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Samenvatting 

 

Dit Nationaal Strategisch Beleidsplan voor ICT in het onderwijs is 

geschreven in opdracht van het Ministerie van Onderwijs en 

Volksontwikkeling (MINOV) in Suriname, onder het Tweede Basic 

Education Improvement Program (BEIP). 

 

Het Beleidsplan is ontstaan middels een uitgebreid participatief proces, via 

discussies, workshops, interviews  envalidaties met belanghebbenden uit 

de hele onderwijssector in Suriname tussen juli en november 2013.  

 

ICT in het onderwijs in Suriname bevindt zich in een opkomende fase. Dit 

kan geconstateerd worden als gebruik wordt gemaakt van een model dat 

is gedefinieerd door de Zuidoostaziatische Organisatie van Ministers van 

Onderwijs (SEAMEO) op basis van tien dimensies. De context in Suriname 

is vergelijkbaar met die van andere landen, die zich in de opkomende fase 

bevinden.1 De karakterisering van Suriname als “opkomend” in e-

Education wordt verder ondersteund door discussies en interviews met 

belanghebbenden, en door de resultaten van een enquête, die is 

uitgevoerd als onderdeel van het Nationaal Strategisch Beleidsplan voor 

ICT in het onderwijs. 

 

In oktober en november 2013 werd op alle kleuter- en basisscholen een 

enquête toegestuurd (N=344). Het doel was om een duidelijk beeld van 

de huidige situatie te krijgen met betrekking tot e-Education (of ICT in het 

onderwijs) in Suriname. Totaal stuurden 200 scholen de enquête terug 

verdeeld over het hele land. De belangrijkste bevindingen van het 

onderzoek waren:  

 69% van de scholen heeft geen probleem met elektriciteit. In sommige 

districten lag dit veel lager (Sipaliwini 5%, 55% in Marowijne en 57% 

in Brokopondo), 

 slechts 48% van de scholen heeft toegang tot computers, 

                                       

1 Zie: D2 eindverslag van de huidige status van ICT in het onderwijs 



Pagina: 8 

 

 slechts één derde van de scholen met computers heeft een 

computerlokaal, 

 één derde van de scholen (33%) heeft een internetverbinding, maar in 

het binnenland heeft geen enkele school een internetverbinding,  

 scholen in Sipaliwini, Brokopondo en Marowijne hebben minder 

toegang tot andere ICT-middelen zoals radio en tv dan het landelijk 

gemiddelde, 

 bij veel leerkrachten ontbreekt het aan de juiste competenties om ICT 

in de les op een pedagogische en didactische manier te gebruiken, 

zelfs als scholen wel computers hebben (zelfs bij deze scholen is 

slechts 6% goed opgeleid in het gebruik van ICT in de les). 

 

Dit Nationaal Strategisch Beleidsplan voor ICT in het onderwijs – in 

andere woorden “e-Education”, heeft een “pedagogisch didactisch 

invalshoek”. Het onderwijs staat centraal en ICT is een hulpmiddel om de 

kwaliteit daarvan te verbeteren. Het beleidsplan is gebaseerd op het 

nieuwe curriculum raamwerk van Suriname, terwijl er ook voorwaarden 

worden geschept voor toekomstbestendige oplossingen. Het combineert 

connectiviteit met de juiste technologie en de toepassing ervan in de 

onderwijspraktijk. 

 

Dit Nationaal Strategisch Beleidsplan voor ICT in het onderwijs bouwt 

voort op het Education-for-All World Education Forum in Dakar in 2000 en 

de “Caribbean Education Strategy 2020”, eveneens ontwikkeld in 2000. 

Suriname heeft in 2004 een visie op de ideale Surinaamse burger in het 

Sectorplan Onderwijs (SEP) vastgesteld.2 In 2009 heeft MINOV “ Ik geloof 

in jou” gepubliceerd, een politiek document dat missie en filosofie 

uiteenzet voor het onderwijs op basis van het SEP. 

 

Het doel van het Nationaal Strategisch Beleidsplan voor ICT in het 

onderwijs is “om ICT op een zodanige wijze te gebruiken dat alle kinderen 

in Suriname gelijke kansen krijgen om hun eigen individuele talenten op 

basis van de meest effectieve methode te ontwikkelen”.  

                                       

2 Sectorplan Onderwijs (MINOV 2004).  
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Deze doelstelling wordt gerealiseerd door vijf interventiegebieden: 

1. Het leerproces en leermiddelen  

2. Het lesgeven (vooropleiding en nascholing), 

3. Een faciliterende leerinfrastructuur, 

4. Het schoolmanagement, 

5. Maatschappelijke betrokkenheid 

 

Bij de planning van interventies, dienen rekening te worden gehouden de 

vogende veronderstellingen: 

 E-Education moet ondersteunend zijn aan de grootschalige 

onderwijsvernieuwingen die al gaande zijn in Suriname (op basis van 

het nieuwe curriculum raamwerk) 

 lager onderwijs zal in de toekomst gebruik maken van een combinatie 

van onderwijs in de klas(leerling gericht ) en e-learning (blended 

learning). 

