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PRESIDENT van de REPUBLIEK .SURINAME 

Tel efoon : 420102 	e-mail: secretariaat@oresident.wv.sr  

Aan: 
De Voorzitter van 
De Nationale Assemblee, 
Mw. Drs. Jennifer Simons 

ons kenmerk: secpres/1110/18 
Paramaribo, 02 augustus 2018 

Onderwerp: 
aanbieding Ontwerpwet houdende 
instelling van de Suriname National Trathing 
Authority (Wet Suriname National Trathing Authority) 

Geachte Voorzitter, 

Hierbij doe ik u voor behandeling door De Nationale Assemblee 
toekomen de Ontwerpwet als in hoofde genoemd met de bijbehorende 
Memorie van Toelichting. 

De President van de Republiek Suriname, 

D.D outerse 
cc 	Vice- President 

Minister van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur 
Secretaris Staatsraad 



WET van 	  
houdende instelling van de Suriname National aining Authority (Wet Suriname Nationaf 
'Training Authority) 

ON't ERPW'ET 

DE PRESIDENT VAN DE REPUBLIEK SURINAME, 

in overweging genomen hebbende dat, het nodig is om het Technisehe - en Berocpsonderwijs en 
Trainingen in Suriname tc verbeteren en beter te laten aanstunen op de behoefte van de 
arbeidsmarkt, om zo onze werknemers beter te ontwikkelen, --employability" te vergroten en cie 
economie van ons land een extra stimulans te geven. 	wenselijk is een publiekrechteiük 
orgaan in te stellen onder de naam ''Suriname Nationai Training Authoritv-. 

ileeft. de Staatsraad gehoord. na  goedkeuring door De Nationale Assemblee, bekraehtigd de 
oncierstaande Wet: 

Algemene bepalingen 

in deze Wet en de daarop berustende bepaiingen wordt versman onder: 

a. Minister 	 : de Minister belast met de zorg voor Onderwijs Wetensehap en 
• Cultuur; 

h. Autoriteit 	 : de Suriname National "Fraining Authority: 
e. Opleidingsinstituut 	: Opieidingsinstituut voor Technisch- en Beroepsonderwijs en 

Trainingen, die cikend is door het Ministerie van Onderwijs 
Welenschap en Cultuur: 

d. Keurmerk 	: Een compact. visucel kwalteitsoordeei over een pmduct of 
alkomstig van de Autoriteit aan een Opieidingsinstituut, voor een 
bepaakic tijd: 

Certificering 	Een kwalitcits- cn efficinticoordeel over een product of dienst 
alkomstig van de Autoriteit aan een natuurlijke persoon: 

ii Trainingsprocessen 	Beschreven teertrajecten waarbij trainees kennis. vaardinheden 
en 	verwerven teneinde productief en -employable" te z   

g. Sector 	 de Overneid, net Bedrijfkleven of de Vakbeweging: 
n. CVQ 	 : Caribbean Vocational Quaiification; 

NVQ 	 Nationat Vocational Qualification: 
j. TVET 	 : Technicat and Vocationat Education and Training: 
K. cBET 	 Competeney Based Education and Training, 

CANTA 	 : Caribbean Association of National Training Authorities. 



Artikel 2 
Instelling van de Suriname National Training Autbority 

ingenteld wordt cle "Suriname National Training Authority" afgekon. SNTA. 
2. De Autoriteit is een rechtspersoon en is rievestigd te Paramaribo. doch kan ook eiders tn 

Suriname kantoor houden. 

Arttkei 3 
Doefstelling van de Suriname Nadonai Trahfing Authority 

De doelstelling van cie Autoriteit is het versterken van de productiviteit en net 
coneurrentievermogen van Suriname, door het stellen van regionaat cian wel internationatu 
geaceepteerde kwaliteiseisen en beroensstandaarden op het gebied van Technisch- en 
Beroepsoncierwijs en Trainingen. 

Artikel 4  
Taken van de Surinaine National Training Authority 

De Autoriteit heeft tot taak; 
Ilet ontwikkelen. implementeren en onderhouden van een kwalifieatiestruetuur naar de 
riehtlijnen van de CANTA met daarbij behorende beroepsstanciaarden geheel voluens de 
didaetische methode CBET. Een en ander geheel gerieht op de vraag van de markt; 
Kwaiiteits- en efficieraie eisen ontwikketen en implementeren ais basisvoorwaarden 
waaraan Opleidingsmstituten moeten voidoen orn opleidingen en trainingen op het aebieci 
van Technisch en Beroepsonderwijs en Trainingen te mogen verzorgen; 
Er op thezien en naar toe werken dat de scholings- en trainingsinstituten opleidingen 
verzorgen. die voldoen aan de gestelde kwalheitseisen en beroepssumdaarden alsook aan 
de vraag van de arbeidsmarkt: 

d. ilet nemen van zocianige maztregelen ter bewaking en verhoging van de kwhliteit van de 
trainingen; 
fict vaststellen en umpassen van ecrtificeringsnortnem 
fiet beoordelen, controleren en pertodiek evalueren van de Opleidingsinstituten dic 
"feehniseh- en Beroepsonderwijs en Tratningen verzorgen; 

g. ilet beoordelen en eertifieeren van natuuriijke personen door middel van een assessment, 
waarna een NVQ eertifícam wordt afgegeven: 

h. Opleidingsinstituten dic Teehniseh- en Beroepsonderwijs en Trainingen verzorgen na de 
beoordeling voorzien van een keurmerk. 
iict houden van een register van de geecrtificherde personen en van Opleiclingsinstituten 
dic voorzien zijn van een keurrnerk: 
Het beantwoorden aan de vraag van cie arbeidsmarkt met kwalitatieve kraehten mel ais 
doel rie productiviteit en kwalited van de economic te verbeteren, 

