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Preadvies 

Der 

Commissie van Rapporteurs 

De Commissie van Rapporteurs (de Commissie) heeft kennis genomen van het 
onderhavige wetsontwerp en de Memorie van Toelichting. 

Op maandag 08 oktober 2018 heeft de Commissie haar eerste vergadering gehad, 
waarbij zij de werkwijze en het te volgen traject van haar onderzoek heeft besproken en 
vastgesteld. De Commissie kan zich in meerderheid stellen achter het doel van de 
ontwerpwet, namelijk het instellen van een publiekrechtelijk orgaan teneinde het 
technische- en beroepsonderwijs en trainingen in Suriname te verbeteren en beter te 
doen aansluiten op de behoefte van de arbeidsmarkt. 

Echter bestaan er zijdens de Commissie enkele vraag-en aandachtspunten ten aanzien 
van de hoofdbeginselen van de ontwerpwet, welke zij voorlegt aan De Nationale 
Assemblée: 

1. De Commissie geeft aan dat de ontwerpwet belangrijk is, omdat hiermede het 
technische en beroepsonderwijs in Suriname verbeterd en geordend zal worden; 

2. De Commissie wenst te vernemen hoe het zit met de continifiteit van de Autoriteit 
en hoe de financiering hiervan zal plaatsvinden; 

3. De Commissie wenst te vernemen wat de relatie is tussen de in te stellen Autoriteit 
en de reeds bestaande afdeling Inspectie van het Ministerie van Onderwijs, 
Wetenschap en Cultuur; 

4. De Commissie geeft aan enkele grammaticale, wetstechnische alsook 
inhoudelijke fouten te hebben geconstateerd in de ontwerpwet, welke aangepast 
dienen te worden. 

De Commissie acht het daarnaast nodig om van tenminste enkele (relevante) betrokken 
actoren feedback te verkrijgen inzake de ontwerpwet en neemt zich voor daartoe de 
volgende actoren uit te nodigen: 

- De Vereniging Surinaams Bedrijfsleven (VSB) 

- De Associatie van Surinaamse Fabrikanten (ASFA) 

- De Raad van Vakcentrales in Suriname (Ravaksur) 

houdende instelling van de Suriname National Training Authority (Wet Suriname National Training 
Authority) 



- De Werkgroep Suriname National Training Authority (SNTA) 

- Het Ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur, afdeling BNO. 

Na bespreking van de ontwerpwet met bovengenoemde actoren zal de Commissie 
wederom bijeen komen teneinde de verkregen feedback te bespreken. Hierna zal de 
Commissie overgaan tot de behandeling van de ontwerpwet in een Openbare 
Commissievergadering. 

Op basis van het gestelde vraagt de Commissie De Nationale Assemblée om in het kader 
van het vooronderzoek van deze ontwerpwet bijeen te komen. 

Paramaribo, 08 oktober 2018 

R. Cotino (Vz) 

. Nurmohamed 

E. Linga 

P. Etnel 
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Het 6e lid van 4e' CvR heeft dit Preadvies niet 

mede-ondertekend. 
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