 

De belangrijkste beleidsprioriteiten per interventiegevied: 

1. Het Leerproces en leermiddelen 

a. Implementeer ICT-hulpmiddelen waarmee nieuwe curriculum 

raamwerk en pedagogische en didactische lesmethoden wordt 

ondersteund 

b. Ontwikkel een goede mix van leermiddelen, zowel in gedrukte 

als in digitale vorm waarmee actieve leerprocessen worden 

ondersteund, die aansluiten op de leerwijze van leerlingen 

2. Het Lesgeven 

a. Ondersteun de integratie van ICT in het leerproces. Begin met 

twee vakken: taal en rekenen. 

b. Maak het trainen van leerkrachten hoofdprioriteit. MINOV zal de 

kwaliteit van de PI’s verhogen waardoor ICT op effectieve 

manier kan worden gebruikt om leerstrategiën en leerling 

gerichte pedagogische en didactische methodes te integreren. 

c. Maak het nieuwe curriculum raamwerk uitgangspunt van 

vooropleiding en nascholing via Pedagogische Instituten (PI's) te 

beginnen met het gebruik van ICT in taal en rekenen 
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d. Identificeer en train ICT kampioenen op scholen, die ICT 

pedagogisch en didactisch verantwoord kunnen gebruiken in de 

les 

3. De ondersteunende leeromgeving 

a. Beslis over de prioriteiten van hardware keuze (internettoegang, 

netwerk en apparaten) voor scholen, leerlingen en leerkrachten 

b. Geef speciale aandacht aan internettoegang in het binnenland 

4. Schoolmanagement 

a. Bevorder de ontwikkeling van nationale electronische 

leeromgevingen (ELO's) en 

schoolmanagementinformatiesystemen (SMIS's) gekoppeld aan 

het nationale Onderwijs Informatie Systeem (EMIS) 

b. Geef training aan leerkrachten, schoolleiders en inspecteurs in 

het gebruik van ELO- en SMIS-systemen en in verander 

management  

5. Maatschappelijke betrokkenheid 

a. Betrek ouders en gemeenschappen bij keuze van investeringen 

in ICT-infrastructuur en digitale leermiddelen 

b. Stimuleer scholen in het gebruik van ICT-voorzieningen door de 

gemeenschap en andere belanghebbenden na schooltijd tegen 

een vergoeding. 

 

Het implementatie traject beschrijft de verschillende interventiegebieden 

op basis van de volgende uitgangspunten: 

 

 alle MINOV-afdelingen – en dus niet alleen de nieuw geplande “e-

Education Unit” – ontwikkelen nieuwe taken door de strategische keuze 

voor e-Education;  

 samenwerking met elkaar (binnen MINOV en met alle partijen in de 

onderwijssector) wordt gezien als een voorwaarde voor een 

succesvolle implementatie; 

 Aandacht voor de technische infrastructuur is noodzakelijk, hoewel 

onderwijsdoelstellingen voorop moet blijven staan; 
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 Nieuwe methodes voor professionele ontwikkeling van leerkrachten 

zullen eerst worden uitgetest waarbij verschillende benaderingen 

worden gekozen.  

 

In die eerste jaren zal de focus liggen op activiteiten die binnen de 

bestaande budgetten kunnen worden geïmplementeerd. Tegelijkertijd 

zoekt MINOV aanvullende financiering om te investeren in de volledige 

implementatie van het Nationale Strategisch Beleidplan voor ICT in het 

onderwijs. 

 

Om het Nationaal Strategisch Beleidsplan voor ICT in het onderwijs te 

implementeren zal MINOV een sterke e-Education Unit (e-EDU) opzetten. 

Dit is een coordinerende afdeling met een duidelijke basis binnen in 

MINOV en met expertise uit de onderwijssector. MINOV geeft de e-

Education Unit het mandaat het implementatieplan verder uit te werken. 

Naast het opbouwen van eigen expertise krijgt de Unit de expliciete taak 

andere afdelingen te versterken om nieuwe taken en expertise te 

ontwikkelen  voor de invoer van e-Education. 
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Achtergrond 

 

Dit Nationaal Strategisch Beleidsplan voor ICT in het onderwijs is het 

eindproduct van een uitgebreid proces in opdracht van het Ministerie van 

Onderwijs en Volksontwikkeling (MINOV) in Suriname, onder het Tweede 

Basic Education Improvement Program (BEIP). 

 

Het werk werd uitgevoerd door het Internationaal Institute for 

Communication and Development (IICD, Den Haag, Nederland) in 

samenwerking met onderaannemers free man management consultants 

(Ooij, Nederland), Edukans (Amersfoort, Nederland) en Projekta 

(Paramaribo, Suriname).  

 

De ontwikkeling van dit Nationaal Strategisch Beleidsplan voor ICT in het 

onderwijs is ontstaan op basis van consultaties en validaties tussen juli en 

november 2013 met deelnemers uit de hele onderwijssector in Suriname. 