S. Het bewaken van een stabiele financiering van net. tramingssysteerm 



l. Bet verstrokken van informatie over en met betrekking tot bepordeelde 
Opleidingsinstituten, beroepsstandaartien. hm  verkrijgen van NVQ eertificaten en at 
hetgeen te maken heeft met Technisch- en Beroepsonderwijs en Trainingen; 

m. Het bevorderen van het belang van ondememerswaarden en --kwaliteiten als integraal 
onderdeei van alle trainingen, 

n. Het bevorderen van praktisehe trainingen op de werkplek met als doei hct moderniseren 
en verbeteren van de kennis en kwaliteit. 

Artikel 5 
Finaneikle middelen 

De linanckic micidelen van de Autoriten bestaan uit: 
a. Begrotingsmiddelen alkomstig vanuit de begroting van het Ministerie van Onderwijs. 

Wetensehap en Cultuur, een bijdrage van de Vakbeweging (werknemers) en een bijdrage 
van bet Bedrijthleven: 

b. Gelden die betaald moeter, worden aan de Amoriten op gmnd van cieze wet of enige 
andere wettelijke regeling; 

e. Geiden en activa die ten goede komen aan of berusten bij de Autoriteit bij de uitoefening 
van haar bevoegdhcxien of de uitvoerinit van haar taken kraehtens deze wet; 

d. Aile gelden uit andere bronnen, welke gesehonken of ungeleend zijn aan de Autoriteit. 

•Artikel 6 
Bestuur 

ilet Bestuur bestaat uit negen leden, onder wie de Voorzitter. 
2. Het Bestuur kiest uit zijn midden een Voorzitter en een Ondervoorzitter. 
3. Criteria vvaaraan de lcdcn van het Bestuur momen voldoen: 

a. een opleiciing op minimaal voiledig Ioger Beroeps Onderwijs niveau of een daaraan 
gelijkwaardige opleiding met goeci gevoig hebben afgerond; 

b. minimaal 3 jaar ervaring hebben in ziinlhaar bereepspraktijk. 
De profielbeschrijvingen van de bestuursieden worden nacier bij Ministeriille beschikking 
vastgelegti. 

4. Het Bestuur wordt samengesteld uit: 
a. 3 leden voorgcciragen door de Overheid; 
.43. 3 leden voorgedragen door het Becirijfsleven: 
e. 3 leden voorgedragen door de Vakbeweging. 

5. De leden wortien benoemti voor een termijn van 3 jaar en zijn terstond berbenoembaar. 
6. De leden van het Bestuur worcien door de Minister benoemd. 
7. Indien er cen vacature ontstaat binnen het Bestuur. dan dient de betreilende organisatie van 

welke een vaeaturc is ontstaan. uiterlijk binnen 3 maanden nadat de ptaats is opengevallen, 
een ander lid (of mcerdere indien die situatic zieh voordoet) bij de Minister ter benoeming 
voor te dragen. Indien de organisatie daarrnee in gebreke blij tt, is de Minister bevoegd ín 
overleg met het Bestuur van de Autoriteit zei een persoon uit die sector tc benoemen. 



8. Twee maanden voor hci verstrijken van de zittingstennfin wordt er een nieuw Bestuur er. 
Voorzitter voorgesteld. die wederom door de Minister worden bencemd. lotang er geen 
nieuw Bestuur is benoemd.. blijft het zittende Bestuur de funetie geldig vervtillen en de taken 
geldig unoefenen. 

Artikel 7 
Taken van het Bestuur 

I ict Bestuur heeft tot taak: 
a. Het erop toezien dat er een kwalificatiestmetuur met beroepsstandaarden wordt ontwikkeid. 

vastgesteld, goedgekeurd en gejmplememeerd: 
b. Het adviseren van de Minister bij het nemen van maatregeien ter behoud, ondersteuninu en 

ontwikkefing van cen unzebreid en aan de kwaliteitscisen gebonden systeem van Technisch-
en Berocpsonderwijs en Trainingen, dat geschild is voor de ontwikkeling van Suriname: 
Het ontwikkelen en ibnnuleren van een ]VET beicid en het erop toezien dat dit beleid wordt 
gdimplementeerd op nationaai niveau: 

d. Zorgen voor een effectief. efficiènt en transparant beicid ten aanzien van de financiCn: 
e. in het kader van sub d: het aanwfizen van een externe accountant voor ric controie van de 

jaarrekeningen en jaarversiagen: 
vaststellen van reglementen voor de Autoriteit, onder andere een huishotidelijk 

reglement, arbeidsregiement, personeelsreglement, reglement voor de keurinu; 
g. Uct bcgeIeiden, ondersteunen en advisercn van de Directie; 
h. goethialkeuren van het instellen van afdelingen met specifieke taken binnen cie 

Autoriteit: 
lict piegen van alle handelingen die noodzakelijk zijn voor het optimaal functioneren van dc 
organisatie. 

