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STAATSBLAD
van de
REPUBLIEK SURINAME
______________________________________________________________
WET VAN 30 AUGUSTUS 2011 TOT VASTSTELLING VAN DE 13-DE AFDELING
VAN DE BEGROTING VAN UITGAVEN EN ONTVANGSTEN VOOR HET
DIENSTJAAR 2011 BETREFFENDE HET MINISTERIE VAN ONDERWIJS EN
VOLKSONTWIKKELING.
DE PRESIDENT VAN DE REPUBLIEK SURINAME,
In overweging genomen hebbende, dat de Surinaamse begroting bij Wet dient te worden
vastgesteld;
heeft, de Staatsraad gehoord, na goedkeuring door de Nationale Assemblée,
bekrachtigd de onderstaande Wet.
Artikel 1
De 13-DE afdeling van de begroting van uitgaven en ontvangtsen voor het dienstjaar 2011
betreffende het MINISTERIE VAN ONDERWIJS EN VOLKSONTWIKKELING wordt
vastgesteld als volgt:
Directoraat Onderwijs
TITEL I: Apparaatskosten
Bedragen x SRD1.000
Code
Kostensoort
Bedrag
10 Personeelskosten
395.900
20 Materiele kosten
65.070
40 Aanschaffingen
3.500
Totaal Apparaatskosten 464.470
TITEL II: Beleidsprogramma’s
Bedragen x SRD1.000

Code Beleidsmaatregel
100
Nieuwbouw, rehabilitatie en renovatie van scholen en woningen

Bedrag
18.350
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101

Ondersteuning voor verbetering van Basisonderwijs in Suriname (BEIP)

102
103
104
107
108
109
110
111
113
114
122
140
141

Adek Universiteit van Suriname
Bijzonder Lager Onderwijs
Bijzonder Nijverheidsonderwijs
Stichting Polytechnic College
Christelijk Pedagogisch Instituut
Stichting Dierentuin en Medischezending
Stichting Kennedyschool en Mythylschool
Bijdrage aan huishoudens
Project Nationaal Orgaan voor Accreditatie (NOVA)
Bijdrage fonds studie financiering Suriname
Early Childhood Development (ECD)
Schoolvoeding
Uitvoering activiteiten Basic Life Skills
Totaal Beleidsprogramma’s

TITEL III: Middelenbegroting
Bedragen x SRD1.000

Code

Ontvangsten
Bedrag
Niet belastingmiddelen
80.50.06 Opbrengst schoolvervoer
300
80.50.07 Examen-en inschrijfgelden
85
80.50.09 Opbrengst verhuur schoolboeken
276
Totaal Niet belasting middelen
661
Leningen
90.10.05 IDB

Totaal Leningen

Totaal Middelen

248
248
909

TITEL IV: Parastatalen
 De Anton de Kom Universiteit van Suriname
 Stichting Polytechnic College Suriname.
Directoraat Cultuur
TITEL I: Apparaatskosten
Bedragen x SRD 1.000
Code
Kostensoort
10 Personeelskosten
20 Materiële kosten
40 Aanschaffingen
Totaal Apparaatskosten

Bedrag
8.345
1.200
250
9.795

248
50.000
117.075
625
1.500
3.000
165
15
2.684
300
11.000
300
10.000
200
215.462
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TITEL II: Beleidsprogramma’s
Bedragen x SRD 1.000
Code
Beleidsmaatregel
100 Subsidie Stichting Surinaams Museum
101 Subsidie Cultureel Centrum Suriname & VMS
102 Subsidie Naks Gemeenschapscentrum
103 Subsidie aan overige niet commerciële instellingen en instanties
105 Reguliere specifieke culturele activiteiten
112 Bevordering van Cultuur Studies
115 Voorbereiding en deelname aan Carifesta
116 Subsidie aan Stichting Nationale Volks Muziek School Suriname
117 Het opzetten v. landelijke kunst & nijverheidsprojecten & een permanente
expo ruimte voor craft- en textielproducties
118 Exploitatie bijzondere Commissies en/of Stichtingen ten behoeve van het
Minov Directoraat Cultuur
119 Landelijke viering nationale hoogtij- c/q feestdagen
120 Kunst en Cultuur educatie
121 Ondersteuning Culturele Centra Districten
122 Subsidie Stichting Openluchtmuseum Fort Nieuw Amsterdam (SOFNA)
123 Bijdrage in het op te zetten Nationaal Kunst- en Cultuurfonds
124 Het opzetten van een “Nationaal Informatiecentrum Surinaamse Cultuur
125 Inventarisatie en Modernisering beheerssysteem van en aankoop kunstwerken
t.b.v. de Staatscollectie
126 Bevordering van een gedegen modern mediabeleid
127 Kunst en Cultuur voorlichtingsprogramma’s
128 Monumentenzorg
Totaal Beleidsprogramma’s
TITEL IV: Parastatalen
 Academie voor Hoger Kunst en Cultuur Onderwijs (AHKCO)
 Het Nola Hatterman Art Academy
 Het Cultureel Centrum Suriname (CCS) en de Volksmuziekschool (VMS)
 Stichting Surinaams Museum
 Stichting Gebouwd Erfgoed Suriname
 Stichting Openluchtmuseum Fort Nieuw Amsterdam (SOFN)
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Bedrag
50
40
10
100
450
20
250
50
80
80
100
70
70
50
50
70
30
30
100
300
2.000
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Artikel 2
1.
2.
3.

Deze wet wordt in het Staatsblad van de Republiek Suriname afgekondigd.
Zij treedt in werking met ingang van de dag volgende op die van haar
afkondiging en werkt terug tot en met 1 januari 2011.
De Ministers van Financiën en van Onderwijs en Volksontwikkeling zijn belast
met de uitvoering van deze wet.

Gegeven te Paramaribo, de 30ste augustus 2011
DESIRÉ D. BOUTERSE
Uitgegeven te Paramaribo, de 5e september 2011
De Minister van Binnenlandse Zaken a.i.,
L. DIKO
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WET VAN 30 AUGUSTUS 2011 TOT VASTSTELLING VAN DE 13-E AFDELING
VAN DE BEGROTING VAN UITGAVEN EN ONTVANGSTEN VOOR HET
DIENSTJAAR 2011 BETREFFENDE HET MINISTERIE VAN ONDERWIJS EN
VOLKSONTWIKKELING.
MEMORIE VAN TOELICHTING
Algemeen deel
DIREKTORAAT ONDERWIJS
Onderwijs en vorming zijn basis elementen om kennis en inzicht te verwerven op sociaal,
maatschappelijk, cultureel en economisch gebied en dienen dan ook beschikbaar, bereikbaar en
toegangkelijk te zijn voor iedere burger.
Onderwijs en vorming zullen moeten leiden tot optimale ontwikkeling van de eigen
persoonlijkheid, de lichamelijke vorming, de beroepsvoorbereiding, de culturele ontwikkeling,
de maatschappelijke verantwoordelijkheid en een democratische attitude.
Onderwijs en vorming hebben mede tot doel het voorbereiden tot deelname aan het
arbeidsproces, zodat kan worden bijgedragen tot de nationale ontwikkeling.
Het beleid is erop gericht om condities te scheppen, waardoor de voortgang van het onderwijs,
met in achtneming van de kwaliteit op een verantwoordelijke wijze kan plaatsvinden.
De overheid staat garant voor vrijheid van onderwijs met inachtneming van de desbetreffende
wetgeving.
Het onderwijs is erop gericht om een ieder gelijke kansen op school te bieden, waarbij extra
aandacht geschonken wordt aan achtergebleven groepen en misdeelden, met gebruikmaking
van de internationale inzichten en ervaringen daaromtrent.
Sinds de aanname van het Surinaams Educatief Plan (SEP) in 2002, dat zich strekt over 15 á
20 jaren, beoogt het Minov nog steeds het totale onderwijssysteem te hervormen, zodat alle
onder haar verantwoordelijkheid vallende educatieve instituten adequaat in staat zijn om aan
iedere Surinaamse burger –jong en oud- aan de tijd aangepaste, kwalitatief goede, flexibele en
betaalbare scholing- en trainingsfaciliteiten te bieden, waardoor zij succesvol het hoofd kunnen
bieden aan de nationale en internationale uitdagingen op economisch, sociaal en cultureel
gebied en tevens bereid en in staat zijn een wezenlijke bijdrage te leveren aan de verdere
ontwikkeling van land en volk.
Uit het SEP is het eerste vijf jaren Sectorplan Onderwijs 2004-2008 geformuleerd dat nog
steeds in uitvoering is. In 2009 is een aanvang gemaakt met de evaluatie en aanpassing van dit
sectorplan en in maart 2010 is het 2e SEP voor de periode 2010-2014 in concept uitgebracht.
Omdat voornamelijk bij Onderwijs continuiteit van beleid van eminent belang is, wordt
vooruitlopend op de beleidsinzichten van de nieuwe regering in qasu de nieuwe minister van
Onderwijs en Volksontwikkeling voor het begrotingsjaar 2011:
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1.Basisonderwijs
Binnen het Basisonderwijs worden tal van activiteiten ontplooid m.b.t. vroege
kinderontwikkeling of te wel Early Childhood Development (ECD). ECD omvat een brede,
integrale benadering van de ontwikkeling van alle kinderen op lichamelijk, verstandelijk,
sociaal, emotioneel, cultureel en spiritueel gebied met een samenhangend pakket aan zorg- en
dienstverlening. Voorts worden er in het kader van Basic Education Improvement Project
(BEIP) diverse activiteiten ontplooid voor verbetering van de kwaliteit en de interne efficiëntie
van het basisonderwijs. Een belangrijk onderdeel van BEIP is de invoering van het 11-jarige
basisonderwijs, te beginnen met de 4-jarige kleuters. Verder zullen de volgende activiteiten,
die in 2009 zijn aangevangen, in 2011 worden gecontinuieerd:
1. het continu evalueren en aanpassen van alle bestaande curricula;
2. invoeren van eventueel nieuwe programma’s onder andere basic life skills, Ict en
agararisch onderwijs;
3. evaluatie en aanpassing van het toetssysteem;
4. opzetten van een mechanisme voor continue her- en bijscholing van
onderwijsgevenden via teachers resource centres;
5. training van schoolleiders in managementvaardigheden;
6. aanpassing van de onderwijs wet –en regelgeving;
7. vergroting van de toegankelijkheid tot onderwijs door bouwen van nieuwe
onderwijsaccomodaties en renoveren van bestaande gebouwen.
2. Secundair Onderwijs
Als gevolg van de invoering van de 11-jarige basisschool is herstructurering van het huidig
secundair onderwijs noodzakelijk. Om de huidige problemen van het secundair onderwijs aan
te pakken, zijn onder andere de volgende activiteiten gepland:
grondige evaluatie van het Secundair onderwijs met de volgende aandachtspunten:
o aansluitingsproblematiek van basisonderwijs/voj naar vos en van vos naar
het tertiair onderwijs;
o evaluatie en aanpassing van de overgangsnormen;
o beperking keuzepakketten en aanpassing van de bestaande curricula;
o verzelfstandiging van de scholen;
aanschaf van nieuwe leermiddelen;
opzetten van mechanismen voor permanente her – en bijscholing leraren;
uitbreiding van het aantal prakticumlokalen;
betere afstemming tussen curricula en arbeidsmarkt;
op dit niveau zullen meerdere scholen gebouwd moeten worden en de bestaande
gerenoveerd.
3. Binnenland
Ook in het binnenland worden talrijke programma’s uitgevoerd, gericht op o.a. de verbetering
van de kwaliteit van het onderwijs. Via de Nucleuscentra te Albina en Brokopondo Centrum
zullen de leerkrachten bijgestaan worden in de uitvoering van hun taken. Ter vergroting van de
kansen op vervolgonderwijs worden er twee internaten (één op Atjoni en één op
Stoelmanseiland) gebouwd. In 2010 is een aanvang gemaakt met de bouw van
onderwijsaccomodaties (scholen en dienstwoningen) op de volgende lokaties: Atjoni voj,
Stoelmanseiland voj, Apoera voj, Apetina en Palumeu. De bouwwerkzaamheden zullen
worden afgerond in 2011.
Voor 2011 is gepland de bouw van de volgende
onderwijsaccomodaties: Kawemhakan, Cottica aan de Lawa, Toemaipa, Matta, Grantatai,
Poketi, Konjere, Granbori en Afobakkaweg.