Het proces kende acht belangrijke stappen: 

 

 Een kick-off meeting op nationaal niveau gehouden met 

belanghebbenden in Paramaribo op 11 juli 2013;  

 Deskonderzoek naar secundaire bronnen op het gebied van ICT in het 

onderwijs (e-Education), zowel in Suriname als wereldwijd;  

 twee rondes van semigestructureerde interviews met deelnemers 

gehouden in juli en oktober 2013; 

 regionale consultatie workshops gehouden in Brokopondo, Albina en 

Nickerie in oktober 2013 en in Colakreek in november 2013 (met 

deelnemers uit Para, Wanica en Paramaribo; 

 een onderzoek onder alle scholen door middel van een enquête over 

het gebruik van ICT op scholen (200 van 344 scholen retourneerde de 

enquête); 

 een nationaal consultatie workshop gehouden in Paramaribo in oktober 

2013;  

 focusgroepsessies in november 2013 met de pedagogische instituten 

(PI's) en met ICT-leerkrachten in Nickerie;  
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 een nationale validatieworkshop gehouden in Paramaribo in november 

2013 inclusief vertegenwoordigers van de regionale workshops.  

 

Tijdens dit proces werden er een aantal producten opgeleverd: 

 

 Context analyse. Dit rapport beschrijft de huidige status van e-

Education wereldwijd en in Suriname, waarbij de Surinaamse context 

met betrekking tot ICT in het onderwijs met goede voorbeelden uit 

andere landen worden vergeleken. Er zijn secundaire bronnen 

onderzocht met betrekking tot de ervaringen, geleerde lessen en 

uitdagingen in Suriname. Dit werd vergeleken met andere landen met 

een vergelijkbaar niveau van ontwikkeling. Dit rapport draagt bij aan 

het ontwikkelen van een effectief nationaal beleid inzake ICT in het 

onderwijs. Dit rapport over ICT in het onderwijs biedt ook meer 

duidelijkheid over welke opties Suriname heeft voor nu en in de 

toekomst. De bevindingen uit de enquete zijn ook gebruikt als input 

voor deze context analyse. 

 

 Stakeholder Rapport. Dit rapport analyseert de behoeften van de 

verschillende belanghebbenden die betrokken zijn bij de ontwikkeling 

van dit Nationaal Strategisch Beleidsplan voor ICT in het onderwijs. 

 

 Communicatie plan. Dit plan bevat een aanpak voor het stimuleren van 

een succesvolle uitvoering van het Nationaal Strategisch Beleidsplan 

voor ICT in het onderwijs. 

 

 Rapport over het consultatie en validatie proces. Dit rapport bevat een 

verzameling verslagen van de verschillende consultaties en validaties 

voor de ontwikkeling van het Nationaal Strategisch Beleidsplan voor 

ICT in het onderwijs. 

 

 Rapport over alternatieve onderwijsmethoden. Deze studie richt zich 

op hoe ICT kan worden gebruikt om het onderwijs- en leerproces in 

het binnenland te verbeteren. De term “alternatieve 

onderwijsmethoden” wordt gebruikt om andere manieren van lesgeven 
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te beschrijven  dan het huidige gebruik van krijt en bord. De 

belangrijkste doelstelling van het rapport is om advies uit te brengen 

over een implementatiestrategie om ervaringen van de huidige en 

toekomstige pilots van e-Education op schaal te brengen, met een 

speciale focus op alternatieve onderwijsmethoden.  
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1. Nationaal Strategisch Beleidsplan voor ICT in het 

onderwijs 

 

Dit Nationaal Strategisch Beleidsplan voor ICT in het onderwijs wil laten 

zien dat ICT potentieel heeft om leren en onderwijzen te transformeren, 

waardoor leerlingen betere studieprestaties halen. Om optimaal gebruik te 

maken van de beschibare technologieën in het onderwijs wordt een 

stappenplan gestart om dit potentieel te behalen. 

 

1.1 Organisatie van dit Beleidsplan 

 

Dit Nationaal Strategisch Beleidsplan voor ICT in het onderwijs begint met 

het formuleren van een brede visie, missie en filosofie voor het onderwijs 

in Suriname. Daarnaast biedt Hoofdstuk 2 de doelstelling voor het gebruik 

van ICT in het onderwijs.  

 

Hoofdstuk 3 geeft de huidige situatie weer met betrekking tot ICT in het 

onderwijs. Het hoofdstuk begint met een korte typering van het kleuter- 

en lager onderwijs in Suriname en de rol en de organisatie van het 

Surinaamse ministerie van Onderwijs en Volksontwikkeling (MINOV). Het 

gaat dan over naar het gebruik van ICT. Men zou kunnen zeggen dat ICT 

in het onderwijs in Suriname zich nog steeds in een opkomende fase 

bevindt. Deze conclusie wordt bevestigd door een wereldwijde studie over 

ICT in het onderwijs waarin wordt gekeken naar landen op basis van tien 

dimensies van e-Education (als eerste gedefinieerd door de 

Zuidoostaziatische Organisatie van Ministers van Onderwijs (SEAMEO)). 

Gebaseerd op de situatie van Suriname, en die van andere landen op een 

vergelijkbaar niveau van ontwikkeling, wordt in dit hoofdstuk een aantal 

kenmerken van ICT in het onderwijs in Suriname onderscheiden.  