Anikci 8 
Einde van het Bestuurslidniaatschap 

• Elk lid van net Bestuur kar te allen ifide zijn lidmaatschap opzeggen door hiervan 
schriftelijk mededeling te doen aan de Minister onder kopieverschaffing aan de Voorzittcr 
van het Bestuur en de orgarusatie door wtc betrokkene is voorgedragen. 

2. I3ij de opzegging van het lidmaatschap zoals aangegeven in lid l van dit artikel, dient ecin 
opzeggingsterrniin van l (oen) maand in acht te worden genomen. 

.3. liet lidmaatschap einditit van rcehtswegd 
Door overlijden: 

- Ingeval de Autoriteit in staat van faill issement wordt verklaard. 
De Minister is bevocgd op vooMracht van het Bestuur, een I3estuurslid te orusiaan. wegens: 
a. veroordeling tot cen gevangenisstraf: 
b. afwezigheid voor een aaneengesloten periode van meer cian zes maanden, zoncier dat er 

sprake is van ziekte of een anderc door het Bestuur acaceepteerde reden van 
verhindering; 

c. betrokkenhcid bij activiteiten die strfidig zijn met de belangen van de Autoriteit: 



d. hct schromelijk verwaariozen van de hem opgedragen taak: 
terugroeping door de organisatie clie de voordraeht heeft ttexiaan, 

ii cen onherroepelijk gewordcm reehterlijkc uitspraak, waarbij het Bestuurslid onder 
curateic is gesteld. 

ó. ingeval het Bestuur, naar het oordeel van de Minister. incxie gclet op het door hem vastgesteid 
beleid, nalatig is met de realisatic van het doci van de Autoriteit. kan de Minister in overleg met de 
Sector dic deledm heeft voorgedragen, het .Bestuur ontslaan en vervangen. 

A rtikel 9 
Schadeloossteiling Bestuursiedeu 

Aan het lidmaatschap van het Bestuur is cen schadeloosstelling verbonden, waarvan de hoogte 
bij Ministeriftie beschikking wordt vastuesteld. 

Artikel 10 
Direetie 

1. De Directie bestaat uit een Directeur en i olrnccrdcre Onderdirecteuren. 
2. De Directeur wordt in dienst genomen door het Bestuur. 
3. De profielbeschrijving van de direeteur wordt nader bij !Vlinisterile beschikking vastgelegd. 
4. De Onderdirecteuren worden na goedkeuring van hct Bestuur door de Directeur in dienst 

genomen. 
5. De Directeur wordt door het Bestuur ontslagen. 
6. De Onderdireeteuren worden na goedkeuring door het Bestuur door de Directeur ontslagen. 
7. De Directeur is verantwoording verschuldigd aan het Bestuur. 
S. De Onderdirecteuren zijn verantwoorciing verschuldiga aan de Directeur. 

Artikel ! 
ae van de Directie 

1. De taken van de Directie zijn: 
a. Het met tripartietc commissies ontwikketen en onderhouden van een k •alifieatiestructuur 

met beroepsstandaarden, 
Het ontwikkeien en implementercn van assessment- en eertificeringsproceciures en 
richtlijnen: 

c. Het ontwerpen, ontwikkeien en periodiek evalueren van eurricula, instructie - en 
leennateriaal: 

d. Het verstrekken van informatic over en met betrekking tot beoordeelde 
Opleidingsinstitutcn, beroepsstandaarden, hct verkrijgen van NVQ ccrtificaten en al 
hetgeen te maken heeft met Technisch- en Beroensonderwijs en Trainingen; 
Het certificeren van natuuriftite pcmonen; 

beoordelen, controteren, periodick evalueren van Opieidingsinstituten die Technisen-
en Berocosonderwfts en Trainingen verz,orgen: 



Opleidingsinstituten die Techniseh- en Berocpsonderwijs en Trainingen verzorgen na de 
beoordeling voorzien van cen keurrncirk; 

h. Het houden van een registcr van cte gccertificeende natuurlijke personen en van 
Opleidingsinstituten dic voorzien zijn van een keurmerk; 

i. Het publiecren van de certificeringsnormen: 
llet behercn en bewaken van de financin en hct per kwartaal produceren van financiCle 
rapporten aan het Bostuur; 

k. liet zorgdragen voor het jaarversiag en het presenteren ciaarvan aan het Bestuur 
i. I let begeleiden van Opleidingsinstituain en bedrijven op het gebied van Technisch- en 

•Beroensonderwijs en Trainingen. 

Nrfikel 12 
en vail de Directeur 

I. De Directeur is belast rnet de aigehele leiding van de Autoritch. 
2. De Directeur neemt het personcel in dienst conform artikel 13. 
3. De Directeur bereid allc in de Wet genoemde regiementen voor en legt die voor aan het 

Bestuur ter vaststelling. 
4. De taken van de Directeur zijn voons, doch nict bcperkt tot: 

a. lict bcwaken van de financin en het per kwanaal produceren van iinanciic rapporten 
aan het Bestuur 

b. Het benoemen van gekwalifieeerde personen als auditeur. che tot taak hebben het 
inspecteren van de Opleidingsinstitutem 

c. ilet zorgdragen voor het jaarversiag en het presenteren daarvan aan het Bestuur. waar hij 
verantwoording aan verschuldigd is; 

U. Het jaariijks veór april, door tusscnkomst van bet Bestuur, ter goedkeuring aan de 
Minister verzenden van de ontwerpbegroting en het jaarplan voor het daamp volgendc 
bockjaar: 

e. Het jaarlijks. vóór i april opsteIlen van een versiag van inkomsten en uitgaven van het 
afgelopen boektaar met toeliehting, het gevotirde beieici in hei algerneen en de 
doclmatigheid en docitreffendheid van haar werkzaamhccien en werkwijze in het 
bijzonder over het afgetopen boekjaar. Dit versiag wordt, door tussenkomst van hm 
Bestuur. aan de Minister aangetmcien. 