2011

7

No. 121

4. Volwasseneneducatie en informeel onderwijs
Het Minov, het ministerie van ATM en talrijke NGO’s voeren activiteiten uit op het gebied
van volwasseneneducatie en tweede kans onderwijs voor jongeren. De activiteiten die in het
kader van deze beleidsmaatregel uitgevoerd zullen worden zijn:
voortzetting van een effectievere bestrijding van het analfabetisme in Suriname.
Inmiddels is er een nieuwe alfabetiseringsmethode ontwikkeld, waarmee
gealfabetiseerd wordt.
naschoolse vorming/ huiswerkbegeleiding/ vaktraining dorp-outs.
5.Hoger onderwijs
Het hoger onderwijs omvat alle opleidingen op post-secundair niveau waarvoor als toelating
minimaal een diploma op vos niveau vereist is of een equivalent daarvan. De ADEKUS, het
IOL, de LOBO, het PTC en de AHKCO zijn instellingen die resorteren onder het Minov. De
COVAB en de JTV resorteren onder het Ministerie van Volksgezondheid. De relatie met het
Minov en de mate van autonomie zijn per instelling verschillend. Adekus is parastataal van
aard en kent een grote mate van autonomie. IOL resorteert onder het directoraat van Onderwijs
en valt onder de wettelijke regelingen voor scholen. Voor AHKCO is deze ondergebracht
onder het directoraat Cultuur, terwijl PTC als overheidsstichting is opgericht. Aldus bestaan er
zeer uiteenlopende verschillen tussen de instellingen in wijze van hun management,
financiering, controle/monitoring. Om te waarborgen dat programma’s van het hoger
onderwijs effectief zullen bijdragen tot lokale, regionale en nationale ontwikkeling is het
ontwikkelen van innovatieve plannen voor samenwerking tussen de instellingen van belang.
Nagegaan moet worden hoe de onderlinge samenwerking en uitwisseling van programma’s
vorm te krijgen. Voorts zal aandacht besteed moeten worden aan de onderwijsinhoudelijke
integratie, de uitwisseling van docenten voor de verzorging van colleges en practica,
studieprogramma’s, toelatingseisen, examensystemen, studie-credits en normen voor
studiebelasting, duur colleges enz.
Voor het Hoger Onderwijs (HO) zullen onder andere de volgende activiteiten worden
uitgevoerd:
1. uitvoeren van een haalbaarheidsstudie voor de integratie van hoger
opleidngsinstituten;
2. uitvoeren van een studie voor her-evaluatie en vaststellen van de toelatingseisen
voor het hoger onderwijs;
3. opzetten van een unit voor afstandsonderwijs;
4. voortzetting bijscholing van docenten in het hoger onderwijs in o.a. curriculum
design en in methoden en technisch onderzoek;
5. evaluatie en eventueel aanpassen van het studiefinancieringsstelsel (het
concipiëren voor een wet voor studiefinanciering)
6. afronden van de wet universitaire titulatuur en wet hoger onderwijs;
7. her- en bijscholing docenten/leraren.
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6. Infrastructuur/ materiële kosten
De werkzaamheden behelzen voornamelijk het bouwen en renoveren van leslokalen, toiletten,
terreinwerken/ omrastering/ beveiliging, dienstwoningen, de Minov kantoorruimtes, het
meubilair, de leermiddelen, etc.
Om de opvang van leerlingen en studenten te garanderen zal in 2011 voortgegaan worden met
de renovatie en nieuwbouw van lokalen in zowel het kustgebied als het binnenland. Landelijk
zullen er tenminste 80 lokalen worden bijgebouwd.
Verder staat in 2011 op het programma:
afronding bouw 2e studentenhuisvesting adek;
afronding van de bouw van 11 teachers resource centres;
bouw kantoorruimtes voor nova;
renovatie van diverse kantoorruimtes van Minov, waaronder het hoofdkantoor.
N.B. Voor de uitvoering van de infrastructurele werken van het binnenland zie punt 3
binnenland.
7. Herstructurering
In verband met de herstructurering van het Minov staat er op programma:
verdere institutionele versterking van kerntaken van het Minov;
invoering 11-jarige basisonderwijs. Met de invoering van de 11 jarige basisvorming
wordt een gedeeltelijke aanpassing van de interne structuur van het onderwijs
ingezet. Het spreekt vanzelf dat bij de invoering van de 11 jarige basisschool de
bestaande leerplicht van 7-12 zal worden gewijzigd, waarbij rekening zal worden
gehouden met de internationale regelingen met betrekking tot kinderarbeid, waarbij
jeugdigen vanaf hun 15e jaar mogen deelnemen aan het arbeidsproces. De invoering
van de 11 jarige basisvorming zal ook implicaties hebben voor de vroege
kindstimulatie en voor het voortgezet onderwijs;
grondige evaluatie en herstructurering van het secundair onderwijs;
verdere operationalisering nationaal orgaan voor accreditatie (nova);
afronding van het proces tot besluitvorming inzake de diverse concepten van
onderwijswet- en regelgeving .
8. Capaciteitsopbouw
Om de vele voorgenomen innovaties in het onderwijs op een adequate manier te kunnen
sturen en beheersen zal de management- en organisatiestructuur van het directoraat
onderwijs hervormd en institutioneel versterkt worden. Vanuit de HRM-unit zal het
personeel permanent trainingen worden aangeboden die onder andere aansluiten op hun
functioneren op het ministerie. Hierbij zijn uiteraard ook de primaire en secundaire
voorwaarden alsook het beschikken over moderne apparatuur van eminent belang.
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DIRECTORAAT CULTUUR
Inleiding
Cultuur is een krachtige en dynamische factor, die alles te maken heeft met de ontwikkeling
van de natie Suriname. De culturele rijkdom van ons land, met als basis onze culturele
diversiteit is in de afgelopen jaren via de factor mens gegroeid naar bijzondere culturele
verworvenheden.
Dat ons land over de potentie beschikt om deze verworvenheden naar een hoger niveau te
brengen, is tijdens de organisatie van Carifesta VIII in 2003 in ons land krachtig tot
uitdrukking gebracht. De keerzijde was echter dat de sector in al haar geledingen toen
onomwonden aan gaf dat de aanpak van het cultuurbeleid structureel een positieve verandering
behoeft.
Een duidelijke beleidsrichting, een actieprogramma met een duidelijke prioriteiten schema en
voldoende draagvlak bij alle actoren zijn belangrijke voorwaarden voor een structureel
gezonde ontwikkeling binnen de sector kunst en cultuur.
Als beleidsvoorbereidend en beleidsuitvoerende arm van het Ministerie van Onderwijs en
Volksontwikkeling, is het Directoraat cultuur zich ervan bewust dat zij hierin een leidende rol
te vervullen heeft. En aan de vervulling van die rol heeft het Directoraat zich gecommitteerd,
door middel van het formuleren en in uitvoering nemen van het Integraal Cultuurbeleid
2007-2012, inhoudende de beleidsprioriteiten en daaraan gekoppeld een actieplan.
De uitvoering van de in dit document opgesomde actieplannen vordert gestaag. De in de
huidige conceptbegroting genoemde beleidsprogramma’s vormen de belangrijkste prioriteiten
van het nationaal cultuurbeleid.
In essentie komt het neer op het scheppen van een gunstig kunst- en cultuur klimaat waardoor
kunstenaars en artiesten extra stimulans krijgen om kunst- en cultuurproducties krachtig ter
hand te nemen. Hierdoor wordt mede zorg gedragen voor conservering, ontwikkeling en
veredeling van ons cultureel erfgoed.
Cultuur kan, volgens de omschrijving van UNESCO, worden beschouwd als het gehele
complex van geestelijke, materiële, intellectuele en emotionele eigenschappen, die een
samenleving of sociale groep kenmerken.
Cultuur houdt niet alleen in kunsten en letteren, maar ook leefwijzen, fundamentele rechten
van de mens, waardesystemen, tradities en overtuigingen.
Het is de cultuur die de mens in staat stelt over zichzelf na te denken. Het is vanwege de
cultuur dat wij waarden onderscheiden en keuzen kunnen doen. Het is door cultuur dat de
mens zich uitdrukt, van zichzelf bewust wordt, zijn onvolledigheid inziet, zijn prestaties onder
de loep neemt, onvermoeibaar zoekt naar nieuwe inhouden en werken schept, waarmee hij zijn
eigen beperkingen overtreft. In de praktijk houdt cultuur in een weerspiegeling van het
verleden, evenwel een verleden dat leeft, omdat het opgenomen is door de huidige generaties
en als een weerspiegeling van handelingen door en door verbonden is met het dagelijks leven
van de mens.
Het cultuurbeleid zal erop gericht zijn om, met erkenning en naleving van artikel 27 van De
Universele Verklaring van de Rechten van de Mens, een ieder vrijelijk deel te laten nemen
aan het cultureel leven van de gemeenschap, te laten genieten van kunst en deel te laten
hebben in wetenschappelijke vooruitgang en de vruchten daarvan. Voorts heeft een ieder
recht op bescherming van de geestelijke en materiele belangen, voortspruitende uit een
wetenschappelijk, letterkundig of artistiek werk, dat hij/zij heeft voortgebracht.
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Beleidsuitgangspunten
Op grond van het bovenstaande en uitgaande van de culturele pluriformiteit van de Surinaamse
samenleving, is het cultuurbeleid gebaseerd op de culturele democratie, met als kenmerk
erkenning van de gelijkwaardigheid van alle culturen. Onder culturele democratie wordt in dit
verband verstaan het onderling accepteren en waarderen van elkaars cultuuruitingen, en
zonodig het uitwisselen van culturele waarden.
Dit moet tevens garanderen dat:
- alle individuen zonder uitzondering vrijelijk kunnen deelnemen aan het culturele
leven;
- de grote en rijke verscheidenheid aan culturele waarden behouden en verder
ontwikkeld wordt;
- voor de verdere ontwikkeling welke gericht is op de versterking van de Surinaamse
culturele identiteit, de creativiteit en de nationale eenheid, er geput zal worden uit
alle cultuurbronnen.
Taakstelling en organisatie
Het bovenstaande tracht het Directoraat Cultuur te realiseren door onder andere te werken
binnen de volgende taakgebieden:
het initiëren en stimuleren van activiteiten op cultureel en esthetisch gebied, die de
vorming, weerbaarheid en creativiteit van een ieder ten goede komen;
het stimuleren van uitvoerende kunsten op alle niveaus;
het scheppen van voorwaarden en stimuleren van culturele- en
gemeenschapsactiviteiten;
het bevorderen van een acculturatieproces;
het ontwikkelen en bevorderen van culturele communicatie en educatie;
het verzamelen en toegankelijk maken van culturele informatie;
het ondersteunen van initiatieven en activiteiten die het cultuurbeleid helpen
uitdragen;
het preserveren, documenteren en toegankelijk maken van het cultureel erfgoed;
het bevorderen van wetenschappelijk onderzoek op het gebied van cultuur;
het onderhouden en uitbreiden van culturele betrekkingen en het leggen van
contacten met personen en instellingen in binnen- en buitenland, in het bijzonder de
CARICOM, ter bevordering van culturele uitwisseling en ter activering van het
cultuurgebeuren.
het stimuleren van cultuur gerelateerde economische activiteiten.
Doelstellingen
Het cultuurbeleid is erop gericht ieder individu in de ruime zin sociaal-cultureel weerbaar en
kritisch te maken en de ontwikkeling van de Surinaamse cultuur en de samenleving te doen
bevorderen.
Dit is mogelijk middels:
bijbrengen/bevorderen van respect voor het leven en de leefwijze van anderen;
waardering en/of herwaardering van culturele waarden en normen;
stimulans tot verdere ontwikkeling van de eigen culturele identiteit;
behoud en bescherming van het cultuurmilieu, zonder de interne dynamiek van
cultuur tegen te werken;
culturele contacten in de regio en internationaal met betrekking tot onderricht,
vorming en stimulering van de culturele ontwikkeling.
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DIRECTORAAT ONDERWIJS
TITEL I: Apparaatskosten
SRD 1.000

Kostensoort
10 Personeelskosten
20 Materiële kosten
40 Aanschaffingen
Totaal
Apparaatskosten

Bedragen x

Realisatie
2009

Raming Raming Raming Raming Raming Raming
2010
2011
2012
2013
2014
2015

261.964 329.523

395.500 420.000

462.000

531.300 637.560

53.257

57.720

65.070

63.000

69.300

79.695

95.635

1.527

3.000

3.500

3.675

4.045

4.655

5.586

464.470 486.675

535.345

316.748 390.243

615.650 738.781

Toelichting op de apparaatskosten
10. Personeelskosten
De ramingen zijn gebaseerd op de reële personeelsformaties. De stijging is voornamelijk het
gevolg van de gebruikelijke periodieke verhogingen en implementatie van het Functie
Informatie Systeem Overheid.
Het directoraat heeft een totaal personeelsbestand van 15.000 personen die alsvolgt is
opgesplitst:
a. 10.800 personen verspreid over de apparaatskosten en
b. 4.200 personen verspreid over de Beleidsprogramma’s.
De gemiddelde loonsom voor niet-onderwijzend personeel is SRD 2.476,= en voor de
onderwijsgevenden SRD 2.317 .
Het is verwachtbaar dat voor het dienstjaar 2011 de uitstroom niet veel zal verschillen van met
dat van het jaar daarvoor. Voor het jaar 2011 verwacht men dat ongeveer 100 mensen de dienst
met pensioen, overplaatsing en of ontslag zullen verlaten.
De instroom van het onderwijzend personeel is geheel afhankelijk van de behoefte. Voor deze
groep is er geen ontheffing vereist. De instroom van het niet- onderwijzend personeel is
afhankelijk van ontheffing personeelsstop of goedkeuring van de Raad.
Het aantal personeelsleden behorende tot het hoger-, midden- en lager kader is bij benadering
respectievelijk: 1.000; 6.000 en 8.000 personen.
Deze kostensoort wordt onderverdeeld in de 6 subkostengroepen welke in de onderstaande
tabel worden weergegeven:
code
Subkostensoort
Bedrag (SRD)
10.00
Salaris:
Ambtelijk
196.233.876
Vakantietoeslag
15.698.710
Overwerk
73.238 19.623.388
Werkgeverslasten Pensioenfonds
7.849.355
Werkgeverslasten SZF
2.211.000
Bonussen & Gratificaties
10.10
10.20

Vacatie- en onderstanden
Toelagen

8.724.500
141.955.048
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10.30
Vergoedingen
823.371
10.40
Opleiding
331.014
10.50
Externen
2.376.500
10
Totaal
395.900.000
De totale personeelskosten van het Directoraat Onderwijs voor het dienstjaar 2011
bedragen SRD 395.900.000,=
20. Materiële kosten
Onder deze kostensoort vallen onder meer: Onderhoud gebouwen en terreinen, Leermiddelen,
Huur van vaar- en voertuigen.
Onderhoud gebouwen en terreinen:
Er is nog steeds een achterstand in het onderhoud van de onderwijsaccommodaties,
bijbehorende dienstwoningen en kantoorgebouwen. Hieronder volgt een overzicht:
-

uitvoering reguliere reparaties, kleinonderhoud zoals electra, sanitair, rioleringen, hangen sluitwerken, vuilophaal, bestrijding van insecten, dakgoten, beveiligingswerken van
245 scholen en 19 kantoorgebouwen;
het maken van 15 omrasteringen;
onderhoud terreinen van school en kantoorgebouwen o.a. wied vrijmaken, opvullen,
beschelpen, snoeien van bomen en ophalen van terreinlozingen;
reparatie en schilderen van 15 dienstwoningen in diverse districten;
aanschaf van brandstof- en smeermiddelen ten behoeve van grasmachines/tractoren en
brushcutters;
renovatie van 20 toiletgroepen;
renovatie van 2 kantoorgebouwen.