 

De karakterisering van Suriname als “opkomend” met betrekking tot ICT 

in het onderwijs wordt verder ondersteund door de uitkomsten van de 

consultaties en interviews met de deelnemers uit de onderwijssector, en 

door de resultaten van een enquête  (over het gebruik van ICT in de 
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kleuter- en basisscholen in Suriname) dat werd uitgevoerd als onderdeel 

van het proces om tot een Nationaal Strategisch Beleidsplan voor ICT in 

het onderwijs te komen. Deze input werd gebruikt voor de stakeholder 

analyse, waarvan de resultaten ook worden gepresenteerd in hoofdstuk 3, 

met behulp van het “ui-model” met de leerling als centrale focus. Het 

hoofdstuk wordt afgesloten met het opsommen van enkele van de 

belangrijkste knelpunten in het gebruik van ICT in het onderwijs in 

Suriname. Het aanpakken van een aantal van deze knelpunten is buiten 

het bereik van MINOV, en eerdere pogingen om een aantal hiervan aan te 

pakken hebben geen vruchten afgeworpen. De focus van dit beleid en 

strategie rust daarom op die knelpunten die MINOV wel kan aanpakken, 

bijvoorbeeld door het gebruik van ICT als hulpmiddel. 

 

In hoofdstuk 4 worden de beleidsprioriteiten beschreven, geclusterd in vijf 

belangrijke interventiegebieden: (1) het leerproces en leermiddelen; (2) 

het lesgeven (vooropleiding en nascholing), (3) een faciliterende 

leerinfrastructuur, (4) schoolmanagement en (5) de maatschappelijke 

omgeving. 

 

De taak die voor ons ligt (MINOV en belanghebbenden) is omvangrijk. 

Hoofdstuk 5 schetst daarom hoe wij aan deze prioriteiten willen werken, 

vooral in de eerste jaren, 2014–2016. Alle MINOV afdelingen – en dus niet 

alleen de nieuw geplande “e-Education Unit” – zullen nieuwe taken 

ontwikkelen door de strategische keuze voor e-Education. Samenwerking 

is een absolute voorwaarde voor een succesvolle implementatie. Tevens 

moet aandacht worden besteed aan de technische infrastructuur en het 

uittesten hiervan in pilots, hoewel onderwijsdoelstellingen hierbij voorop 

blijven staan. Tot slot moeten er ook pilots komen om de integratie van 

ICT voor de professionele ontwikkeling van leerkrachten p verschillende 

manieren uit te testen. Hoofdstuk 5 sluit af met een korte vermelding van 

monitoring en evaluatie en budgettaire aspecten. 

 

Bijlage A bevat de belangrijkste relaties tussen de prioriteiten en 

activiteiten. Bijlage B biedt een gedetailleerd implementatieplan. Bijlage C 

biedt een overzicht van recente en zeer recente bronnen inzake ICT in het 



Pagina: 17 

 

onderwijs. Hiermee worden personen die betrokken zijn bij het 

veranderingsproces bij hun nieuwe taken geholpen. Bijlage D biedt een 

overzicht van de resultaten die hebben bijgedragen aan dit Nationaal 

Strategisch Beleidsplan voor ICT in het onderwijs. 

 

1.2 Aandachtsgebied 

 

Dit Nationaal Strategisch Beleidsplan voor ICT in het onderwijs richt zich 

vooral op ICT in het onderwijs en leerproces (“e-Education”), hoewel ook 

schoolmanagement wordt beschreven. De reden dat het gebruik van ICT 

voor schoolmanagement niet volledig wordt meegenomen is omdat het 

MINOV al initiatieven op dit gebied heeft ondernomen. Er is al een 

managementinformatiesysteem voor het onderwijssysteem als geheel – 

genaamd “EMIS” of Educatie Management Informatie Systeem – 

ontwikkeld voor het MINOV. Het MINOV heeft verder ook nog het SAMS, 

Schooladministratie management software voor scholen, ontwikkeld, die 

gekoppeld is met het EMIS, maar ook heeft het MINOV 

schooladministratie software (“eSchool”) aangeschaft zonder een 

koppeling met het EMIS. Beide systemen worden uitgetest op scholen en 

zullen nog worden geevalueerd voordat verdere invoering op grote schaal 

onder scholen kan plaatsvinden.  

 

1.3 Hoe moet dit worden benaderd? 

 

Dit Nationaal Strategisch Beleidsplan voor ICT in het onderwijs – ook wel 

“e-Education”, is pedagogisch didactisch gedreven . Het is gebaseerd op 

het nieuwe curriculum raamwerk van Suriname, terwijl er voorwaarden 

worden geschept voor toekomstbestendige oplossingen. Het combineert 

connectiviteit met de juiste technologie en de toepassing ervan in de 

onderwijspraktijk. Het beoogt verder de organische ontwikkeling van 

prioriteiten en oplossingen door middel van pilots en 

professionaliseringsactiviteiten gebaseerd op de individuele belangen en 

competenties van de belanghebbenden. Als zodanig probeert het nationaal 

doorgevoerde regelgeving te combineren met goed passende lokale 

oplossingen. De implementatie van het beleid vereist dat alle 
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belanghebbenden langere tijd betrokken worden en blijven. Dit is nodig 

om ICT op een duurzame manier te integreren in het onderwijs in lijn met 

de doelstellingen voor het nationale onderwijs. 

