus zal uitbreiden naar het VOJ
niveau. Dit zou voor VVOB en VLIR-UOS kansen inhouden om ook buiten de Belgische NGAs
samen te werken en op een efficientere en consistente manier dezelfde doelgroep te bereiken,
namelijk jongeren in het lager secundair onderwijs. Daar waar IDB zich mogelijk rechtreeks zou
richten op de jongeren in deze scholen, zouden VVOB en VLIR-UOS ondermeer de pre-service
lerarenopleiding voor deze doelgroep kunnen verbeteren. Daarbij is de focus van VVOB op de
leerkrachten voor technische en beroepsgerichte vakken en die van VLIR-UOS op de leerkrachten
algemene vakken. Via overleg en afstemming kunnen pedagogisch-didactische vernieuwingen
aangevuld worden met bv een meer functionele uitrusting van klaslokalen en een optimale inzet
van de werkingsmiddelen van de scholen die mogelijk vanuit de IDB gefinancieerd wordt.
De Canadese ontwikkelingssamenwerking steunt via de Association of Canadian Community
Colleges (ACCC) de TVET sector in de CARICOM landen via het Education for Employment
programma. De organisatie werkt op het niveau van het Hoger Technisch Onderwijs. Door het feit
dat de VVOB de MinOWC afdelingen ondersteunt die instaan voor de van het beroepsonderwijs,
kunnen dergelijke projecten terugvallen op een versterkte omkadering en ontwikkeling van het
beroepsonderwijs vanuit deze afdelingen. Ook is het van belang dat VVOB en ACCC dezelfde
CBET principes aanhouden bij deze vernieuwingen en capaciteitsversterking zodat de jongeren
op een consistente wijze hun leertraject kunnen doorlopen.
UNESCO: UNESCO: UNESCO verleent aan het MinOWC technische assistentie bij het
ontwikkelen van een nationaal TVET-beleid en strategie en het versterken van de werkgroep
Suriname National Training Authority (SNTA). Deze strategie zal alle betrokkenen helpen om nog
meer resultaatsgericht hun acties te coördineren.
IsDB en CDB: Ook de Islamic Development Bank en Caribbean Development Bank ondersteunt
het MinOWC in de uitbouw van de TVET sector in Suriname. Daarmee wordt onder andere de
verbetering van de TVET voorzieningen en infrastructuur gefinancieerd, curriculum hervormd en
capaciteit binnen het MinOWC opgebouwd. VVOB kan dankzij haar aanwezigheid in Suriname
hiermee afstemmen via haar regelmatig overleg en coördinatiemeetings met de hoofdafdeling
beroepsonderwijs van het MinOWC die deze projecten mee sturen en uitvoeren. De bouw van de
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•

15 technische centra in de districten openen mogelijkheden voor VVOB om meer inspanningen te
doen ten bate van de achtergestelde gebieden in Suriname.
USAID en PADF: Met de fondsen van USAID biedt PADF steun aan kansarme jongeren door
onder andere preventie van drop-out. Via een component rond zorgleerlingen en aandacht voor
life skills sluit VVOB aan bij de thema’s die ook PADF in haar programma opneemt. Terwijl VVOB
die vooral benadert vanuit de instituten van het MinOWC, benadert PADF deze jongeren veelal
vanuit de civil society. Door de aanpak af te stemmen en expertise uit te wisselen en gezamenlijk
in te zetten, worden de kansarme jongeren ondersteund vanuit beide invalshoeken; binnen en
buiten de school. Dit leidt tot een hogere kans op impact.

http://www.dna.sr/media/40376/jaarplan_2014.pdf
http://unstats.un.org/unsd/demographic/sources/census/2010_phc/Suriname/SUR-Census2012vol2.pdf
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:c0ydv_y15HEJ:https://www.gtai.de/:PRO20
1405085004+&cd=5&hl=en&ct=clnk&gl=be
http://competecaribbean.org/wp-content/uploads/2015/02/2014-Suriname-Private-Sector-AssessmentReport.pdf
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