Leermiddelen:
Bij deze gaat het om schoolbenodigdheden om de scholen bij de aanvang van het nieuwe
schooljaar van voldoende lesmaterialen te voorzien. Jaarlijks wordt na inventarisatie het
benodigde via een openbare aanbesteding aangeschaft.
Huur van vaar- en voertuigen:
Met deze post worden de kosten gedekt van bus- en bootvervoer van leerlingen en leerkrachten
van en naar scholen in gebieden waar het openbaar vervoer tekortschiet.
De overige kosten betreffen kantoormiddelen, nutsvoorzieningen, schoonmaak en bewaking.
De totale raming voor de materiële kosten bedraagt SRD 65.070.000,=.
40. Aanschaffingen
Onder deze kostensoort vallen alle aanschaffingen, renovaties en dergelijke, die ten behoeve
van de uitvoering van taken van het Ministerie, meerjarig worden gepleegd en een hogere
aanschafprijs hebben dan SRD 1.500,=.
Hieronder vallen de volgende aanschaffingen t.w.:
Inventaris:
De post valt uiteen in: kantoorinrichting, schoolinrichting, communicatie en overige
inventaris.
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Automatisering:
Teneinde onder meer de kwaliteit van de verschillende afdelingen te verbeteren is het
noodzakelijk om de administratie te automatiseren. Dit zal met zich meebrengen dat de
service wordt verbeterd, waardoor de lange wachttijden zullen worden geminimaliseerd.
Gereedschappen
De post valt uiteen in: laboratoriumbenodigdheden, muziekinstrumenten en technisch
gereedschap.
Vervoermiddelen
Ten behoeve van de Hoofdafdeling Technische Diensten is de aanschaf van twee stuks 3
ton pick-ups, één busje en een dubbel cabin pick up begroot.
Voor deze begrotingspost is er een bedrag van SRD 3.500.000,= uitgetrokken.
TITEL II: Beleidsprogramma’s
Tabel I:
Bedragen x SRD 1.000

Realisatie Raming Raming Raming Raming Raming Raming
2009
2010
2012
2013
2014
2015
2011
MOP-Beleidsgebied/Doel: Onderwijs en Volksontwikkeling
MOP-Beleidsprogramma: vergroting bereikbaarheid onderwijs
100. Nieuwbouw,
rehabilitatie en renovatie
van scholen en woningen
9.869 20.500 18.350 18.375 12.017 12.618 13.249
103. Bijzonder lager
onderwijs
101.207 117.000 117.075 118.650 68.796 72.236 75.848
104. Bijzonder
Nijverheidsonderwijs
531
736
630
441
463
486
625
108. Christelijk
Pedagogisch Instituut
2.182
2.500
3.150
1.433
1.505
1.580
3.000
109. Stichting Dierentuin,
Medische zending, Parima
0
165
175
99
104
109
165
110. Stichting
Kennedyschool,
Mythylschool
0
15
16
14
15
16
15
111. Bijdragen aan
huishoudens
1.857
4.000
4.014
2.205
2.315
2.431
2.684
113. Project Nationaal
Orgaan voor
Accreditatie (NOVA)
0
325
0
0
0
0
300
134. Volwasseneneduc./
informeel onderwijs/life
long learning
21
80
0
0
0
0
0
136. Infrastructuur:
nieuwb., renovatie &
inrichting onderwijs
3.239
faciliteiten.
2.800
0
0
0
0
0
137. Herstructurering:
20
200
0
0
0
0
0
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MOP-Beleidsgebied/Doel: hervorming Onderwijs en Volksontwikkeling
MOP-Beleidsprogramma: Vergroting effectiviteit onderwijs
101. Ondersteuning voor
verbetering van Basis
Onderwijs in Suriname
(BEIP) (IDB(US$74.000)/)
0
4130
219
241
248
122. Early Childhood
Development (ECD)
0
500
315
350
300
131. Basisonderwijs
215
400
0
0
0
132. Secundaironderwijs
0
80
0
0
0
133. Verbetering onderwijs
binnenland.
0
6000
0
0
0
138. Uitvoering van
activiteiten i.s.m. UNICEF
0
0
0
0
0
139. Uitvoering van
activiteiten i.s.m. VVOB
0
0
0
0
0
140. Schoolvoeding
2.796
7.500 10.000 10.500 11.550
141. Uitvoering activiteiten
Basic Life Skills
0
400
231
200
210
MOP-Beleidsgebied/Doel: Onderwijs en Volksontwikkeling
MOP-Beleidsprogramma: Hoger Onderwijs, Onderzoek en Ontwikkeling
102. Adek Universiteit van
Suriname
40.000 40.000 50.000 52.500 57.750
107. Stichting Polytechnic
College
1.100
1.250
1.575
1.735
1.500
114. Bijdrage fonds studie
finhanciering Suriname
0 20.973 11.000 11.550 12.705
135. Hogeronderwijs
0
6000
0
0
0

278

335

408
0
0

486
0
0

0

0

0

0

0
13.285

0
15.942

270

324

66.415

79.698

1.995

2.395

14.615
0

17.540
0

Totaal
Beleidprogramma’s 172.023 235.954 215.462 221.879 244.079 280.719 336.868

Toelichting op de beleidsprogramma’s per beleidsmaatregel
100. Nieuwbouw, Uitbreiding en Renovatie van Scholen en Dienstwoningen
In het kader van de uitvoering van het scholenbouwproject zal er een aanvang worden
gemaakt met de renovatie van VOS, VOJ en Basisonderwijs scholen op diverse locaties,
schilderen van schoolgebouwen op diverse lokaties en nieuwbouw van schoollokalen,
dienstwoningen in Paramaribo, randdistricten en in het binnenland.
Hieronder een overzicht van de te ontplooien activiteiten:
Lokaties

Renovatie en schilderwerk
S.P.I vervangen nood lokalen incl.
uitbreiding met lok. en toilet groep
hoogbouw
A.M.S. vervanging oudbouw 1st fase
lok. en toilet groep hoogbouw
Nieuwbouw Par’bo&Randdistr.

Renovaties
Scholen

Aantal
lok.

Aantal
dienstwoningen

Kosten
(SRD)

12

2.000.000

12

2.000.000
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Nieuwbouw complex
Groenhartweg (Oud
Billintonplan):
a.L.T.S. 7 praktijk lok. en
toiletgroep laagbouw

12

1.750.000

b. NATIN gebouw met
lokalen en toiletgroep
hoogbouw
c. VWO lokalen hoogboue
en 5 praktijk lok., kanntoor
+ berging, OD ruimte,
bibliotheek, computer
ruimte, administratie ruimte
en toilet ruimte
Het bouwen van lok.
Activiteiten onderwijs Binnenl.nieuwbouw
Compagnekreek bouwen
van lokalen
Alfonsdorp
Atjonie bouwen van
Totaal

20

2.400.000

12

2.400.000

60

4.200.000

4

3 van 2 units

5
12

4
7

700.000
800.000
2.100.000
18.350.000

101. Ondersteuning voor verbetering van Basisonderwijs in Suriname
(Basis Education Improvement Project (BEIP) IDB
Het doel is gericht op verbetering van de kwaliteit en interne efficiëntie van het basis
onderwijs door middel van herziening en verbetering van onderwijsinhouden en processen,
verschaffen van inputs aan de scholen, verbeteren van de management capaciteiten op
schoolniveau, bouw/renovatie van faciliteiten en institutionele versterking bij hervormingen
van het Ministerie van Onderwijs en Volksontwikkeling. Het project wordt gefinancierd
middels een lening van de IDB voor een bedrag van US$12,5 miljoen en een eigen inbreng van
Suriname van US$ 1.5 miljoen. Dit project is inmiddels verlengd tot en met maart 2011,
waarna er een evaluatie zal plaatsvinden voor eventuele continuering. Uit de eigen inbreng
wordt jaarlijks een bedrag van US$74.000 betaald. Voor de financiering van de
projectadministratie voor de “Project Coördination Unit” moet in 2011 SRD 248.000 betaald
worden.
102. De Anton de Kom Universiteit van Suriname
De Universiteit van Suriname is een autonoom lichaam dat wetenschappelijke onderzoekingen
verricht en opleidingen op universitair niveau verzorgt. Deze instelling bestaat uit de volgende
faculteiten, t.w.:
1. de Maatschappij wetenschappen
2. de Medische wetenschappen en
3. de Technologische wetenschappen
Door de overheid (Minov) wordt op grond van de door de Universiteit ingediende stukken een
kwartaal subsidie toegekend teneinde enigszins tegemoet te komen in de exploitatiekosten.
De begroting van de Universiteit van Suriname bestaat uit de volgende posten:
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Raming 2010
2.000.000
1.298.000
34.154.000
318.000
2.230.000
40.000.000

Aanschaffingen
Bijdragen
Personeelskosten
Vervoerskosten
Materiële kosten
Totaal

Raming 2011
7.450.000
6.000.000
34.000.000
550.000
2.000.000
50.000.000

103. Bijzonder Lager Onderwijs
Hieronder vallen de gemeente scholen w.o.: RKBO, EBG, Sanatan Dharm, Arya Dewaker,
SIS, Zevendaagse Adventisten, AMEC, Baptisten Gemeente, Bahai, Vrije school,
Wesleyaanse Gemeente en IMG. Deze instellingen verzorgen onderwijs op GLO en VOJ
niveau.
Het beleid van het Minov richt zich op het toegangkelijk maken van onderwijs voor een ieder
op elk niveau, maar in het bijzonder op het lager niveau. Binnen het Ministerie van Onderwijs
is de afdeling Subsidie belast met het onder- en/of bijhouden van contacten en verwerken van
mutaties van deze gemeentes.
In dit kader draagt het Minov bij in de exploitatiekosten van bovengenoemde instellingen.
Aanschaffingen
Materiële kosten
Personeelskosten
Totaal

Raming 2010
1.837.000
1.155.000
114.008.000
117.000.000

Raming 2011
1.500.000
1.000.000
114.575.000
117.075.000

104. Bijzonder Nijverheidsonderwijs
Hieronder valt de Waaldijkschool (huishoudschool). Hier worden aan de leerlingen bepaalde
beroepsgerichte praktische vaardigheden bijgebracht. Evenals bij het Bijzonder Lager
Onderwijs worden de exploitatiekosten gedekt door het Minov.
Aanschaffingen
Materiële kosten
Personeelskosten
Totaal

Raming 2010
50.000
100.000
586.000
736.000

Raming 2011
30.000
70.000
525.000
625.000

107. Stichting Polytechnic College
De P.T.C. heeft tot doel het verzorgen van beroepsgerichte opleidingen die moeten leiden tot
het afleveren van studenten. Deze studenten moeten in staat zijn om de theoretische technische
kennis te integreren en toe te passen bij het oplossen van technische problemen. Zij moeten
overigens ook over de volgende eigenschappen beschikken:
a. gestructureerd, analytisch, methodisch en creatief kunnen denken
b. in team verband kunnen werken
c. in staat zijn initiatieven te nemen en zelfstandig op te treden
De exploitatiekosten van het Polytechnisch College bestaan uit de volgende onderdelen:
Personeelskosten
Verzekeringen