5. 13e Directeur vertegenwoordigt de Autoriten in en buiten rechte. 

Artiket 13 
Reehtspositic Direetie en personect 

Op dc rechtspositic van de Directic en het personect zijn de bepalingen van Mit Derde beek, 
VIIA van het Surinaams Burgerlijk Wetboek aismede bijzondere regels van arbeidsrechteliike 
aarci ncergeiegd in ondenneer de reglementen van toepassing. 



Artikel :4  
Wilze tot verkrijging van een keurmerk door een Opleidingsinstituut 

Een keurmerk voor een opleiciing wordt verleend op schriftelijke aanvraag door 
Opicidingsinstituut, krachtens de door dc Autoriteit vastgestelde richtlijnen. 

2. Binnen 3 maanden na indicning van de aanvraag moct de Autoritch een besluit nemen over 
de aanvraag. 

3. Het proces van indiening tot verkrftging van cen keunnerk en de toetsingskaders zullen in 
afzondcrlijke reglementen worden vastgesteld. 

4. Een door een opleiding verkregen keurmerk vervalt 3 jaren na de dag van inwerkingtreding 
van hct keunnerk. 

5. De aanvraag voor dc vemicuwing van het keurmerk dient uiterlijk 3 maanden voor de 
vervaidatum door het Opleidingsinstituut aangevraagd te worden op de in lid 1 bcdoelde 
‘vijze. 

6. De aanvrager betaah een vergoeding voor de aanvraag voor het verkrijgen van het keurmerk 
overeenkomstig een door het 13estuur vast te stellen tarief. 

An kei 5 
Wijze tot certificering van natouriijke personen 

I. De certificering van natuurlftke personen wordt verleend op schriftelijkc aanvraag kraehtens 
de door de Autoriteit vastgestelde richtlijnen. 

2. Binnen 3 maanden na indiening van de aanvraag moet cie Autoritch cen bes1uit nemen over 
de aanvraag. 
Het proces van incliening tot verkrftging van Cell certificaat en de toetsingskaders zullen in 
alzonderlijke reglementen WOKICII vastgesteid. 

4. Het door de Autoritch verstrekte eertificaat aan natuuriftke personen is niet aan cen termijn 
verbonden, doch staat het natuudijke personen vrij om hemicuwing van hun certificaat aan te 
vragen en wei op de in iid bedoelde wijze. 
De aanvrager betaalt cen vergocding voor de aanvraag voor net verkrijgen van de 
certificering overeenkomstig cen door het Bestuur vast te stellen tarief. 

Artikel 16 
Registers 

1 Er is een Register Keurmerken en een Register Certificering. 
2 in het register Keurmerken worden Opicidingsinstituten geregistrcerd. dic doordc Autor 

voorzien zijn van cen of mcerciere keunnerken. 
3 ln het register Certificering worden zille natuuriftke personen geregistreerd, dic door de 

Autoriteit gccertificcerd zijn. 
4 De registers worden door de Autornen hcheerci en zijn openbaar. 
5 Krachtens richtlijnen van het Bestuur worden tie inrichting en de werkwftze van de registers 

geregeld. 



Artikel 17 
Audithurs 

I Dc door de Directeur benoemde gekwalificeerde Auditeurs, hebben tot taak het inspecteren 
van de Opleidingsinstituten, welke van ecn keurmerk zijn voorzien door de Autoriteit. 
teneinde na te gaan of deze de standaarden naleven. 

2. De auditeurs rapporteren hun bevindingen aan de Directeur. 
3. Elke Auditeur zoals benocand krachtens deze wet, heeft het recht om tijdens cle 

openingstijden van de Opleidingsinstituten die van een keunnerk zijn voorzien door de 
Amoriteit, vrijelijk binnen te treden om de trainingsprocessen te inspecteren. 

Artikel 8 
Handhaving en naieving 

Regels met betrekking tot de handhaving en naleving van deze wet orden bij Staatsbesluit 
vastgesteld. 

Artikel :9 
Bezwaar 

Elke natuurlijke persoon dic oí elk Opleidingsinstitum dat zich nict kan verenigen mct ecn 
besluit van de Directeur. kan binnen 30 dagen, nadat dcze kennis heeft genomen van het beiduit, 
een bezwaarschrift indienen bij hm Bestuur. 

Artikel 20 
Beroep 

Elke natuurlijke persoon dic of eik Opicidingsinstituut dat zieh niet kan verenigen met een 
besluit gcnomen uoor het Bestuur, kan binnen 30 dagen. nadat dczc kennis heeft genomen van 
het beshat, benthp aantekenen bij de Minister. 

