
WET van 
tot vaststelling van de 13-e afdeling van de ontwerp 
begroting van uitgaven en ontvangsten voor het dienstjaar 
2016 betreffende het Ministerie van Onderwijs, Wetenschap 
en Cultuur 

Preadvies 
der 

Commissie van Rapporteurs 

De Commissie van Rapporteurs (hierna te noemen de Commissie) voor de ontwerpbegroting van 
uitgaven en ontvangsten voor het dienstjaar 2016 betreffende het Ministerie van Onderwijs, 
Wetenschap en Cultuur heeft zich gebogen over betreffende ontwerpbegroting en de daarbij 
behorende Memorie van Toelichting. 

De Commissie kan zich stellen achter de strekking van het wetsontwerp, welke ten doel heeft de 
vaststelling van de 13-e afdeling van de ontwerpbegroting van uitgaven en ontvangsten voor het 
dienstjaar 2016 betreffende het Ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur. 

Op dinsdag 06 oktober 2015 is de Commissie voor de eerst keer in commissieverband 
bijeengekomen. Op 14 oktober 2015 heeft de Commissie een kennismakingsbezoek gebracht aan de 
Minister waarbij enkele vraagpunten aan de orde zijn geweest te weten: 

I. Leerkrachten binnen het onderwijs binnenland; 
2. Kwestie schoolmeubilair binnenland; 
3. Bestelling leermiddelen voor scholen in het binnenland; 
4. Problematiek rondom kwestie Naschoolse Opvang; 
5. Het subsidiebeleid naar stichtingen toe; 
6. Ouderparticipatie binnen het onderwijs; 
7. Schoolvervoer voor avondstudenten; 
8. Professionalisering van het onderwijs. 

Op woensdag 28 oktober 2015 is de Commissie wederom bijeengekomen ter bespreking van de 
begroting van het ministerie voor het dienstjaar 2016. Tijdens deze meeting zijn er enkele vraag-en 
aandachtspunten aan de orde gesteld, te weten: 

1. De rol van het Directoraat Cultuur; 
2. De stand van zaken m.b.t. de Early Childhood Development Program (ECD); 
3. De stand van zaken m.b.t. de overschakeling van het LBG0 naar het LBO onderwijs; 
4. De realisatie van de pijnpunten genoemd in het rapport opgemaakt door de Vaste Commissie 

Onderwijs en Volksontwiklceling in 2013; 
5. De stand van zaken van de in aanbouw zijnde scholen in het binnenland; 
6. De huisvestingsproblematiek van de leerkrachten in het binnenland; 
7. De stand van zaken m.b.t. leermiddelen; 
8. Problematiek rondom kwestie Naschoolse Opvang/Begeleiding; 
9. Stand van zaken m.b.t. de uitvoering van het Basic Life Skills programma; 
10. Stand van zaken m.b.t. het subsidiebeleid naar diverse culturele organisaties toe. 



Op maandag 16 november 2016 zal de Commissie een onderhoud hebben met de Minister, waarbij 
de bovengenoemde vraag-en aandachtspunten aan de orde gesteld zullen worden ter verIcrijging van 
een beter inzicht. 

Voorts zal de Commissie op een nader te bepalen datum ertoe overgaan enkele actoren te horen om 
hun visie terzake onderhavige wetsontwerp te vememen, waaronder de Federatie Instellingen 
Bijzonder Onderwijs Suriname (FIBOS), het Bureau Onderwijs Binnenland en een 
vertegenwoordiging van het bestuur van de Anton de Kom Universiteit van Suriname. 

Paramaribo, 5 november 2015 

Cotino (Vz) 

R. Nurmohamed 

E. Linga 

D. Pokie 

P. Etnel 

Het 2e  lid van de C.v.R. heeft 
dit Preadvies, vanwege uitlandigheid 
niet mede-ondertekend 

Het 4e  en het 6e  lid van de C.v.R. hebben 
dit Preadvies, vanwege afwezigheid 
niet mede-ondertekend 
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