Raming 2010

Raming 2011

1.094.000

1025.000

13.000

25.000
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Materiële kosten

60.000

100.000

Huisvestingskosten

50.000

200.000

Aanschaffingen

33.000

150.000

1.250.000

1.500.000

Totaal

108. Christelijk Pedagogisch Instituut
Het Christelijk Pedagogisch Instituut is een school van middelbaar niveau waar studenten
worden opgeleid tot leerkrachten. Er is een bedrag van SRD 3.000.000,= begroot om de
personeelskosten van de leraren van dit instituut te kunnen dekken.
109. Stg. Dierentuin, Medische zending en Parima
Onder deze post wordt voornamelijk de Stg. Dierentuin ondersteund. Het doel van Stg.
Dierentuin is het verzorgen van educatie en geven van gerichte informatie aan de samenleving,
in het bijzonder de schoolgaande kinderen. Hoewel de stichting Dierentuin zelf inkomsten
genereert is deze niet voldoende voor het dekken van de uitgaven. Voor 2011 is het
exploitatietekort SRD 165.000,=
110. Stg. Kennedy- en Mythylschool
Stg. Kennedyschool verzorgt onderwijs aan kinderen met auditieve beperkingen in Suriname,
terwijl de Mythylschool de dubbel gehandicapte kinderen opvangt. Om deze 2 stichtingen
tegemoet te komen in de exploitatiekosten wordt door het Ministerie van Onderwijs een
subsidie toegekend. Het totaal begroot bedrag is SRD 15.000,=
De subsidies worden na goedkeuring uitbetaald aan voornoemde stichtingen aan de hand van
de door hun ingediende stukken. Teneinde enigszins tegemoet te komen in de
exploitatiekosten, zal vanwege de economische ontwikkelingen de subsidiebedragen worden
geëvalueerd en eventueel aangepast.
111. Bijdragen aan huishoudens
Deze beleidsmaatregel bestaat uit 2 (twee) componenten t.w.:
a) Beursgelden voor studie in Suriname ad SRD 2.135.400,=
b) Kosten van verstrekte beurzen voor studie in het buitenland ad SRD 548.600,=
Het totaal begroot bedrag is SRD. 2.684.000 ,=
Studiebeurzen in Suriname
Studietoelagen:
Niveau
VOS
Universiteit
hbo
Schakeljr. Universiteit

Leermiddelen
Universiteit
HBO
Inschrijfgelden
VOS

Aantal burs.
1500
500
70
50

Periode
12
12
12
12

Bedrag p/m p/b
47
85
85
85

Totaal
846.000
510.000
71.400
51.000

500
70

1
1

100
100

50.000
7.000

1500

1

90

135.000

1.478.400

57.000

2011
Universiteit
HBO
Schakel

500
70
50

1
1
1

Studiebeurzen in het Buitenland
Bestaande bursalen
Aantal stud.

Periode

Cuba
Mexico
China
Indonesië
Totaal

42
1
25
1

Nieuwe aanvragen
Brazilië
Cuba
China
Indonesië
Overige
Intern. Orga.
Totaal
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18
750
750
750

Bedrag
US$

12
12
24
12

Aantal stud.

Periode

3
10
10
3
10
2

12
12
12
12
12
12

Sub Totaal
bankcommissie 0.5%
Omzetbelasting 8%
Telexkosten SRD.35 per overmaking= 102x30
Generaal Totaal

Totaal
US$
100
100
100
100

Bedrag
US$
100
100
100
100
100
100

375.000
52.500
37.500

Totaal
US$
3.600
12.000
12.000
3.600
12.000
2.400

50.400
1.200
60.000
1.200

600.000
2.135.400
Tegenw.
in SRD.
168.840
4.020
201.000
4.020
377.880

Tegenw.
SRD.
12.060
40.200
40.200
12.060
40.200
8.040
152.760
2.666.040
13.330
1.066
3.564
2.684.000

113. Project Nationaal Orgaan voor Accreditatie (NOVA)
Accreditatie is een principe waarbij een instelling zich vrijwillig laat evalueren als geheel of
als onderdeel (faculteit, cursus) om gecertificeerd te worden. Met de aanname en afkondiging
van de wet NOVA zal de accreditatie van de opleidingen structureel aangepakt worden. Een
Commissie Implementatie Wet NOVA heeft voorbereidingen getroffen voor het operationeel
maken van bovengenoemd orgaan zoals:
a) het instellen van een Accreditatieraad;
b) het opzetten en bemensen van een accreditatiebureau;
Hiervoor is er een bedrag ad. SRD 300.000 uitgetrokken. De kosten van dit bureau bestaan uit
de volgende componenten:
Posten
Initiatiekosten
Kantoorkosten
Huisvesting
Orientatiekosten
Operationelekosten
Totaal 1e halfjaar

Begroot
38.500
12.600
68.000
37.000
6.400
162.500
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Posten
Kantoorkosten
Huisvesting
Orientatiekosten
Operationelekosten
Onderhoud
Totaal 2e halfjaar
Totaal begroot voor 2011

Begroot
5.100
36.000
15.000
79.000
2.400
137.500
300.000

114. Bijdrage Fonds Studie Financiering Suriname
Het doel hiervan is studiefinanciering aan studerenden in het voortgezet onderwijs op
seniorenniveau, het middelbaaronderwijs, beroepsonderwijs, het hogerberoepsonderwijs en de
Adek Universiteit van Suriname. In de opstartfase zullen vooralsnog alleen in aanmerking de
studenten van de voltijdse dagopleidingen avn de Anton de Kom Universiteit van Suriname en
het instituut voor de Opleiding van leraren.
De studenten kunnen kiezen voor een basispakket van SRD 150,- en een aanvullend pakket
van SRd 350,-. Het is niet mogelijk om alleen te kiezen voor een aanvullend pakket. Met het
geleend bedrag wordt de student in staat gesteld om met minder financiële obstakels de studie
binnen de vastgestelde studie af te ronden.
De studielening wordt met 4% rente per jaar terugbetaald en wordt berekend over het bedrag
zowel gedurende de studieperiode als gedurende de aflossingsperiode. De aflossingsperiode is
gesteld op 2 ½ maal de nominale studieduur. Dus als de studie 4 jaar duurt, krijgt de student de
gelegenheid om de lening met rente in 10 jaar terug te betalen.
Studenten die een studiefase afronden met een gemiddeld cijfer van 8 of de studie binnen de
nominale studieduur afronden zullen als waardering van hun bijzondere prestatie beloond
worden met een gedeeltelijke kwijtschelding. Hiervoor zal door het Fonds voor
Studiefinanciering en de Raad van Toezicht, na afstemming met de daarvoor in aanmerking
komende actoren, de regels worden vastgesteld.
In 2011 zal het Studiefinancieringsstelsel, dat per staatsbesluit is bekrachtigd, worden
geëvalueerd en eventueel aangepast. Er zal een aanvang worden gemaakt met het opstellen van
een ontwerp-wet voor de studiefinanciering.
Het totaal begroot bedrag is SRD 11.000.000,=
122. Uitvoering activiteiten ECD-unit Suriname
De ontwikkelingen van het jonge kind in de creches, dagcentra en peuterscholen is van
eminent belang om vooral de startpositie te verbeteren van de leerlingen waarvan de thuistaal
een andere is dan de schooltaal. Early Childhood Development(ECD) programma’s hebben
betrekking op stimulering van de algehele ontwikkeling van het kind van 0-8 jaar. Gelet op de
leeftijdsgroep overlappen deze programma’s het kleuteronderwijs(4-5 jaar) en de beginjaren
van de lagere school. Zij vormen een aanvulling en verrijking van het onderwijs. Uit
onderzoek is gebleken dat deze programma’s schoolrijpheid bevorderen, in de eerste
schooljaren zittenblijvers en drop-out verminderen en leiden tot intellectuele en sociale
vaardigheden.
De hoofdoelen van het project, dat het kleuteronderwijs, de beginjaren van het basisonderwijs
en het speciaal onderwijs dekt, zijn:

mainstreamen van ecd in het nationaal en regionaal sociaal-economisch programma;

ontwikkelen van een nationale en regionale ecd visie;
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het ontwikkelen van een structurele benadering van het ecd-programma op nationaal
niveau;

aan de orde stellen van de ecd prioriteiten op nationaal en regionaal niveau;

starten van het proces betreffende het ecd-beleid gebasseerd op een financiele
grondslag.
In december 2002 installeerde de Minister van Onderwijs en Volksontwikkeling het
Interministeriele ECD-commissie en gaf met deze handeling de belangrijkheid van ECD
aan. De commissie kreeg de mandaat om het ECD-beleid/activiteiten nationaal en
internationaal te coördineren en te monitoren. Door stakeholders in Suriname is in 2003
het “Operational Plan ECD” voor 2004-2005 aangenomen. Het plan heeft als knelpunten
het tot stand brengen van:

effectieve
geïntegreerde voorzieningen op het gebied van vroege
kinderontwikkeling;

nationale bekendheid met het belang van ECD;

ontwikkeling, implementatie en effectuering van ECD wetgeving en ECD beleid;

een kindvriendelijke leeromgeving, waarbij de toegang en mogelijkheden tot Early
Childhood Development aanwezig zijn;

speciale aandacht voor kinderen met een handicap en kinderen geïnfecteerd en/of
getroffen door HIV/AIDS.


Het kostenplaatje ziet er alsvolgt uit:
No.
A

Activiteiten
Communicatie structuur ontwikkelen en uitbreiden
Communicatie strategieën ontwikkelen
ECD magazine
Website onderhouden
Radio programma
Televisie programma
Productie van folders en informatie brochures
Totaal A

B

Beleid/ Programma’s/ Project
Parenting programma
Evaluatie ECD beleid
Kinderparticipatie project
Wet- en regelgeving
Ontwikkelen van voorschoolse programma’s
Versterken van de ECD-structuren/ netwerk
Aanschaf van keuken inventaris
Totaal B

C

Onderzoek en Training
Trainingen tbv ECD personeel
Training in ECD aspecten aan stakeholders
Onderzoeksactiviteiten
Totaal C

D

Samenwerkingen
Continuering van nationaal ECD-consulatie structuur
( district focalpoints)
Identificeren en onderhoud nationale en internationale partners
Totaal D

Bedrag
15.000
15.000
11.000
15.000
15.000
7.000
78.000
20.000
15.000
20.000
10.000
20.000
10.000
5.000
100.000
20.000
20.000
20.000
60.000
20.000
10.000
30.000
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E

Onderhoudskosten UNIT
Aanschaf van kantoor inventaris
Aanschaf van materieel en publicaties
Aanschaf keuken inventaris
Vergader-en transportkosten
Totaal E
Generaal Totaal

10.000
10.000
2.000
10.000
32.000
300.000

Het begroot bedrag voor 2011 is SRD 300.000,=
140. Schoolvoeding
In oktober 2008 is er een aanvang gemaakt met het pilotproject ‘Schoolvoeding’, waarbij
behoeftige kinderen op scholen in de districten Paramaribo, Commewijne, Para en Nickerie
van voeding zijn voorzien. In 2010 heeft dit project een landelijk karakter gekregen, waarbij
behoeftige schoolkinderen uit alle 10 districten, na selectie, in aanmerking zijn gekomen voor
voeding. De verwachte kosten (inclusief onvoorzien) voor 2011, uitgaande van een geschatte
aantal kinderen van 25.000, 200 schooldagen en
SRD 2,= per leerling, zijn SRD 10.000.000,=
141. Uitvoering activiteiten Basic Life Skills
Basic Life Skills Educatie is in verschillende beleidsdocumenten van het Ministerie van
Onderwijs genoemd als een onderwerp dat zowel in het huidige onderwijssysteem als in de te
implementeren 11-jarige basisschool een noodzaak is, opdat kinderen en jongeren
vaardigheden kunnen ontwikkelen om de uitdagingen van het leven aan te kunnen.
In verband met de implementatie van het Basic Life Skills Educatieprogramma in leerjaar 5 en
6 van het GLO en leerjaar 1 en 2 van het VOJ zijn de onderstaande activiteiten voor het
dienstjaar 2011 gepland. Het totaal begroot bedrag is SRD 200.000,-

No.

Activiteiten Basic Life Skills Educatie 2011

Verantwoordelijke

1
2

Nationale BLS-netwerk opzetten(districts units)
Communicatiestructuur ontwikkelen met partnerministeries/stakeholders
Aantrekken gekwalificeerd personeel voor units
Vaststellen van een coördinatiestructuur met
MOE/ECD
Vaststellen van een coördinatiestructuur met BLSunits in de districten en taakomschrijving van de units

MOE/BLSC
BLSC

3
4
5
6

7
8
9

Presentatie van BLSC strategisch plan aan beleidsFunctionarissen en stakeholders
Subtotaal
Kantoorruimte BLSC en 3 districts units
Ruimte inrichting (meubilair)
Aanschaf kantoorinventaris BLS-units
Aanschaf kantoor apparatuur (PC’S, printer,
telefax,...)