Artikel 21  
Procedure bezwaar en bereep 

Regeis met betrekking tot de procedures voor het indienen van een bezwaarschrift zoaIs bedoeici 
in artikel 19 of hct aantekenen van beroep zoais bedoeid in artikel 20 worden bij Staatsbesiun 
vastgesteid. 



Arlikei 77  
Siotbepalingen 

I . Deze wet kan worden aangehaald als: Wet Surinarne National Training Authority. 
2. Zij wordt in het Staatsblad van de Republiek Suriname afgekondigd. 

Zij treedt in werking mot ingang van de dag voigende op die van haar alkondiging door de 
President van de Republick Suriname. 

4. De Mirter belast met de zorg voor Onderwijs. Wetenschap en Cultuur is belast met de 
uitvoering van deze wet. 

De President van de Republiek Surinarne, 

DESIRP. D. 13OUTERSE 



WET van 	  
houeiende instelling van de Suriname Nationai Training Authority (Wet Suriname National 
Training Authority) 

MEMORIE VAN TowarrING 

L ALGEMEEN 

Suriname heeli zich als CARICOM lidland en dus ais lid van de CANTA gccommitteerd het 

Technisch en 13emepsonderveijs cn itainingen ( TVET ) at' te sternmen op de vraag van de 

markt. Er is dan sprake van markt gestuurd (market - driven) oï vraaggestuurd ( dernand - driven 

TVET. Om dit doel te bereiken wordt er een Kwalificatiestructuur met Eincitermen ( 

Qualification Framework with Occupationai standards, including Quality standards) ontwikkeld 

en voortriurenci onderhouden. Wetensenan en teehnologie zijn de belangrijkste uitgangspunten 

bij het ontwikkelen van deze kwalificatiestructuur. Dit ontwikkelen en onderhoutien geschied 

binnen het kader van cen 	Nationa: Training Authority tt door vertegenwoordigers van cie 

stakeholders t.w. de Overheid ook als werkgever), bet 13edrijiSleven en de Vakbeweging. 

Door gebruik tc makén van de "Competency 13ased Education and Training" (CI3E1) didaetisehe 

werkvonmstrategie) is het mogeiijk om aan -trainees" datgene te leren. dat belangrijk is om 

suecesvoi te zijn na hun opleiding. Ilet is dan tevens mogelijk. de kwalitcn van alle trainingen 

voorldurend te monitoren cn tiehaaide reicvante "credits-  over te .nevelen. Voorts is het door het 

gebruik van enn't rnogelijk opleidinaen utt een kwalificatiestructuur te"henehmarken-  met 

opleidingen van een anderc. maar soongelijke kwalificatiestructuur. 

I Ict ts in verband met de heweging van personen hinnen cic CSME van de CARICOMI ook 

gewenst, dat bcdoelde personen over skills en derhalve cenincaten beschikken, waarin tot uning 

koms. dat zij bepaalde competentics nezinen en dat dczc competenties vergelijkbaar en 

ce(ijkwaardig zint aan de Caribbean Vocationat Quatifications ( CVQ ). 

Iilk lidiand van de C:ARICOM. zo ook SUrinamet dient een -National Training Authontv-  op te 

richtent dic als instrument dient om de nationate training cn eertificerintz volgens CANTA 

receputur te ontwíkketen en uit te vocren. 

Deze Wet dient aldus voor de instei ling van een -National Trainina Authority" in Suriname. 



2. ARTIKEISGEWLIZE TOELICHTNG 

Aniket 

Voor de instelling van de Autoriteit is als rechtsvorna gekozen voor cen sui genetas teneinde cie 

:nogelijkheid voor net vaststellen van afwajkenddeigen regeis voor deze Autoriteit open te laten. 

On deze wijze is dc Attioriteit niet gebonden aan wetteiijke regels speciaal hestaande voor 

voorgesehreven rechtsvormcn. De Autoriteit kan dan ook zelfstanclig de bevocgdheden in deze 

wet genoemd, unoefenen. De Minister van Onderwijs, Wetenschan en CuItuur is het politiek 

verantwoordelijk Bestuursorgaar,, 

Artikel 4. 7, I en 12 

In de anikelen 4. 7, I 1 en i 2 zijn de taken van respeetieveiijk de Autoriteit. het Bestuor en de 

Directie gercgeld. De respectieve taken zijn algeleid van het doei dat hereikt moct worden mot 

dc: instelling van de Autoriteit 	Bestuur heett meer een beleid vammellende rot en de direette 

een nitvoercnde ro:. Voor de direeteur zijn er specifieke taken opgenomen. Bij net vaststellen 

van tic taken van de Autoriteit. het Bestuur cn de Dirceue is mede gebruit gemaakt van 

vergeiijkbare wetgeving van andere ianden htnnen cn butten de CARIC:OM dic reeds cen NTA 

bezhten en waarvan de bepalingen in de Surmaamse situatic tocpashaar zijn. 

Anikei 5 

Dit artikei gccfl aan over welke tInancielc middelen cic Autoriteit Deschikt.. Voor dc stan cn 

opbouvvíase van de Atnorneií zuHen de financ:éie nncidelen afkomstig zhn van hct Ministerie 

van Onderwijs. Wetensehap en Cultuur en van cen zachtc lening van cie Islanue DevcIonmen: 

Bank tegen cen Iage rente. De overheid zEn verder zorgaragen voor de financiering van atic 

publicke instituten voor technisch 	beroepsontierwns en trainingen rnidciels dc regulicre en 

mvestenngsbegroting. Aanloon investeringen zoals gebouw. mventaris, personele voorzieningen. 

uniningen voor personee: en dc mstituten dic rvET verzorgen ¿ullen voorat gefinanciere 

worden door de overhete. 