 

1.4 E-Education, waarom? 

 

E-Education houdt een enorme belofte in, en Suriname is vastbesloten om 

volledig gebruik te maken van deze mogelijkheden om het onderwijs op 

kleuter- en basisschoolniveau te versterken. 

 

Wereldwijd wordt erkend dat e-Education een groot potentieel heeft3: 

 om onderwijs aantrekkelijker voor leerlingen (en leerkrachten) te 

maken; 

 een transformatie van de rol van leerkrachten en leerlingen stimuleren, 

waardoor de leerlingen een actievere rol in het leren krijgen; 

 om de effectiviteit en efficiëntie van het onderwijs te verbeteren, met 

betere onderwijsresultaten als resultaat. 

 

Suriname heeft een dringende behoefte om deze effecten te realiseren. 

De schoolexamenresultaten zijn niet hoog in vergelijking met die van 

andere landen met vergelijkbare sociaal-economische kenmerken4. 

Bovendien verschillen leerkrachten in Suriname aanzienlijk in kwaliteit van 

lesgeven5. 

 

De deelnemers uit de onderwijssector van Suriname erkennen dat het 

gebruik van ICT onderdeel van het dagelijks leven uitmaakt of dit 

binnenkort zal doen. Aangezien de taak van het onderwijs is om leerlingen 

in brede zin voor te bereiden op het leven, moet zij het kind vertrouwd 

maken met ICT, niet alleen met lessen in ICT, maar met het werkelijk 

                                       

3 Gebaseerd op een combinatie van bronnen: Atchoarena, David, UNESCO ICT in Education policy programme, 

Challenges, Focus Areas, and Deliverable, 2012, Bokova, Irina, Technology, Broadband and Education, Advancing 

the Education for All Agenda, Broadband Commission for Digital Development, Working Group on Education, 2013 

Butcher, Neil, ICT, Education, Development, and the Knowledge Society, GESCI, 2011 and Michael Fullan, Nancy 

Watson and Stephen Anderson CEIBAL:NEXT STEPS, Michael Fullan, Enterprises, 2013 

4 SLO: http://international.slo.nl/activities/suriname/, UNICEF Country programme document 2012-2016; 

5 http://www.caribbean360.com/index.php/news/577657.html#axzz2rzrY1N4Y  

http://international.slo.nl/activities/suriname/
http://www.caribbean360.com/index.php/news/577657.html#axzz2rzrY1N4Y
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gebruik ervan. Ervaring met ICT op school is vooral belangrijk voor 

kinderen die thuis geen of slechts beperkte ICT-voorzieningen hebben. 

Scholen kunnen niet volledig de kloof dichten tussen kinderen zonder 

toegang tot ICT thuis en kinderen in welvarende gezinnen met toegang tot 

een verscheidenheid aan apparaten. Toch kunnen scholen helpen om deze 

snel groeiende kloof te overbruggen. Onderwijs, met inbegrip van het 

gebruik van ICT in het onderwijs, kan hierbij helpen zodat kinderen het 

vertrouwen krijgen om kennis en begrip van de wereld te vergaren. 
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2. Missie, filosofie en doelstellingen  

 

Dit Nationaal Strategisch Beleidsplan voor ICT in het onderwijs bouwt 

voort op het Education-for-All World Education Forum in Dakar in 2000 en 

de “Caribbean Education Strategy 2020”, eveneens ontwikkeld in 2000. 

Suriname heeft in 2004 een visie op de ideale Surinaamse burger in het 

Suriname Educational Plan (SEP) vastgesteld.6 In 2009 heeft MINOV “Ik 

geloof in jou” gepubliceerd7, een politiek document dat missie en filosofie 

uiteenzet voor het onderwijs op basis van de SEP. 

 

2.1 Missie 

 

De missie8 van het Surinaamse onderwijssysteem is om alle burgers voor 

te bereiden om optimaal te functioneren in de samenleving door actief bij 

te dragen aan de ontwikkeling van personen in diverse onderling 

verbonden gebieden: 

 persoonlijke ontwikkeling, met inbegrip van sociale en emotionele 

ontwikkeling (meegeven van basisvaardigheden); 

 beroepsmatige ontwikkeling (het bieden van de bouwstenen voor de 

toekomstige vormgeving van iemands beroep en om economische 

onafhankelijkheid te bereiken); 

 sociale ontwikkeling (het stimuleren van een optimale 

maatschappelijke verantwoordelijkheid en actieve betrokkenheid en 

participatie in de samenleving). 

 De algemene doelstelling van het Surinaamse onderwijssysteem is om 

een realistische, geloofwaardige en positieve toekomst voor elke 

Surinaamse burger tot stand te brengen. 