Bedrag
(in
SRD)
8.000
5.000

MOE
BLSC/ECD/MOE

p.m.
6.200

BLSC/BLS unit
Districten/ partners binnen
VG, RO en SoZaVo
BLSC/ MINOV

7.400

BLSC/ MOE

5.000
31.600
10.000
15.000
15.000

2011
10
11
12
13
14
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Vergader- en transportkosten
Electronische beveiliging
Subtotaal
Awareness activiteiten
Launch implementatie BLSE
BLSE promotion in district Brokopondo en Sipaliwini
Informatie sessies voor ouders via scholen/media
nationaal
BLSC magazine en website
Activiteiten BLS-units districten Marowijne, Nickerie
en Brokopondo
Subtotaal

BLSC/ MOE

BLSC/ BLS Units/ MOE

15.400
1.000
56.400
10.000
5.000
10.000
5.000
10.000
40.000

Ontwikkelen en drukken van BLSE lesmateriaal
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

BLS curriculum ontwikkelen en implementeren voor
pedagogische instituten/IOL
Aanpassen BLSE programma voor scholen in
Brokopondo en Sipaliwini leeftijdsgroep 10 tot 13 jaar
BLSE lesmaterialen 6-jarigen
BLSE lesmaterialen 7-jarigen
BLSE lesmaterialen 8-jarigen
BLSE lesmaterialen 9-jarigen
Subtotaal
Training onderwijzend personeel
Training van BLSE leerkrachten nationaal
Training PI docenten ivm BLSC curriculum
Subtotaal
Capaciteitsversterking personeel
Workshops/Conferenties/trainingen binnenland
Workshops/Conferenties/trainingen buitenland
Subtotaal
Totaal budget 2011

Tabel 2:

Beleidsmaatregel

BLSC/MOE/PI’s/werkGroep PI’s
BLSC/Onderwijs binnenland/
MOE
BLSC/MOE
BLSC/MOE
BLSC/MOE
BLSC/MOE

10.000

BLSC/MOE
BLSC/MOE/PI

10.000
5.000
15.000

BLSC/MOE
BLSC/MOE

10.000
5.000
5.000
5.000
5.000
40.000

7.000
10.000
17.000
200.000

Verwachte beleidsresultaten per eind
Verwachte beleidsresultaten per
2010
eind 2011
MOP-Beleidsgebied/Doel: hervorming Onderwijs en Volksontwikkeling
MOP-Beleidsprogramma: Vergroting bereikbaarheid onderwijs
100. Nieuwbouw,
De hoofd afdeling Technische Diensten
De hoofd afdeling Technische
rehabilitatie en renovatie zal in het jaar 2010 renovatie en
Diensten zal in het jaar 2011
van scholen en woningen schilderwerkzaamheden hebben verricht renovatie en schilderwerkzaamaan: het Jongensinternaat “Zaailand”,
heden verrichten aan VOS scholen.
schoolgebouwen van het VOS, VOJ en
Er zullen tevens 161 schoolBasisonderwijs op diverse lokaties.
lokalen en 14 dienstwoningen
Er zullen tevens 111 school-lokalen en
gebouwd worden.
29 dienstwoningen gebouwd worden.
103. Bijzonder lager
Hierbij betreft het een subsidie aan deze Voortzetten van de subsidie met
onderwijs
instelling om voornamelijk de
mogelijke aanpassingen i.v.m.
personeelskosten te dekken. Dit gebeurt
uitbreidingen.
middels de maandelijkse kredietopening.
104.Bijzonder
Hierbij betreft het een subsidie aan deze Verbetering en uitbreiding inzake
nijverheidsonderwijs
instelling om voornamelijk de
betere afstemming met de
personeelskosten te dekken. Dit gebeurt
arbeidsmarkt.
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middels de maandelijkse kredietopening.
108. Christelijk
Pedagogisch Instituut
109. Stichting
Dierentuin, Medische
zending, Parima
110. Stichting Kennedy
school, Mythylschool
111. Bijdragen aan
huishoudens
113. Project Nationaal
Orgaan voor Accreditatie
(NOVA)

Hierbij betreft het een subsidie aan deze
instelling om voornamelijk de
personeelskosten te dekken. Dit gebeurt
middels de maandelijkse kredietopening.
Hierbij betreft het een subsidie aan deze
instelling ter dekking van de
exploitatiekosten.
Hierbij betreft het een subsidie aan deze
instellingen ter dekking van de
exploitatiekosten.
Het bijdragen in de kosten van levensonderhoud voor studenten die in aanmerking komen voor een studiebeurs.

Het afleveren van meer en goed
geschoolde leerkrachten teneinde
het tekort aan leerkrachten op te
vangen.
Uitbreiden van de activiteiten en
vergroten van het ontplooiingsaspect.
Verzorgen van speciaal onderwijs
aan kinderen met een geestelijk en
lichamelijk gebrek.
Verdere verloop van de
studiebeurzen.

Operationalisering van de NOVA
waar centraal staan de
kwaliteitsbewaking en
kwaliteitsverbetering t.b.v. het
hogeronderwijs in Suriname.
MOP-Beleidsgebied/Doel: hervorming Onderwijs en Volksontwikkeling
MOP-Beleidsprogramma: Vergroting effectiviteit onderwijs
101. Ondersteuning voor In 2010 zullen alle activiteiten die reeds
verbetering van
in uitvoering zijn verder
Basisonderwijs in
geïmplementeerd worden.
Suriname (BEIP)
(IDB/NHAS)
140. Schoolvoeding
Landelijke implementatie van dit project.
MOP-Beleidsgebied/Doel: hervorming Onderwijs en Volksontwikkeling
MOP-Beleidsprogramma: Hoger Onderwijs, Onderzoek en Ontwikkeling
102. Adek Universiteit
Personeelskosten en een deel van de
Verdere subsidieverlening. Evenals
van Suriname
exploitatiekosten worden gesubsidieerd. voorgaande jaren zal na toetsing
van de subsidieaanvraag door het
Minov worden bijgedragen in de
exploitatiekosten.
107. Stichting
Personeelskosten en een deel van de
Verdere subsidieverlening. Ook
Polytechnic College
exploitatiekosten worden gesubsidieerd. hier zal na toetsing van de
subsidieaanvraag door het Minov
worden bijgedragen in de
exploitatiekosten.
114. Studielening voor
Wet Studiefinancieringsstelsel
hoger onderwijs in
aangenomen.
Suriname
Studiefinancieringsstelsel operationeel.
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TITEL III: Middelenbegroting
Code

Ontvangsten

Opbrengst
schoolvervoer
Examen-en
80.50.07
inschrijfgelden
Opbrengst
80.50.09
boekenhuur
Diversen
80.50.99
ontvangsten
Totaal ontvangsten
80.50.06

Gereal Raming
2009
2010

Raming Raming
2011
2012

Raming
2013

Raming
2014

Raming
2015

300

300

300

300

300

300

300

85

85

85

85

85

85

85

276

276

276

276

276

276

276

661

661

661

661

661

661

661

Donormiddelen
90.00.20 UNICEF

2.632

0

0

0

0

0

0

90.00.08 Nederland

35.397

17.072

0

0

0

0

0

2.939

0

0

0

0

0

0

40.968

17.072

0

0

0

0

0

2.800

2.800

248

0

0

0

0

661

661

661

661

90.00.04 België
Totaal
donormiddelen
Leningen
90.10.05 IDB
Totaal Leningen
Totaal
Middelenbegroting

248
44.429

20.533

909

Toelichting op de middelenbegroting
80.50.06 Opbrengst schoolvervoer
Prognose jaar 2011:
120.000 x SRD 2,50 = SRD 300.000,- (prijs per buskaart SRD 2,50).
Mogelijke aanpassing van de prijs vanwege verhoogde brandstofprijzen en koersaanpassing(en).
80.50.07 Examen- en inschrijfgelden
Prognose schooljaar 2011: SRD 85.000,=
80.50.09 Opbrengst verhuur schoolboeken
Boekenhuur SRD10,= per leerling. Prognose schooljaar 2010/2011
MULO 12.800 leerlingen
12.800 x SRD 10 = SRD 128.000
LBGO 4.450 leerlingen
4.450 x SRD 10 = SRD 44.500
VOS-scholen 10.329 leerlingen
10.329 x SRD 10 = SRD 103.290
De tarieven zijn niet kostendekkend. Er zijn plannen om de tarieven te verhogen, echter zal dit
eerst binnen de Raad van Ministers worden besproken .
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TITEL IV: Parastatalen
Tot de parastatalen behoren :
1. De Anton de Kom Universiteit van Suriname
Deze heeft ten doel om middels wetenschappelijk onderwijs hoger kader af te leveren
afgestemd op de maatschappelijke behoefte om het tekort aan hoger kader enigszins op te
vangen. Ook worden wetenschappelijke onderzoekingen verricht en vindt er
dienstverlening plaats ter ondersteuning en begeleiding van het nationaal
ontwikkelingsproces.
2. Stichting Polytechnic college Suriname
De P.T.C. heeft tot doel het verzorgen van beroepsgerichte opleidingen die deskundigen
moeten afleveren op een bepaald vakgebied. Deze studenten moeten behalve dat zij in
staat zijn om de theoretische technische kennis te integreren en toe te passen bij het
oplossen van technische problemen ook over de volgende eigenschappen beschikken:
a. gestructureerd, analytisch, methodisch en creatief kunnen denken.
b. in team verband kunnen werken.
c. in staat zijn initiatieven te nemen en zelfstandig op te treden.
DIRECTORAAT CULTUUR
TITEL I: Apparaatskosten
Bedragen x SRD1.000
Kostensoort

Personeelskosten
Materiele kosten
Aanschaffingen
Totaal Apparaatskosten

Realisatie Verbonden Raming Raming Raming Raming Raming
2009
2010
2012
2013
2014
2015
2011
5.835
4.028
8.240
9.070
9.980 10.980
8.345
786
474
1.440
1.730
2.080
2.500
1.200
39
19
320
380
440
520
250
6.660

4.521

9.795

10.000

11.180

12.500

14.000

Toelichting
10. De personeelskosten
Het personeelsbestand van het Directoraat Cultuur is totaal 368 personen, hiervan zijn 151
personen contractanten, parttime docenten en/of personen die in commissies zitting hebben, de
overige 217 personen zijn in vaste loondienst van het Directoraat.
De totale personeelskosten voor 2011 zijn geraamd op SRD.8.345.000,= en is opgemaakt op
basis van het huidige personeelsbestand per ultimo juli 2010. In deze kosten zijn verwerkt de
implementatie van de tweede fase van FISO 2 met de bijhorende “twk.’s”.
De raming van 2011 is ten opzichte van de raming van 2010 met 7,3% hoger uitgevallen,
waardoor het ook boven het aangegeven budgetplafond voor 2011 uit komt en wel met
SRD 1.594.000,=. Het gemiddelde maand inkomen van de vaste medewerkers is SRD.1.995,=
en dat van de contractanten is SRD 673,=.
Evenals voorgaande jaren zal de uitstroom minimaal zijn en zal de instroom slechts afhankelijk
van de verleende ontheffingen van de personeelsstop mogelijk zijn. De gemiddelde leeftijd van
het personeelsbestand ligt tussen de 45 en 50 jaar.
In 2011 zullen 26 personen jubileren, te weten 9 personen in verband met hun 25 jarig
Ambtsjubileum; 16 personen in verband met hun 30 jarig ambtsjubileum en 1 persoon in
verband met zijn 35 jarig ambtsjubileum.
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Overzicht personeelsbestand
Dienst
betrekking
Kader
niveau

Vaste dienst

Lager kader (schaal 1 t/m 6)
Midden kader (schaal 7 t/m 8)
Hoger kader (schaal 9 t/m 11)
Totaal

M
54
19
18

V
81
29
16

Tot.
135
48
34

91

126

217

Parttimer
Contractant
Docent en/of
Comm. Lid
M
V
Tot.
32
34
66
5
20
25
36
24
60
73

78

151

Generaal
Totaal
201
73
94
368

Van het totale personeelsbestand (368) is 55% van het vrouwelijk geslacht en 45% van het
mannelijk geslacht. Procentueel is van het personeel in vaste dienstbetrekking 16% hoger
kader; 22% midden kader en 62% lager kader. Om te voorkomen dat de cultuurontwikkeling
stagneert zal er moeten worden gewerkt aan het vergroten van het kader niveau.
Overzicht raming personeelskosten 2011
Subkosten soorten
10.00 Salarissen:
- Ambtelijk
- Vakantie toeslag
- Overwerk
- Werkgeverslasten Pensioenfonds
- Werkgeverslasten SZF
- Bonussen & Gratificaties
10.10 Vacatie- en onderstanden
10.20 Toelagen
10.30 Vergoedingen
10.40 Opleidingen
10.50 Externen
Totaal personeelskosten

Bedrag in SRD
5.023.000,=
411.500,=
61.500,=
214.500,=
282.500,=
82.000,=
55.000,=
52.000,=
65.000,=
23.000,=
2.075.000,=
8.345.000,=

20. De materiële kosten
De raming voor de materiele kosten is voor 2011, ondanks de groeiende inflatie, gehouden op
het niveau van het dienstjaar 2010 namelijk SRD.1.200.000,=.
Het betreft de vaste lasten met betrekking tot het optimaal doen functioneren van het
directoraat zoals de exploitatie kosten van thans vijf dienstvoertuigen, de verzekering van de
monumentale panden van het Fort Zeelandia, de uitvoering van de diverse dienstreizen en de
exploitatie van overige machines en apparatuur en kantoorgebouwen (auto garages) en
ruimten. Verder de operationele kosten van dienst verlenende afdelingen zoals Cultuur en
Creatieve Vorming, Cultuur en Gemeenschapscentra, Voorlichting , Cultuur Studies,
Palmentuin en enkele ad hoc cultuur ontwikkelingsprioriteiten.
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Overzicht raming materiële kosten 2010
Subkosten soorten
Bedrag in SRD
Kantoorkosten
(20.00)
293.800,=
Gebouwen en energie (20.10)
84.000,=
Reis- en verblijfkosten (20.20)
261.700,=
Automatiseringskosten (20.30)
128.000,=
Voorlichtingskosten
(20.40)
49.500,=
Algemene kosten
(20.50)
326.500,=
Onderwijskosten
(20.60)
41.500,=
Medische kosten
(20.70)
15.000,=
Totaal materiële kosten
1.200.000,=
40. De aanschaffingen
De kostenraming van deze hoofd kostensoort voor het dienstjaar 2011 is totaal SRD 250.000,=
, dit is SRD 31.000,= (11%) lager dan 2010.
Het betreft hoofdzakelijk het doen van de noodzakelijke vervangingsinvesteringen op het
gebied van:
Inventaris en meubilair totale raming SRD 80.000,=
Automatisering; om niet te ver achter te geraken ten aanzien van de technische
vernieuwingen op dit vlak zijn vervangingen en updating een must. De totale
raming is SRD 50.000,=
Vervoer; voor 2011 is gepland ter uitbreiding van het wagenpark één nieuwe auto
aan te schaffen te weten een dubbel cabine pick-up. Totale raming SRD 120.000,=.
TITEL II: Beleidsprogramma’s
Tabel 1:
Bedragen x SRD 1.000