Na de opmart fase dien: de Auloritcn hinnen eirea 2 iaar zeIfvoorzienend te zijn, zodat naar 

enorthestatin gegaranocerO 	Dan za dc Autoritei! op tie begroting van het Ministene var: 

Onderwijs. Wetcnschap cn Cultuur opgebracht worden. Voons zai In Trinanict (Overnmd. 



Bedrijfsleven en Vakbeweging) overleg vastgesteld wordcm welke bijdrage de werknetners en 

het bedrijikleven zullen leveren en op wcike wiite cieze bijdrage aan de Autoriteit afttedragen za: 

worden.Iiicrover zullen promeollen szemaakt moeten worden in Tripartiet vcrband. 

(,■rtikel_ 

De ketize voor het aantal van 9 voor de Bestiturslecien heeft te maken met cen evenwiebtig 

draag'vlak dat nodig is voor deze zwaarwicinige autornen enerziids en hci onoven aantai ieden 

dat zthing moet nemen in het Besuair anderzijds, tenemue .besiurten te kurmen nemen. 

verband met de in adikel 24 van cic Grondwei genoemde overheidsverantwoordclijkheid voor het 

scheppen van oinsiandigneden. waardoor cen optinnije bevrediging van de basisbehoeften aati 

om. onderwijs vcrkregen wordt. 15 riel de taak van dc Minister van Oneerwijs Wetensehan en 

Cuituur de Bestuursieden alsook ite door de overtge Besittursieden voorgedragen voorzittcr te 

benoemen, te schorsen en te omslaan. Iicrdom is het Restuur verantwoording vcrschuldigd aan 

de Minister en kan hij ook het beteld van de overheid doorvoeren. De schorsing en het ottislag 

zullcn enket op voordracht vart de overige Restuursieden en wei on basis van meerderheid van 

memmen binnen het Besiuur worden bepaate, waama net nesiutt naar de Minister wordt 

doorgeleid. 

De maatretzei in lid 8 van dit urdkcí is opgcnomen om tc voorkomen dat er ecn icemte en 

daardoor stagnatte van de werkzaamheden van dc Autonten zou ontsman. Daarentegen is he: 

geenszins de bedochng dat de situatte waarbi; er geen illeUNV Bestuur s nenoemd door de 

Minister ongclimiteerd door gaat. De Minister is wei genoodzaakt om binnen een redelijk termijn 

een nicuw Bestuur te benoemen. 

Artikel9 

Aan itet licimainsenap van het Bestuid ts cen schademossiciiing vcrbonden, waarvan Uc hoogic 

bij Ministeridle Besehikking wordt vasigesteid. çlet is van aigemene bekendheid dat cie inzei van 

personen dic een gcniciiike waardering onivangen cmter is. De verplienting tot prestatie ‘vordt 

psyenologisen gezien versterkt. Dc senadcíoossteiling xan bentakt worden nit ic inkomsten van 

de Autoriten. 



Artikel IQ 

De algemeen directeur wordt door bel Bestuur op basis van een arbeidsovereenkotnst in Menst 

genomen na gocdkcurina van de Miníster. De beslissing van de Minister dient wel utterlijk 

binnen I maand in cen met redenen omkieed besluit genomen te wordem bij gebreke waarvan 

itet bestuit positief geacht wordt. Deze voorwatu-de dient om te voorkornm dat de invulling van 

dec belangrijke functie enkel door het achterwege blijven van een beslissing (om we1ke reden 

dan ook) niet zou kunnen plaatsvinden. De onderdirecteuren worcien door dc algerneen dircetcur. 

na guedkeuring van het Bestuur. op basts van een arbeidsoveremikomst in dienst genomen. 

Artikel.14 

in dit. anikel is geregeld op vvelke wijzc een op1cidingsmstítuut cen aanvraag kan doen bij de 

Autoritm om van cen keurmerk vooritimtc worden. 1 let 13estuur zal richtlijnen hieromtrem 

vaststellen. Voor de bewaking van dc kwaliten van de upleiding is het keunnerk ondcrworpcn 

aan ecn vcrvaltenntin van 3 Jaren. Elke drie jaar dient hez ooleidingsinstituut dus het keunnerk tc 

vcrnieuwen middels hct indienen van een aanvraag bij de Autoriten. 

Anikel 15 

Dit artikel betreft cie wijze tot cenifiecring van natuuriijkc nersoncn. De aanvraag tot 

certifictering geschieth muldels inchening van cen schrtlielijke aanvraag bij dc Autoriteit. Ook 

voor deze aanvraag zal her Bestuur riChtlitnen vaststellen. i let verstrekte eettificaat door de 

Amoriteit aan natuuriíjke personen is niet gebonden aan cen vervaltermijn. Itet hernicuwen van 

het.certificaat is wel mogelijk, doch niet verplicht. De nauturiijkc nersonen zith vrij om zeif te 

bepaien of zij hct al dan met wilica herniettwen. 