 

 

 

                                       

6 Sectorplan Onderwijs (MINOV 2004).  

7 Ik geloof in jou, (MINOV, VVOB, UNICEF, 2010)  

8 Sectorplan Onderwijs, page 4 
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2.2 Filosofie 

 

Een aantal kernaanpakken en doelen liggen ten grondslag aan de filosofie 

van het Surinaamse onderwijssysteem9: 

 

 Het verbeteren van de kwaliteit van het leren door continu te focussen 

op het leerproces en de leerling, met behulp van een leerlinggericht en 

kindvriendelijke aanpak. Het uitgangspunt is om het leren van elk kind, 

jongere of adolescent te baseren op ieders eigen unieke talenten en 

mogelijkheden. 

 Het vormen van creatieve, zelfbewuste en kritische burgers die 

zelfstandig kunnen denken en handelen. Deze “ideale” burgers worden 

adequaat voorbereid op actieve, positieve en kritische deelname aan 

het sociale leven en zijn in staat om sociale onafhankelijkheid te 

verwerven. 

 Het bereiken van een optimale, harmonieuze ontwikkeling van 

leerlingen en leerlingen door basisvaardigheden, leerprestaties en 

sociale competenties te versterken. Er wordt gelijke mate aandacht 

besteed aan de basisvakken, zoals wiskunde en lezen, en aan gericht 

beroepsonderwijs. 

 Het  omgaan met de verschillen tussen leerlingen en leerlingen, met 

speciale aandacht voor kinderen en jongeren met specifieke leer- en 

ontwikkelingsbehoeften. 

 Het ontwikkelen van het karakter door zich te richten op de 

belangrijkste waarden zoals eerlijkheid, oprechtheid, rechtvaardigheid, 

loyaliteit, hulpvaardigheid, geduld, vriendelijkheid, openheid en 

respect.  

 Het bevorderen van respect voor en bewustwording van de eigen 

cultuur en andere culturen (diversiteit). 

                                       

9 Sectorplan Onderwijs, page 4 
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 Het scheppen van een omgeving waarin een leven lang leren wordt 

bevorderd10. 

 Met meegeven van kennis van de geschiedenis van het land, politieke 

wetenschappen en  burgerschapsvorming naast een liefde voor het 

eigen land. 

 Het opleiden van leerkrachten om vanuit een basis van positief, 

pedagogisch optimisme te werken.  

 Het opbouwen van een gevoel van verantwoordelijkheid en 

betrokkenheid bij de eigen gemeenschap, waardoor de ontwikkeling 

van Suriname wordt bevorderd. 

 Gelijke tred houden met de hedendaagse nationale en internationale 

eisen, regelingen en trends. 

 

2.3 Kerndoelstelling 

 

MINOV vindt dat zijn missie en filosofie nog steeds zeer actueel is. Deze 

liggen aan de basis van de opdracht van het tweede Basic Education 

Improvement Program (BEIP). Onder deze tweede BEIP is de focus van 

het Nationaal Strategisch Beleidsplan voor ICT in het onderwijs gericht op 

ICT in het lager onderwijs, met inbegrip van het kleuteronderwijs. De 

belangrijkste doelstelling van het Nationaal Strategisch Beleidsplan voor 

ICT in het onderwijs werd aanvankelijk door de BEIP als volgt bepaald: 

  

                                       

10 Een leven lang leren (leren kennen, leren doen, leren samenleven, leren te zijn. 

http://plato.acadiau.ca/Courses/pols/conley/QUEBEC98/DELORS~1/delors_e.pdf  

“Het verbeteren van de kwaliteit van onderwijzen en leren door de 

integratie van ICT in het kleuter- en lager onderwijs in Suriname” 

http://plato.acadiau.ca/Courses/pols/conley/QUEBEC98/DELORS~1/delors_e.pdf
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Op basis van het overleg, werd de doelstelling van het Nationaal 

Strategisch Beleidsplan voor ICT in het onderwijs als volgt 

geherformuleerd:  

 

 

Deze herformulering heeft verschillende gevolgen:  

 

 Het beleid richt zich op alle kinderen, ongeacht de regio waarin ze 

leven, hun mogelijkheden en beperkingen en hun sociaal-economische 

achtergrond. 

 Met het beleid worden de talenten van personen ontwikkeld, met 

inbegrip van relevante ondernemersvaardigheden zoals “soft” skills, 

d.w.z. zelfvertrouwen, bewustzijn en creativiteit.  

 Er wordt naar de meest effectieve methode gezocht, of het nu 

interactief, tekstueel, auditief of visueel is. 

 

 

 

  

“Om het gebruik van ICT op een zodanige wijze te gebruiken dat alle 

kinderen in Suriname gelijke kansen krijgen om op basis van de 

meest effectieve methode hun eigen individuele talenten te kunnen 

ontwikkelen” 
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3. De huidige situatie van ICT in het onderwijs  

 

Dit Nationaal Strategisch Beleidsplan voor ICT in het onderwijs richt zich 

op het kleuteronderwijs (KO) en gewoon lager onderwijs (GLO) (met 

inbegrip van het speciaal onderwijs).11 Dit hoofdstuk behandelt daarom 

alleen deze onderdelen van het nationale onderwijssysteem. Na de 

presentatie van een aantal feiten over het kleuter- en lager onderwijs, 

worden de betrokken afdelingen van MINOV geïntroduceerd.12 Het 

hoofdstuk gaat dan over naar het gebruik van ICT in het onderwijs. 

