
Aan: De President van de Republiek Suriname, De heer D.D. Bouterse, 
d.t.k.v. de voorzitter van De Nationale Assemblée, 
Mw. Drs. J. Geerlings-Simons. 
Cc: De Minister van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur, Z.E. Lilian Ferrier 

Paramaribo, 14 augustus 2018 

Betreft: herzien verhoging inschrijfgelden 

Geachte President, 

Ondergetekenden, benaderen U krachtens artikel 86 van het Reglement van Orde om de hierna 
volgende kwestie over herzien van de verhoging van inschrijfgelden voor te leggen aan U. 

Volgens bekendmaking van het Ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur zijn de 
inschrijfgelden van de middelbare scholen en de ADEK verhoogd, hetgeen wij onrechtvaardig, 
onjuist en in strijd met behoorlijk bestuur vinden. 

De verhoging van schoolgelden is in strijd met uw verkiezingsbelofte, waar U plechtig aan het 
volk had beloofd, de toegang en de kwaliteit van het Onderwijs te zullen verbeteren. Met deze 
verhoging komt U uw beloften niet na, en doet U niet, wat U zegt. 

In plaats van harder te bezuinigen op minder belangrijke aspecten, wentelt U de onderwijskosten 
maltkelijk af op de burger, notabene in een tijd, waar juist Uw beleid gefaald heeft om onze 
nationale munt te beschermen en daardoor alle Surinamers verarmd zijn, terwfil ze 
geconfronteerd worden met de ene verhoging na de andere. 

U verspilt jaarlijks meer dan 3 miljoen SRD aan gereshuffelde ministers, en U laat de student 
hiervoor opdranien, door schoolgelden te verhogen, die in totaal nog geen 2 miljoen SRD zullen 
opbrengen. Met dit gewetenloos beleid ontneemt u studenten uit lage inkomensgroepen de 
toegang tot onderwijs, terwfil u zou moeten weten dat studenten uit gezinnen met lage inkomens 
of met een laag opleidingsniveau van de ouders minder goed doorstromen. Het zelfde geldt voor 
studenten uit de districten, die extra kosten maken om hoger en vooral Universitair onderwijs te 
volgen. 

Uw beleid zou zich moeten richten op het vergroten van de kansengelijkheid voor jongeren uit 
gezinnen met lagere inkomens en de districten. De studiefinanciering vanuit het NOB, die over 
het algemeen goed functioneert, is niet toereikend om in de totale behoefte te voorzien. Temeer 
omdat het gemiddelde salaris van een Overheidsmedewerker, nog geen 1800 SRD bedraagt. Hoe 
verwacht U, dat mensen dit geld gaan opbrengen? 

Uw maatregel is onbegrijpelijk, omdat wij als samenleving nog geen 6% hoger en academisch 
opgeleiden hebben. Elke Regering zou beleid maken om deze percentages te vergroten, omdat 
het een "must" is voor het groei vermogen van onze economie. Uw beleid zal deze percentages 
verlagen in plaats van ze te verhogen. 
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In de afgelopen 7 jaren heeft U jaarlijks verhogingen doorgevoerd. In 2010 was het inschrijfgeld 
nog 625 SRD en is deze inmiddels gebracht naar 1850 SRD, een verhoging van bijkans 200% in 
pakweg 7 jaren, terwij1 de kwaliteit van het hoger onderwijs niet aanmerkelijk is verbeterd. Ook 
studenten klagen over slechtere studie omstandigheden zoals niet schoongemaakte lokalen, niet 
altijd functionerende airco's, niet goed ftmctionerende toiletten zonder toiletpapier, niet 
werkende kranen, lange wachttijden voor examen resultaten etc. De vraag rijst, waarom 
verhogingen betaald worden,terwij1 de kwaliteit van het Onderwijs alsook de 
onderwijsvoorzieningen alsmaar achteruitgaan. 

Wij, leden van de Nationale Assemblee doen een dringend beroep op U om de verhoogde 
inscluijfgelden terug te draaien en dit bedrag van 2 miljoen te halen uit bezuinigingen van 
emolumenten kosten van hoogwaardigheidsbekleders, raadsadviseurs, gereshuffelde Ministers en 
andere onnodige uitgaven zoals verfraaiing, etcetera. Mede ook omdat uw besluit niet 
gemotiveerd is en derhalve in strijd met behoorlijk bestuur, en wel het motiveringbeginsel en het 
rechtszekerheidsbeginsel. 

Rekenend op uw medewerking, verblijven wij. 

Vriendelijke groeten, 

De Oppositie partijen in De Nationale Assemblée 

12,  lUtt VYL 
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