,Nniket 16 

De Autoriteit houdt ecn reutster op na van de opieídingsinstituten dic van cen keurmerk zijn 

vmwzien en cen van gmertificeerde natuurlijke personen. Deze registers hebben ais doel dat 

belanghebbenden inzagc kunnen hebben in oc registers om over de infonnatie te kunnen 

besenikken. Zo kunnen bijvoorbeeíd studemen Inzage hebben en zien welke opteidingen 

‘'corzian Zi.12; van acn keurrnerk alvarans zij overgaan tot inschrijving 



Artikel 17 en 18 

in dit anikei is dc benoeming en de taken van de auciiteurs geregeld. Bij ide newaking van de 

kwalitch van de opteiding en het keurrnerken behoort evencens de controie van opleidingcn dic 

reeds vt)orzien zijn van een keurinerk. Inciien een opiciding eenmaai is voorzien van cen 

keurmerk, dient er controte ungeoefend te worden om na te gaan 0f het instituut zich blijfi 

houden aan de standaarden. Om deze controle werkzaamheden tht c oclenen zat de Directeur 

gckwaiificectdc Audneurs tnocten benoemen, weike een bevoegdheid kraentens de wei krijgen 

om hun werkzaamheden tc kunnen unoctenen. Dezé bevocgdheid houdt in dat zij de instituteu 

dic opleidingen verzorgen welke voorzien zijn van een keunnerk. op redelijkc tijden mogen 

binnentreden om de trainingsprocessen (standaardert) te inspeeteren en tc rapporteren aan de 

Directeur. ilieraan gekoppeld wordt bet handhavingsbeleid gekoppcid, welke van belang is voor 

dc ordening en naleving van de wet. De regeis hicronnrcnt worden hij Ministeriele 13esehikking 

vastgcsteld. 

Artikel 19 en 20 

Deze artikelen voorzien in enige vorm van rectusbeschernung van de Opleiçiingsmstitmen en de 

natuurlijkc personen. lierbij ís gekozen voor het toelsen. door cen in te tiicnen bczwaarsehrifi bij 

het Bestuur van cen voor cen opieidingsinstituut of natuurlijke persoon onvercnigbaar besluit 

genornen door de Directeur. indien hei opteldingsinsinuut of natuuriljkc persoon zich niet kan 

verenigen met bet bestuit van hel Besutur nestaat de mogelijkheici om beroen aan tc tekcnen bij 

de Minister. 

Paramaribo, 	  

DES1RÉ D.13()UTERSE 



uriname ational raining uthority 

Korteuiteenzettingontw 	ipwet SNTA 

Preambule van de ontwerpwet luidt alsvolgt: 
ln ovenveging genomen hebbende dat, het nodig is om het Technische - en Beroepsonderwijs en 
Trainingen in Suriname te verbeteren en beter te laten aansluiten op de behoefte van de 
arbeidsmarkt, om zo onze werknemers beter te ontwikkelen. "employability" te vergroten en de 
economie van ons land een extra stimulans te geven, het wenselijk is een publiekrechtelijk 
ontaan in te stellen onder de naam "Suriname National Trainind Authority". 

Opbottw Ontwerpwet 
fr Algemene bepalingen 
fr Instelling van de Suriname National Training Authority 
fr Doelstelling van de Suriname National Tminind Authority 
fr Taken van de Suriname National Training Authority 
fr Financiale middelen 
▪ Bestuur 
• Taken van het Bestuur 
• Einde van het Bestuurslidmaatschap 
▪ Schadeloosstelling Bestuursleden 
▪ Directie 
▪ Taken van de Directie 
▪ Taken van de Directeur 
• Rechtspositie Directie en personeel 
• Wijze tot verkrijging van een keunnerk door een Opleidingsinstituut 
• Wijze tot certificering van natuurlijke personen 
• Reaisters 
• Auditeurs 
> Handhaving en naleving 
▪ Bezwaar 
fr Berocp 

In de algemene bepalingen zijn enkele kern begrippen gedefiniecrd zoals wat wordt bcdoeld met 
NVQ's. CVQ's en trainingsprocessen. Zoals bekend wordt ook de verantwoordelijke ministerie 
hierin venvoord (Ministerie van Ondenvijs Wetenschap en Cultuur). 



Vervolgens wordt de instelling van de autoriteit "Suriname National Training Authority" afgekort 
SNTAin artikel twee van de wet genoemd. In deze wet zijn ook de taken en 
verantwoordelijkheden van deze autoriteit opgesomd. enekele te weten in artikel 4 van de 
ontwerpwet. 

Als doelstelling zoals opgenoemd in artikel 3 van de ontwerpwet heeft de SNTA: 
het versterken van de productiviteit en het concurrentievermogen van Suriname, door het stellen 
van regionaal dan wel intemationaal geaccepteerde kwaliteitseisen en beroepsstandaarden op het 
gebied van Technisch- en Beroepsonderwijs en Trainingen, 
in de wet is ook geregeld hoe de financiele situatie van de autoriteit eruit zal zien. In artikel 5 
van de ontwerpwet zijn enkele bronnen van financiering van de autoriteit opgesomd. 