Realisatie Verbonden Raming
2009
2010
2011
MOP-Beleidsgebied /doel:Onderwijs en Volksontwikkeling
MOP-Beleidsprogramma: Cultuur
100. Subsidie Stichting
Surinaams
50
50
50
Museum
101. Subsidie Cultureel
Centrum Suriname
&
30
40
40
V.M.S.
102. Subsidie Naks

Raming
2012

Raming
2013

Raming
2014

Raming
2015

50

50

50

50

50

50

50

50

Gemeenschapcentrum
103. Subsidie aan
Overige niet
commerciële
instellingen
105. Reguliere
specifieke
culturele
activiteiten
112. Bevordering van

0

10

10

10

10

10

10

99

45

100

100

100

100

100

306

349

450

450

450

450

450

38

23

20

50

50

50

50

2011
Cultuur
Studies
115. Voorbereiding en
deelname aan
Carifesta
116. Subsidie aan
Stichting
Nationale Volks
Muziek School
Suriname
117. Het opzetten van
landelijke kunst &
nijverheidsprojecten en
een permanente
exporuimte voor
craften
textielproducties
118. Exploitatie
bijzondere
Commissies en/of
Stichtingen ten
behoeve
van het Minov
Directoraat
Cultuur
119. Landelijke viering
Nat.
hoogtij- c/q
feestdagen
120. Kunst en Cultuur
educatie
121. Ondersteuning
Culturele
Centra Districten
122. Subsidie Stichting
Openluchtmuseum
Fort
Nieuw Amsterdam
(SOFNA)
123. Bijdrage in het
opzetten
Nationaal Kunsten
Cultuurfonds
124. Het opzetten van
een
Nationaal
Informatiecentrum
Surinaamse
Cultuur
125. Inventarisatie en
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50

0

250

1000

250

1000

250

25

25

50

50

50

50

50

40

40

80

100

100

100

120

22

45

80

80

80

80

80

54

80

100

100

100

100

100

0

0

70

100

100

150

150

39

43

70

100

100

100

100

50

0

50

50

50

50

50

35

0

50

50

50

50

50

15

0

70

80

80

80

80

19

0

30

50

50

50

50
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Modernisering
beheerssysteem van en
aankoop kunstwerken
t.b.v. de Staatscollectie
126. Bevordering van een
gedegen modern
mediabeleid
20
5
30
50
50
50
30
127. Kunst en Cultuur
voorlichtingsprogramma’s
60
0
100
100
100
100
100
128. Monumentenzorg
157
0
600
600
600
600
300
Totaal 1.109 755 2.000 3.200 2.470 3.270 2.540

Toelichting op de beleidsprogramma’s Algemeen
Zoals aangegeven in de begroting over het dienstjaar 2011, was die opgemaakt als een
technische begroting, waarbij het overgrote deel van de beleidsprogramma’s naar minimale
behoefte waren terug gebracht. In deze “Nota van Wijziging” zijn alle beleidsmaatregelen
opgenpomen volgens geplande behoefte.
Toelichting op de beleidsprogramma’s per beleidsmaatregel
100. Subsidie Stichting Surinaams Museum
De Stichting Surinaams Museum is een parastataal instelling die onder de
beleidsverantwoordelijkheid valt van het Directoraat Cultuur. Deze instelling levert een
belangrijke bijdrage in het ontsluiten en toegankelijk maken voor het groot publiek van het
Surinaams historisch erfgoed. Echter, zonder een jaarlijkse subsidie vanuit de overheid ter
dekking van de exploitatiekosten, kan het zichzelf niet in stand houden. De opgebrachte
subsidie voor 2011 is evenals voorgaande jaren gesteld op SRD 50.000,=
101. Subsidie Cultureel Centrum Suriname & VMS
Het personeelsbestand van het Cultureel Centrum Suriname en de bij haar verbonden Volks
Muziekschool zijn als ambtenaren opgebracht op de gewone dienst. Desondanks blijft de
noodzaak bestaan om aan deze niet-commerciële instelling een jaarlijkse overheidssubsidie te
verstrekken ter dekking van haar exploitatie tekort. Vanwege de verruiming en modernisering
van haar activiteiten, gebaseerd op een gedegen geformuleerd beleidsplan is voor 2011 de
overheidssubsidie gesteld op SRD 40.000,=
102. Subsidie Naks gemeenschapscentrum
Het Naks gemeenschapscentrum is een non-profit instelling die vanwege haar doelstelling, het
ontwikkelen van de Surinaamse cultuur, voor bijzondere ingediende projecten in aanmerking
kan komen voor een vaste jaarlijkse subsidie, welke voor het jaar 2011 wederom is gesteld op
SRD 10.000,=.
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103. Subsidie aan overige niet-commerciële instellingen en instanties
Overige niet-commerciële instellingen en/of instanties met een non-profit sociaalmaatschappelijke en culturele achtergrond kunnen voor bijzonder ingediende projecten in
aanmerking komen van een eenmalige financiële steun. Het gaat in deze om organisaties zoals:
De “Soekie Irodikromo” Volksacademie voor kunst en cultuur, het Nola Hatterman Art
Academy, VHJI/Sana Budaya, Culturele Unie Suriname, Cultureel Centrum Coronie,
Cultureel Centrum Nickerie, Organisatie van Inheemsen in Suriname en andere Ngo's.
De totale raming is, ondanks de beperkingen van het budgetplafond, gehouden op
SRD100.000,=.
105. Regulier specifieke culturele activiteiten
Ook voor 2011 zijn de specifieke culturele activiteiten geheel in lijn met het “Integraal
Cultuur beleidsactieplan 2007-2012” welke in nauw overleg met stakeholders tot stand is
gekomen. Ondermeer kunnen genoemd worden:

Het treffen van concrete voorbereidingen voor het opzetten van een kunstgallery
mede met donorfinanciering.

Het regelmatig doen onderhouden van monumenten i.s.m. de daartoe in aanmerking
komende organisaties en/of instellingen.

Het bevorderen van literaire producties onder andere door middel van het
ondersteunen van vaktechnische trainingen, deelname aan regionale en internationale
literatuur festivals en het weder instellen van Staatliteratuurprijs.

Het opzetten van tentoonstellingen/exposities van beeldende kunstwerken,
klederdrachten en oudheidkundige (museale) voorwerpen.

Het bevorderen van podiumkunstproductie’s, zoals dans, theater en muziek door
middel van o.a. trainingen, en het opzetten en/of ondersteunen van podiumkunsten
festivals.

Culturele educatie op seniorenniveau waarbij diverse kunstnijverheidstrainingen in
diverse wijken in Paramaribo en de districten worden verzorgd.

Het bestendigen en uitbreiden van de culturele betrekkingen met landen uit de regio
en multilaterale organisaties, alsook het concreet inhoud geven aan de met bevriende
naties gesloten culturele verdragen.

De participatie in regionale en internationale vergaderingen/conferenties en kunst- en
culturele festivals. Vast zijn de participatie in de jaarlijkse RCC-, UNESCO- en de
COHSOD meetings.

Overige cultuurontwikkelings- en beheersactiviteiten zoals het initiëren van nieuwe
kunst- en culturele evenementen.
Voor deze beleidsmaatregel zijn de ramingen voor 2011 gesteld op SRD 450.000,=.
112. Bevordering van Cultuurstudies
Het betreft hier een beleidsgebied welke structureel gericht is op het onderzoeken, ontsluiten,
vastleggen en toegankelijk maken voor het publiek van de veelheid aan culturele informatie als
onderdeel van het rijke en diverse Surinaams Cultuur erfgoed.
Het behelst een serie projecten waarvan in 2011 onder andere de volgende zullen worden
uitgevoerd:

Uitbreiding Kledingkist met kleding en publicatie informatiefolder.