 

ICT in het onderwijs in Suriname is nog steeds in een opkomende fase. 

Dat blijkt uit een model opgesteld  door de Zuidoostaziatische Organisatie 

van Ministers van Onderwijs (SEAMEO)op basis van tien dimensies van e-

Education. Gebaseerd op de situatie van Suriname, en die van andere 

landen op een vergelijkbaar niveau van ontwikkeling, onderscheidt dit 

hoofdstuk een aantal opvallende kenmerken van ICT in het onderwijs in 

het land. De karakterisering van Suriname als “opkomend” in e-Education 

wordt verder ondersteund door de resultaten van de discussies en 

interviews met belanghebbenden, en door de resultaten van een enquête 

uitgevoerd als onderdeel van het proces om tot een Nationaal Strategisch 

Beleidsplan voor ICT in het onderwijs te komen. Enkele resultaten van dit 

onderzoek en van een stakeholder analyse worden in dit hoofdstuk 

gepresenteerd met behulp van het “ui-model” 13 met de leerling als 

centrale focus. Het hoofdstuk sluit af met het opsommen van enkele van 

de belangrijkste knelpunten inzake het bevorderen van het gebruik van 

ICT in het onderwijs in Suriname.  

 

 

 

 

                                       

11 Het Speciaal Onderwijs in de steigers, Activiteitenplanning 2012 – 2014, Miriam Weekers, e.a., 19-12-2011 
12 Voor een uitgebreide beschrijving van de structuur van het onderwijssysteem en het MINOV zie D2 Rapport van de 

huidige status van ICT in het onderwijs 

13 Zie voor een volledige analyse D3 Appendix 4 School_survey_Suriname full report 
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3.1 Kleuter- en lager onderwijs 

 

Kleuteronderwijs 

Kleuteronderwijs (KO) wordt beschouwd als belangrijk onderdeel van de 

ontwikkeling van jonge kinderen. Kinderen beginnen op 4-jarige leeftijd 

met de kleuterschool en volgen een 2-jarige opleiding ter voorbereiding 

op de basisschool. Kleuterscholen zijn vaak gekoppeld aan een 

basisschool, maar ze hebben hun eigen leerkrachten. In 2011-2012 zaten 

er in Suriname 17.285 kinderen op de kleuterschool.14 Er waren 559 KO-

leerkrachten, waarvan er 5 man waren.15Het kleuteronderwijs maakt 

gebruik van het recent ontwikkelde curriculum “Spelend Leren”.16 

 

Lager onderwijs 

Lager onderwijs (GLO) bestaat uit 6 jaar. Kinderen worden ingeschreven 

vanaf de leeftijd van 6 jaar tot ongeveer de leeftijd van12 jaar (leerplicht 

vanaf de leeftijd van 7 tot 12). De helft van de 344 GLO-scholen in 

Suriname zijn openbare scholen (172 scholen).17 De andere helft van de 

basisscholen worden geleid door religieuze organisaties verenigd in de 

Federatie van particuliere onderwijsinstellingen Suriname (FIBOS). De 

grootste van deze religieuze organisaties zijn de Evangelische 

Broedergemeente (EBGS, Stichting Onderwijs der Evangelische 

Broedergemeente), die 17% van alle scholen leidt, en de Rooms-

Katholieke Kerk (RKBO, Rooms Katholiek Bijzonder Onderwijs), die 19% 

van de scholen leidt18. Ook andere niet-gouvernementele organisaties, 

leiden scholen, en er is een aantal particuliere niet-confessionele scholen 

(die samen 14% van de scholen vormen).  

 

Het lager onderwijs maakt gebruik van een recent ontwikkelde curriculum 

raamwerk.19 Dit nieuwe curriculum bestaat uittaal, , rekenen (wiskunde en 

                                       

14 MINOV-afdeling OPM 2010 

15 2010: www.emis-sr.org/publicaties.html 

16 Zie: http://gov.sr/sr/ministerie-van-onderwijs-en-volksontwikkeling/samenwerking/beip/kleutercurriculum.aspx 

17 MINOV-afdeling OPM 2010 

18 Andere leden van FIBOS zijn Arya Dewaker, Sanatam Dharm, School with the Bible, African Methodist Episcopal 

Church (Amec), Islamic Community (SIS), Evangelical Methodist Church (EMG), Wesleyan Church 

19 Zie: Op weg naar een curriculum voor het lager onderwijs. Curriculumraamwerk en leerlijnen. MINOV SLO 2011  
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economische vakken), Oriëntatie op jezelf en de wereld (OJW), kunst & 

cultuureducatie, bewegingsonderwijs en beroepsoriëntatie. Het curriculum 

raamwerk is nog niet helemaal geïmplementeerd tot en met schooljaar 3 

(volledige implementatie gaat door tot schooljaar 8). De boeken voor taal 

en rekenen zijn aangekocht door MINOV van een Nederlandse uitgever en 

aangepast aan de Surinaamse context. De boeken voor andere vakken 

zijn lokaal ontwikkeld. In het curriculum raamwerk is ICT als apart 

vormingsgebied benoemd dat dwars door alle vakken heen loopt. ICT is 

vooral nuttig als het in de vakken wordt geïntegreerd. ICT is zelf ook een 

vak binnen Oriëntatie op jezelf en de wereld (OJW).  
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Figuur 1 Het nieuwe curriculum raamwerk20 