Deze autoriteit zal onder toezicht van een Bestuur opereren. De samenstelling, taken en 
verantwoordelijkheden van dit Bestuur zijn eveneens in de wet opgesomd in de artike1en 6 tot en 
met 9. Noemenswaardig is wel dat het lidmaatschap van dit Bestuur is ondenvorpen aan een 
schadeloosstelling, hetwelk bij bcschiklcing door de minister wordt vastgesteld. 

Met de dagelijkse leiding van deze autoriteit zal een directie verantwoordelijk voor zijn. In de 
ontwerpwet zijn de samenstelling en taken van deze directie opgesomd. Naast de gehele directie 
zijn ook aan de directeur taken toegekend in de ontwerpwet en wel in artikel 12. 

In deze ontwerpwet is ook opgenomen de wijze waarop cen instituut in aamnerking kan komen 
voor een keurrnerk. Deze wet kent de volgende definitie toe aan het begrip keurmerk: Een 
compact. visueel kwaltertsoordeel over een product of dienst,afkomstig van de Autoriteit aan een 
Opleidingsinstituut, voor een bepaalde tijd. 

Naast de tockenning van zo een keurrnerIc aan een instituut geeft deze wet ook de wijze van 
certificering: van natuurlijke personen aan. Zowel het verzoek tot ontvangen van een keunnerk 
als een certificaat dient volgens de wet schriftelijk te geschieden volgens respectivelijk de 
artikelen 14 en 15. 

Voomoemde keurmerken en eertificaten die zullen worden verstrekt, dienen volgens de 
ontwerpwet in een register te worden opgenomen op grond an artikel 16. 

Naast de directie wordt in de ontwerpwet ook aan dezogenoemde auditeurs bevoegdheden 
toegekend en wel in artikel 17. 

Op erond van deze wet wordt ook bezwaar en beroep mogelijk gemaakt, waarbij bezwaar bij het 
Bestuur geschied en beroep bij de minister van OW&C. 

De verdere reaels voor de handhavin2 en naleving van deze ontwerpwet zullen bij staatsbesluit 
worden vastgesteld. 



Kabinet van de PRESIDENT van de REPUBLIEK SURINAME 

Telefoon: (597)420102 
	

reHL 	A'flosideni-jav 

Aan: 
De Minister van 
Onderwijs, Wetenschap 
en Cultuur. 
Mw. Drs. L.J.Ferrier 

Onderwerp aanbieding advies Staatsraad: 

Inzake Ontwerpwet houdende 
instellir2g van de Suriname Nationale Training 
Autoriteit (Wet Suriname National Training Authority) 

Paramaribo,26juni 2018 

ons kenmerk:secpres/0904/18 

Geachte Minister, 

Met verwijzing naar uw brief van 22 mei 2018 uw kenmerk M-893, 

betreffende het in hoofde omschreven, doe ik u hierbij namens de President, 

bijgevoegd het advies van de Staatsraad toekomen. 

De President vraagt u het nodige ter zake te doen verrichten. 

Che 	sidentide Se tari 

_ 

C.  Ling4- van der Ziel 

cc: Vicepresident 

Secretaris van de Staatsraad 



STAATSRAAD 
Adres: Zeelandialaan 8/Telefoon: 411281/Fax: 411421/E-mail: Staatsraad@sr.net  

ADVIES 
Inzake de ontwerpwet houdende de instelling van de Suriname 

National Training Authority 
(Wet Suriname National Training Authority). 

INLEIDING  
In zijn vergadering van 24 mei 2018, heeft de Staatsraad een commissie ad hoc 
ingesteld bestaande ult de leden M. Aaron-Denz (vz), R. Asabina, 
G Kandhai, M. Kerpens, A. Kersenhout-Sadi, D. Linger, H. Pigot, 
M. Rathipal, R. Soentik-Sapei en R. Schillevoort, teneinde het uitbrengen van 
een advies aan de President inzake de in hoofde genoemd ontwerpwet. 

WERKWHZE en BEVINDINGEN van de COMMISSIE  
De commissie ad hoc is op 4 juni 2018 in vergadering bijeengeweest 
ter bespreking van deze ontwerpwet en komt tot de bevinding dat: 

1. De ontwerpwet in de vergadering van de Staatsraad van 1 juni 
2017, een commissie ad hoc is ingesteld met als voorzitter 
dhr. W. Bilkerdijk; 

2. In de vergadering van de Staatsraad van 17 juni 2017, zij 
advies heeft uitgebracht aan de president; 

3. Wordt toegezien dat de administratie betreffende de 
uitgebrachte adviezen van de Staatsraad nauwkeurig worden 
bijgehouden, aangezien het regelmatig voorkomt dat ontwerp 
wettelijke regelingen waarover reeds advies was uitgebracht, 
wederom de Staatsraad bereikt voor advies; 

4. de procedure wordt ingezet voor behandeling van deze 
ontwerpwet in De Nationale Assemblee. 



CONCLUSIE 
Op grond van het bovenstaande, de president wordt 
geadviseerd mee te werken aan de totstandkoming van de wet. 

ADVIES:  
De President wordt geadviseerd om met inachtneming van 
hetgeen gesteld is in WERKWIJZE en BEVINDINGEN onder de 
punten 1 tot en 4 en de Conclusie, mee te werken aan de 
totstandkoming van de wet. 

Aldus gegeven op 7 juni 2018. 

D-.D.pouterse 
Voorzitter 

Kortencià M. Sumter-Griffith BA 
Secretaris van de Staatsraad. 
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