Uitbreiding muziekkist met instrumenten en geluidsdragers
Uitvoering van deze beleidsmaatregel staat onder enorme druk van het gebrek aan kader.
Derhalve is voor deze beleidsmaatregel de raming voor 2011 teruggebracht naar SRD
20.000,=.
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115 Voorbereiding en deelname aan Carifesta
Suriname is sinds 1995 lid van de Caricom en heeft vanaf 1972 aan alle Carifesta’s
deelgenomen. In 2003 was ons land zelfs gastheer van dit mega regionaal kunst- en cultuur
festival (Carifesta VIII). Als volwaardig lid van de Caricom heeft ons land met haar constante
deelname aan en organisatie van Carifesta, haar stempel gedrukt binnen de Caraïbische
gemeenschap.
Carifesta heeft als doelstelling het stimuleren en ontdekken van hoge cultuur standaarden om
het Caraïbisch gebied verder te ontwikkelen en om te komen tot een regionale eenheid.
Vanwege de heersende financiële en economische crisis in de wereld is de organisatie van
Carifesta XI, welke in 2010 was gepland, naar een nader te bepalen datum uitgesteld.
Hoewel het er naar uitziet dat ook in 2011 er geen Carifesta zal worden georganiseerd,
betekent het geenszins dat er geen activiteiten en werkzaamheden worden verricht in verband
met Carifesta. Carifesta is immers een “on-going” proces. Volgens de nieuwe conceptie van de
CARICOM dient Carifesta bovendien niet als een losstaand festival voor kunst en cultuur te
worden bezien, maar is het een continue proces gericht op het stimuleren van nieuwe talenten,
het bevorderen van steeds nieuwe artistieke uitingen, innovaties ter benutting van de
economische potenties van de sector kunst en cultuur, en uiteraard het bevorderen van de
regionale cultuur integratie.
Geheel in lijn met de aanbevelingen van de Regional Cultural Committee (RCC) van de
CARICOM heeft het directoraat cultuur in 2007 een permanente Carifesta Bureau ingesteld
met als hoofdtaak het monitoren en coördineren van bovengenoemde activiteiten en
werkzaamheden rond Carifesta. Het fysiek huisvesten en equiperen van dit permanente
Carifesta Bureau vormen, evenals het vorig dienstjaar, voor 2011 de belangrijkste prioriteit
binnen deze beleidsmaatregel.
Voor deze beleidsmaatregel zijn de ramingen voor 2011 gesteld op SRD 250.000,=.
116. Subsidie aan Stichting Nationale Volks Muziek School Suriname
Deze Stichting is in 2007 voor het eerst opgebracht om in aanmerking te komen van vaste
subsidie, aangezien het in het beleid van het Ministerie van onderwijs en Volksontwikkeling
c/q het directoraat Cultuur past dat goed muziekonderwijs bereikbaar wordt gemaakt voor alle
lagen van de bevolking.
Uit de kostenraming van de Stichting blijkt dat de exploitatiekosten zeer hoog zijn, vooral het
kostenaspect met betrekking tot de vergoeding van de muziekdocenten. Ook mag worden
vastgesteld dat de activiteiten van de Stichting NVMS in een grote behoefte voorziet, getuige
de enorme groei van leerlingen die zich voor muziekonderwijs inschrijven. Op grond van het
bovenstaande is de subsidie raming voor 2011 gesteld op SRD 50.000,=.
117. Opzetten van landelijke kunst en nijverheidsprojecten en een permanente
exporuimte voor craft- en textielproducties.
In 2008 heeft het directoraat cultuur met de instelling van de interdepartementale werkgroep
voorbereiding National Craftboard, serieuze stappen gezet in de richting van structurele
ontwikkeling van de kunstnijverheidsindustrie. De nijverheidsprojekten in de afgelopen jaren
blijken in een enorme behoefte te voorzien, doch deze dienen thans naar een hoger plan getild
te worden richting kleinindustrie. Voor het jaar 2011 zal gewerkt worden aan de finalisering
van de renovatie/bouw en inrichten van een permanente expositieruimte voor craft- en
textielproductie, dit project kon als gevolg van de stijging van de kosten niet volledig worden
afgerond. Het organiseren van nationale festivals voor crafters en deelname aan craftbeurzen in
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het buitenland vormen de belangrijkste speerpunten van deze beleidsmaatregel. De raming
voor deze beleidsmaatregel is voor 2011 stationair gehouden op SRD 80.000,=.
118. Exploitatie bijzondere Commissies en/of Stichtingen ten behoeve van het Minov
Directoraat Cultuur
Deze beleidsmaatregel is in 2008 speciaal inwerking gesteld om de door de Minister van
Onderwijs en Volksontwikkeling (Directoraat Cultuur) geïnstalleerde Commissies en/of
Stichtingen enige armslag te verlenen ter dekking van de exploitatie- c/q operationele kosten
zoals kantoormaterialen, communicatie- en transportkosten, hierdoor kunnen zij de hun
opgedragen taken naar behoren uitvoeren.
Genoemd mogen worden de Commissie Monumentenzorg en Stichting gebouwd Erfgoed
Suriname. In 2011 is het verwachtbaar dat de nieuw ingestelde Commissies, zoals de
Commissie Kunst- en Cultuureducatie en de Commissie tot behoud van voorwerpen welke
historische, culturele dan wel wetenschappelijke waarde hebben voor Suriname, ter dekking
van de bovengenoemde kosten eveneens een beroep zullen doen op het Directoraat Cultuur. De
totale raming voor 2011 is gesteld op SRD 80.000,=.
119. Landelijke viering Nationale Hoogtij- c/q feestdagen.
Dit betreft het begeleiden, coördineren en voorbereiden van activiteiten in verband met de
viering van de door de overheid erkende nationale feestdagen op landelijk niveau. Voor het
dienstjaar 2011 is ten behoeve van deze beleidsmaatregel het gereserveerde bedrag gelijk aan
de raming van 2010 namelijk SRD 100.000,=.
120. Kunst en Cultuureducatie.
Dit meerjarig beleidsprogramma is gericht op het doen opnemen van kunst- en cultuur educatie
in het Onderwijs curriculum. In 2010 is er een pilot projectvoorstel “Kunst- en cultuureducatie
op basisscholen” ingediend bij de Raad van Ministers, hoewel dit voorstel nog niet is
goedgekeurd voor uitvoering bestaat de hoop dat het nog kan worden uit gevoerd en
geëvalueerd zodat het vervolg project in 2011 gelanceerd kan worden. De raming voor 2011 is
gesteld op SRD 70.000,=.
121. Ondersteuning Cultureel Centra Districten
Kunst en cultuur in de ruimste zin des woord, dient in alle lagen van de gemeenschap beleefd
te worden, hetgeen uitermate past in het integraal cultuurbeleid om zulks ook te doen beleven
in de districten. Hierbij is het wel van belang dat er zoveel als mogelijk de nodige afstemming
zal plaatsvinden met het ministerie van Regionale Ontwikkeling (Distriktsbestuur) in het kader
van de bestaande Distriktsplannen. Per district zijn in het kader daarvan culturele centra
geïdentificeerd, die in 2011 wederom vanuit het directoraat Cultuur de nodige financiële
ondersteuning zullen genieten. De totale raming voor 2011 is gesteld op SRD 70.000,=.
122. Subsidie aan Stichting Openluchtmuseum Fort Nieuw Amsterdam(SOFNA).
In februari 2008 is de verzelfstandiging van het Surinaams Openluchtmuseum Nieuw
Amsterdam een feit geworden. Het beheer over het museum ligt thans in handen bij de
Stichting Openluchtmuseum Fort Nieuw Amsterdam (SOFNA). Met als basis
een
Rehabilitatie- en exploitatieplan en een hernieuwde museum visie, werkt de SOFNA thans met
mede financiering van donororganisaties gestaag aan een meerjarig beleidsactieplan.
De resultaten tot nu toe mogen zeer bevredigend genoemd worden.
De Surinaamse Overheid blijft blijk geven van haar betrokkenheid bij de rehabilitatie van het
Openluchtmuseum Nieuw Amsterdam. Dat zal zij ook in 2011 doen middels het beschikbaar
houden van het huidig personeelsbestand. De kosten van deze ambtenaren zijn opgenomen in
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de apparaatskosten van het Directoraat. Daarnaast zal ter dekking van de exploitatiekosten
wederom een subsidie bedrag worden verstrekt. Deze zijn voor 2011 geraamd op SRD
50.000,=.
123. Bijdrage in het op te zetten Nationaal Kunst- en Cultuurfonds.
In 2008 is de oprichting van het Nationaal Kunst- en Cultuurfonds een feit geworden. Dit
fonds met een Stichting als beheersvorm geeft uiting van de publiek-private samenwerking
gericht op het scheppen van voorwaarden voor een gezonde kunst- en cultuur klimaat. In dit
fonds welke autonoom wordt beheerd worden financiële middelen vanuit het particulier
bedrijfsleven en de overheid bijeengebracht.
Deze financiële middelen worden op basis van ingediende projecten vanuit het kunst- en
cultuurveld, aangewend ter bevordering en stimulering van kunst- en cultuurproducties. De
jaarlijkse bijdrage van de overheid in dit fonds is voor 2011, evenals het vorig dienstjaar
gesteld op SRD 50.000,=.
124. Het opzetten van een Nationaal Informatiecentrum Surinaamse Cultuur
Om verzameld Cultuurinformatie materiaal beschikbaar te stellen aan de gemeenschap, zowel
nationaal als internationaal, is een voor de samenleving duidelijk zichtbaar en goed bereikbare
instelling noodzakelijk. Deze instelling is een autonoom uitvoeringsorgaan van het Directoraat
Cultuur, dat wordt belast met het documenteren, ontsluiten en toegankelijk maken van cultuur
informatie voor intern en extern gebruik.
Het opzetten en regulier onderhouden van een website vormt onderdeel van dit Nationaal
Informatiecentrum Surinaamse Cultuur. Hiermee zal vooral de bekendheid van en interesse in
ons land buiten ‘slands grenzen aanzienlijk worden verbeterd.
Nationaal zal dit centrum aanzienlijk bijdragen aan het cultuurbewustwordingsproces bij de
bevolking, alsmede het onderlinge respect en waardering voor elkaars cultuur.
In 2009 is de eerste fase van dit project uitgevoerd namelijk het opzetten van een stichting die
de contouren van het uit te voeren plan moet uitzetten, terwijl aan de voorbereiding van de
tweede wordt gewerkt, te weten het identificeren en inrichten van een monumentaal pand voor
de huisvesting. In dit pand zal een cultuurwinkel worden ondergebracht, ingericht met de
nieuwste technologie. De raming van dit meerjaren project is voor 2011 is gesteld op SRD
70.000,=.
125. Inventarisatie en Modernisering beheerssysteem van en aankoop kunstwerken
t.b.v. de staatscollectie.
De onder de verantwoordelijkheid en beheer van het Directoraat Cultuur zijnde staatscollectie
van kunstwerken is zeer dringend aan een grondige inventarisatie toe. Voor de fysiek, bij het
Directoraat Cultuur in beheer zijnde kunstwerken is er dringend behoefte aan een professionele
opslagruimte.
De conditie van kunstwerken die bij andere overheidsinstanties zijn ondergebracht dient te
worden gecontroleerd. Een aan de tijd aangepaste beheerssysteem, met gebruikmaking van
digitale technologie is absoluut geen luxe, doch een noodzaak. De raming voor 2011 voor deze
beleidsmaatregel is stationair gehouden op SRD30.000,=.
126. Bevorderen van een gedegen modern mediabeleid
Het Directoraat Cultuur zal actiever inhoud geven aan die aspecten van het mediabeleid welke
onder haar beleidsverantwoordelijkheid valt. De speerpunten van het mediabeleid zijn:
Het bevorderen van kwalitatief hoogstaande media- en journalistieke producties
door middel van onder andere het doen verzorgen van trainingen;
Het instellen van de mediaraad;
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Het initiëren van een moderne mediawetgeving;
Het mede ondersteunen van Ngo's die met betrekking tot het mediabeleid
projecten willen initiëren.
De totale raming voor 2011 is gesteld op SRD 30.000,=.
127. Kunst en Cultuur voorlichtingsprogramma’s
In onze multiculturele samenleving zijn er genoeg aspecten, zeden en gewoonten, die bij velen
nog een zekere mate van onbekendheid genieten. Ook de activiteiten van het Directoraat
Cultuur verdienen het om meer onder de aandacht van het groot publiek te worden gebracht.
Met het intussen geïntroduceerde tweewekelijkse educatief televisie voorlichtingsprogramma,
getiteld “Cultuur info” wordt culturele informatie, materieel en immaterieel erfgoed van ons
land, alsook de visie, missie en doel en het beleid van het Directoraat Cultuur, voor het
voetlicht gebracht.
Meer aandacht voor achtergronden, de veelzijdigheid van onze samenleving, kunst en cultuur,
gebouwd erfgoed, rolmodellen alsook afdelingen van het Directoraat Cultuur, leidt
ongetwijfeld tot meer onderling begrip.
Het dienstjaar 2011 staat geheel in het licht van continuering van beleid, hierdoor is de
ramingen voor deze beleidsmaatregel wederom gesteld op SRD 100.000,=.
128. Monumentenzorg
De zorg over en rond monumentale panden valt onder de directe verantwoordelijkheid van het
Ministerie van Onderwijs en Volksontwikkeling Directoraat Cultuur. Hiervoor dient als
wettelijk kader de Monumentenwet 2002 ( S.B 2002 no.72), en de Wereld Erfgoed Conventie
van de Unesco die Suriname in 1997 heeft geratificeerd. Mede op grond hiervan heeft de
historische binnenstad van Paramaribo in 2002 van de Unesco de status verkregen van Wereld
Erfgoed Site.
Op grond van het bovenstaande rust op de Surinaamse overheid de plicht zorg te dragen voor
onderhoud of herstel, en behoud van panden binnen de historische binnenstad en panden die op
de monumentenlijst Paramaribo zijn opgebracht.
Om verval en/of verlies van monumentale panden te stuiten zal het ingezette beleid vanuit het
Directoraat Cultuur ook in 2011 voortgezet worden. Het komend dienstjaar 2011 zal het
directoraat het proces van het verlenen van ondersteuning aan de zakelijke gerechtigden van
monumentale panden, bij wie wettelijk een onderhoudsplicht rust, te continueren, dit om de
grovelijke verwaarlozing enigszins tegen te gaan. De van staatswege gemaakte herstelkosten
kunnen en zullen verhaald worden op de zakelijk gerechtigden.
Bij de uitvoering van dit beleidsprogramma zal het Directoraat Cultuur gebruik maken van
haar bij de monumentenwet ingestelde werkarmen, t.w. de Commissie Monumentenzorg en de
Stichting Gebouwd Erfgoed Suriname.
De raming in 2011 voor dit beleidsprogramma is gesteld op SRD 300.000,=.
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Tabel 2:
Verwachte beleidsresultaten
per eind 2010
MOP-Beleidsgebied: Onderwijs en Volksontwikkeling
Beleidsprogramma: Cultuur
Beleidsprogramma
100. Subsidie Stichting
Nadat de nodige verificatoren m.b.t.
Surinaams Museum deze vaste subsidie zijn ingediend en
goed bevonden is de subsidie 2010
verleend en is thans in proces van
betaalbaarstelling.
101. Subsidie Cultureel
De verantwoording 2009 is samen
Centrum
met de subsidie aanvraag 2010 in
Suriname & VMS
gediend en wordt afgehandeld
conform de geldende comptabele
regels. Het is verwachtbaar dat ook
dit jaar de subsidie volledig verleend
zal worden.
102. Subsidie Naks
Deze organisatie heeft haar subsidie
verantwoording 2008 begin 2010
gemeenschapscentrum
tezamen met subsidie aanvraag 2010
begin van het jaar ingediend. De
subsidie is verleend reeds in het
eerste kwartaal van dit jaar.
103. Subsidie aan overige
niet-commerciële
instellingen en
instanties

105. Regulier specifieke
culturele activiteiten

112. Bevordering van
Cultuurstudies

Totaal is tot en met eind juli 2010 is
van de geraamde SRD.100.000 reeds
verbonden SRD.44.500. het betreft
ondersteuningen aan onder andere de
Stichting ter bevordering van kunst
en cultuur, de Schrijversgroep en
Codanco. Het is verwachtbaar dat het
overig deel in de tweede helft van
2010 eveneens volgens de geldende
regels besteed zal worden.
Per ultimo juni 2010 is van deze
beleidsmaatregel reeds besteed en/of
verbonden 99,6%. Het betreft
activiteiten die reeds hebben plaats
gevonden,zoals “the Summit on
Youth”, het Handicraft festival en de
voorbereiding op de viering van 120
jaar Javaanse immigratie en
activiteiten die nog plaats moeten
vinden zoals de presentatie van het
theaterstuk “Mother Earth” en de
Folklore fashion show.
Het overgrote deel van deze
beleidsmaatregel wordt besteed aan
het goedgekeurd project “publicatie
muziek cd Surinaamse
Volksliederen” de rest van de
middelen SRD.2.520 zal worden

Verwachte beleidsresultaten
per eind 2011

Het is verwachtbaar dat ook in het
jaar 2011 de subsidie conform de
geldende procedure zal worden
afgehandeld.
De Subsidie aan het CCS voor 2011
zal verleend worden als de nodige
verificatoren worden ingediend.

Deze organisatie heeft altijd een
nauwe samenwerking gehad met het
Directoraat Cultuur.
Het continueren van de subsidie in
2011 zal de culturele band tussen
overheid en het cultuurveld alleen
maar hechter maken.
Uit de resultaten van de afgelopen
jaren is gebleken dat deze
beleidsmaatregel voorziet in de
behoefte waarvoor zij is ingesteld.
Het is dus verwachtbaar dat ook in
2011 deze trend zich zal voortzetten.

Aangezien deze beleidsmaatregel in
2010 tegen midden van het jaar zo
goed als volledig is besteed,ligt het in
de lijn der verwachtingen dat het ook
in 2011 zijn nut zal bewijzen, vandaar
dat de raming ook enigszins is
verruimd.

De raming van deze beleidsmaatregel
is ietwat terug gebracht als gevolg van
het gebrek aan gekwalificeerd kader.
Op stapel ligt de publicatie over
Surinaamse klederdrachten.
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besteed aan het aanvullen van de
muziek leskist.
Carifesta is een voortdurend proces.
Om de permanente Carifesta Unit
adequaat te huisvesten zal in de 2e
helft van 2010, overlopend naar 2011
getracht worden een kantoor op te
zetten en in te richten. Tevens zal in
het kader van de viering van 35 jaar
onafhankelijkheid een culturele
manifestatie worden gehouden in de
trant van de “Carifesta Grand
Market”.

116. Subsidie aan
Stichting
Nationale Volks
Muziek
School Suriname

De muziekschool heeft de verplichte
verantwoording en haar aanvraag
voor subsidie 2010 ingediend welke
is goedgekeurd en reeds betaalbaar is
gesteld.

117. Opzetten van
landelijke
kunst en nijverheidsprojecten en een
permanente
exporuimte
voor craft- en textielproducties.

De bouw van de craft expo ruimte in
de Palmentuin heeft enige stagnatie
ondervonden als gevolg van de
prijsstijgingen van materialen. Het is
verwachtbaar dat met de nog
beschikbare rest middelen op deze
beleidsmaatregel groot SRD.40.000
de oplevering van de craft unit tegen
eind 2010 zijn beslag zal hebben.
In 2010 is reeds 45 duizend
beschikbaar gesteld aan de Stichting
Gebouwd Erfgoed en de Commissie
Monumenten zorg. Het is te
verwachten dat het overig deel van de
beschikbare middelen even zo
besteed zal worden in de tweede helft
van het jaar.
De kosten in verband met de
activiteiten rond de viering van de
afschaffing van de Slavernij op 1 juli
en het Surija festival, een project in
verband met de herdenking van 120
jaar Javaanse immigratie zijn reeds
ten laste gebracht van deze
beleidsmaatregel. Het resterend deel
groot SRD.20.200 zal aangewend
worden voor activiteiten in het kader
van de viering van 35 jaar
onafhankelijkheid.

118. Exploitatie
bijzondere
Commissies en/of
Stichtingen ten
behoeve
van het Minov
Directoraat
Cultuur
119. Landelijke viering
Nationale Hoogtijc/q
feestdagen.

120. Kunst en
Cultuureducatie.

Er is een pilot project voorstel Kunst
en Cultuur op de Basisscholen
ingediend bij de Raad van Ministers.
Zodra goedkeuring is verleend zullen
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Als gevolg van de economische
recessie is er van uit het Caricom
secretariaat nog geen duidelijkheid
gegeven met betrekking tot welk land
de organisatie van de eerst volgende
Carifesta op zich wenst te nemen. In
afwachting daarvan blijft Suriname
zich voorbereiden en haar publiek
warm houden met de organisatie van
soortgelijke culturele evenementen,
vandaar de verruiming met SRD
200.000 voor 2011.
De output van de muziekschool is
bijzonder goed, echter maken de hoge
exploitatiekosten maken het verlenen
van subsidie zeer noodzakelijk
vandaar dat deze ook in 2011
verleend zal worden indien wordt
voldaan aan de gestelde
verplichtingen.
Het gehele art en craft gebeuren is
thans in een maalstroom beland
waarbij er bijna gesproken kan
worden van de Surinaamse craft
industrie. Deze beleidsmaatregel is
van bijzonder belang om ook in 2011
de opkomende craft industrie naar een
hogere standaard te leiden.
Ook in 2011 zullen dergelijke
werkarmen van het Ministerie de aan
hen toe bedeelde taken efficiënt
kunnen uitvoeren, wetende dat de
dringende kosten enigszins gedekt
kunnen worden.
Ook in 2011 zullen de kosten voor de
viering van de reguliere hoogtij
feestdagen ten laste gebracht worden
van deze beleidsmaatregel.

Afhankelijk van de uitvoering en de
evaluatie van het pilot project zullen
er in 2011 meerdere projecten die
betrekking hebben op kunst en cultuur
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de kosten ten laste van deze
beleidsmaatregel worden gebracht.
Het project kan echter pas uitgevoerd
worden met de aanvang van het
nieuw schooljaar in oktober 2010.

educatie worden geïnitieerd.

121. Ondersteuning
Cultureel
Centra Districten

Er is reeds SRD.42.450 gealloceerd
voor een muziek educatie project te
Commewijne en een art project van
CCV/Nola Hattermann Instituut te
Moengo (Marowijne). Het overig
deel zal worden besteed aan nog
nader te bepalen projecten.

Continuering van het cultuurbeleid
houdt ook in het gestarte proces, van
Cultuur ontwikkeling en beleving
brengen naar gebieden waar het nog
latent is, voort te zetten.

122. Subsidie aan
Stichting
Openluchtmuseum
Fort
Nieuw Amsterdam
(SOFNA).

Als gevolg van wisseling van de
directie bij het openlucht Museum is
de subsidie aanvraag 2010 nog niet
ingediend. Het zal naar alle
waarschijnlijkheid in de 2e helft van
het jaar worden aangevraagd en
goedgekeurd.

Afhankelijk van verantwoording over
de verleende subsidie van 2010 zal
die van 2011 eventueel verleend
worden.

123. Bijdrage in het op te
zetten
Nationaal Kunst- en
Cultuurfonds.

Het fonds is sinds 2008 operationeel.
De overheidsbijdrage in dit fonds is
het volle geraamd bedrag van 2009
ad SRD.35 duizend welk in 2010 is
aangevraagd en betaalbaar is gesteld
aan het bestuur van het fonds.

Voor 2011 is de Overheidsbijdrage in
het fond wederom gesteld op SRD
50.000,=. Verwacht wordt dat het
particulier initiatief op kunst en
cultuur gebied ook dit jaar haar
bijdrage zal doen in het fonds.

124. Het opzetten van een
Nationaal
Informatiecentrum Surinaamse
Cultuur.

De beheersstructuur van dit centrum
zal een stichting zijn, helaas is het
stichtingsbestuur nog niet
samengesteld en kunnen de middelen
voor 2010 nog niet beschikbaar
worden gesteld.

De 2e fase van dit project wordt
verder uitgevoerd met de geraamde
middelen voor het jaar 2011.

125. Inventarisatie en
modernisering
beheerssysteem van en
aankoop
kunstwerken t.b.v.
de staatscollectie.

De kosten van de uitbreiding
restauratie en conservering van de
Staatscollectie zullen hoofdzakelijk
ten laste van deze beleidsmaatregel
worden gebracht.

De raming is stationair gehouden
omdat er eerst gewerkt zal worden
aan het creëren van een goed
geoutilleerde opslagruimte voor de
kunstwerken.

126. Bevorderen van een
gedegen modern
mediabeleid

De intentie is om allereerst de
mediaraad in te stellen en de
middelen beschikbaar te stellen aan
deze raad.

De Mediaraad moet dienen als
counterpart tussen Overheid en
mediabedrijven c/q mediawerkers en
zal met financiële steun van de
overheid moeten werken aan
standaarden voor het media gebeuren.

127. Kunst en Cultuur

Als gevolg van het gebrek aan kader
en gedegen apparatuur loopt het
voorlichtingsprogramma’s directoraat ietwat achter met het
samenstellen van culturele

Het maken van Cultuur televisie
programma’s heeft een tweeledig
karakter namelijk er wordt een breder
publiek bereikt en er wordt gezorgd
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producties. In de 2e helft van het jaar
zal worden getracht een inhaalslag te
maken.

128. Monumentenzorg

In de tweede helft van 2010 zal er
een nieuw project voorstel worden
ingediend bij de Raad van Ministers
voor goedkeuring. Het betreft in deze
het vervolg traject met betrekking tot
de rehabilitatie van de monumentale
site Palmentuin voor de totale raming
van 2010 van deze beleidsmaatregel.

voor een goede conservering van
cultureel erfgoed. Ook in 2011zal er
gewerkt worden aan het bestendig
bewaren en bewaken van culturele
waarden.
Doel is het stuiten van het verval
en/of voorkomen van verlies van de
Monumentale panden die behoren tot
de wereld erfgoed site van Paramaribo
en de monumentale lijst Paramaribo.
Wettelijk zijn er nog bepaalde
procedures die aangepakt moeten
worden, vandaar het besluit de raming
van deze maatregel voor 2011 met de
helft terug te brengen.

TITEL IV: Parastatalen
1.
Academie voor Hoger Kunst en Cultuur Onderwijs
Deze instelling heeft als voornaamste doel het op HBO niveau opleiden van personen die in
staat zijn om op verantwoorde wijze de problematiek rond het proces van kunst, communicatie
en cultuuruitingen te analyseren, begeleiden op zowel individueel-, groeps- als nationaal
niveau en zonodig daar richting aan te geven. Aan dit instituut worden colleges verzorgd ten
behoeve van studenten van drie studierichtingen te weten:




Beeldende kunst
Journalistiek
Sociaal cultureel vormingswerk

De studierichting Beeldende kunsten
Heeft als doel bij de student vaardigheden en attitudes te ontwikkelen om te komen tot
een persoonlijke visie op het zelfstandig functioneren in de Beeldende Kunsten en
Grafische vormgeving.
De studierichting Journalistiek
Heeft ten doel onderricht te verschaffen in de diverse aspecten van publiekgerichte
informatie overdracht. In de Surinaamse maatschappij bestaat er, vooral gedurende de
laatste jaren, behoefte aan geschoolde journalisten, die publiekgerichte informatie
kunnen produceren en overdragen.
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De studierichting Sociaal en Cultureel vormingswerk
Deze studierichting stelt zich ten doel sociaal werkers op te leiden die, tegen de
achtergrond van de zich afspelende maatschappij verandering op sociaal, economisch
en cultureel niveau, inzicht en vaardigheden bezitten om individuen, groepen en
leefgemeenschappen agogisch te begeleiden zodat zij bestaande of opkomende crises
op sociaal, economisch en cultureel niveau kunnen beheersen en kunnen
transformeren naar een gewenste toestand.
Het Directoraat Cultuur draagt zorg voor de betaling van het administratief personeel en
het docenten bestand zowel fulltime als parttime docenten. De personeelskosten van deze
instelling zijn voor 2011 totaal geraamd op SRD 929.500,-. Het is wel de bedoeling dat deze
onderwijsinstelling zal worden overgeheveld naar het Directoraat Onderwijs.
2.
Het Nola Hatterman Art Academy
Verzorgt buitenschoolse teken en andere creatieve cursussen op junioren en senioren niveau.
Het Directoraat Cultuur draagt zorg voor de vergoeding van de parttime medewerkers,
tekenleraren en doet een bijdrage in de aankoop van tekenmaterialen.
3.
Het Cultureel Centrum Suriname (C.C.S.) en de Volks Muziek School.
Het totale personeelsbestand van deze instellingen (30 personen) uitgezonderd de
muziekdocenten komen voor op de betaalrol van het Directoraat Cultuur (zijn ambtenaren). De
totale Personeelskosten zijn geraamd op SRD 710.000,= en de jaarlijkse vaste subsidie aan
deze instellingen is voor het jaar 2011 begroot op SRD 40.000,=.
4.
Stichting Surinaams Museum
Aangezien het Surinaams museum met de opbrengst van haar uitgevoerde activiteiten niet uit
haar exploitatiekosten komt en het beleid van het Directoraat Cultuur mede erop gericht is de
Surinaamse historie te bewaren en te conserveren voor het nageslacht, is het een noodzaak
deze stichting financieel te ondersteunen met een subsidie, deze is voor het dienstjaar 2011, net
als het voorgaande jaar, gesteld op SRD 50.000,=.
Verder dient vermeld te worden dat de Directeur van het Surinaams Museum als ambtenaar in
dienstbetrekking staat van het Directoraat.
5.
Stichting Gebouwd Erfgoed Suriname
Deze Stichting heeft als hoofddoelstelling het voorbereiden van een rechtspersoon belast met
het beheer van de monumenten (beheerinstituut monumentenzorg). De stichting wordt als
katalysator aangewend bij de revitalisering van de historische binnenstad van Paramaribo.
Slechts de personeelskosten en de vergoeding ten behoeve van de leden die zitting hebben in
het stichtingsbestuur komen ten laste van het Directoraat Cultuur
6.
Stichting Openluchtmuseum Fort Nieuw Amsterdam (SOFNA).
Deze Stichting werd op 25 januari 2008 bij akte van de Notarissen Mr. L.D. Hira Sing en
Mr. M.R. Sanrochman opgericht en heet “Stichting Openluchtmuseum Fort Nieuw
Amsterdam” afgekort “Stichting SOFNA” en is gevestigd in het district Commewijne.
De Stichting heeft ten doel:

2011
-

40

No. 121

Het bevorderen en verspreiden van kennis over de Surinaamse geschiedenis en
het hedendaagse Suriname;
Het ontwikkelen van Openluchtmuseum Fort Nieuw Amsterdam tot een
centrum van educatie, studie en vrijetijdsbesteding;
Het leveren van een bijdrage aan duurzame ontwikkeling van het district
Commewijne, alles in de ruimste zin des woords.

Paramaribo, 30 augustus 2011,
DESIRÉ D. BOUTERSE