 

Resultaten van lager onderwijs 

In 2009 was de netto-inschrijving (net enrolment) van GLO 91%. Met 

andere woorden, 91% van de kinderen van de basisschoolleeftijd waren 

daadwerkelijk ingeschreven bij de basisschool in Suriname. Er bestaan 

                                       

20 http://international.slo.nl/activities/suriname/ 
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echter verschillen tussen scholen aan de kust, in de stad en in het 

binnenland. Het uitvalpercentage van de basisschool is hoog: 9,7%.21  

 

Aan het einde van de GLO (6e jaar lagere school of 8e jaar van de basis 

onderwijscyclus), moeten alle kinderen een examen afleggen met twee 

doelstellingen: nagaan of de leerling in aanmerking komt om door te gaan 

naar het volgende niveau, dat is Voortgezet Onderwijs op Juniorenniveau 

(VOJ) en om te bepalen of de leerling in aanmerking komt voor een 

diploma waarmee wordt aangegeven dat het lager onderwijs met succes is 

afgerond. In 2013 was het nationale slagingspercentage voor het examen 

voor toegang tot het VOJ 53% lager dan het slagingspercentage van 61% 

in 2012. De kans op succes varieert per districten. Sipaliwini kende het 

laagste slagingspercentage van slechts 23% in 2013, die van Brokopondo 

was 30%, en de districten van Commewijne en Nickerie scoorden juist 

bovengemiddeld, met 64,8% en 70,4% respectievelijk,22  

 

3.2 Ministerie van Onderwijs en Volksontwikkeling  

 

Het ministerie van Onderwijs en Volksontwikkeling (MINOV) is 

verantwoordelijk voor het onderwijs, dat centraal wordt gecoördineerd en 

gereguleerd. MINOV is opgebouwd uit twee directoraten sinds mei 2010: 

 Directoraat Onderwijs, 

 Directoraat Cultuur. 

 

Elke directoraat wordt geleid door een directeur, die aan de minister 

rapporteert. Dit Nationaal Strategisch Beleidsplan voor ICT in het 

onderwijs is ontwikkeld voor het Directoraat Onderwijs. 

 

De belangrijkste taken (zowel op politiek als ambtelijk) van het 

management van MINOV kunnen in drie niveaus worden ingedeeld:23  

 

                                       

21 World Bank, 2009, http://data.worldbank.org/indicator/SE.PRM.NENR/countries/SR-XJ-XT?display=graph 

22 MINOV-examenbureau 

23 Zie Needs Assessment of MOECD’s Key Departments, Eriban Consultancy and Opleiding, 2010 

http://www.4icu.org/institutions/275.html
http://data.worldbank.org/indicator/SE.PRM.NENR/countries/SR-XJ-XT?display=graph
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 Strategisch niveau. Het afstemmen van de organisatie op haar 

omgeving en toekomstige ontwikkelingen, bijvoorbeeld door oprichting 

van de strategische doelstellingen.  

 

 Tactisch niveau. Het uitrusten van MINOV om haar strategische 

doelstellingen te bereiken.  

 

 Operationeel niveau. Het uitvoeren van activiteiten die bijdragen tot de 

verwezenlijking van de strategische doelstellingen.  

 

De directoraten zijn opgebouwd uit hoofdafdelingen en bureaus, geleid 

door onderdirecteuren en hoofden. Het organigram van afbeelding 1 toont 

de verschillende afdelingen.24 

 

Organogram van de Directoraat Onderwijs 

 

Afbeelding 2. Organogram MINOV Directoraat Onderwijs  

 

MINOV Hoofdafdeling Onderwijs 

                                       

24 Overgenomen uit http://gov.sr/sr/ministerie-van-onderwijs-en-volksontwikkeling/over-minov/onderwijs/organisatie.aspx 

http://gov.sr/sr/ministerie-van-onderwijs-en-volksontwikkeling/over-minov/onderwijs/organisatie.aspx
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De hoofdafdeling Onderwijs, is verantwoordelijk voor het basis- en 

voortgezet onderwijs in Suriname. 

 

Bureau voor Lager Onderwijs  

Het Bureau voor Lager Onderwijs (BLO) kent twee kerntaken:25  

 

 Supervisie van het onderwijsproces en de leerkrachten in het lager 

onderwijs,  

 Waarborgen en behouden van adequate middelen en personeel voor 

openbare basisscholen, met inbegrip van de niveaus van zowel de 

basisschool als van de onderbouw van het voortgezet onderwijs.  

 

Bureau van Onderwijs in het binnenland  

Het Bureau van Onderwijs in het binnenland (BOB) kent drie 

hoofdtaken:26 

 Adviseren van leerkrachten en begeleiden van het onderwijsproces in 

het binnenland,  

 waarborgen van de kwaliteit van de middelen en de infrastructuur op 

scholen in het binnenland,  

 het plannen en uitvoeren van de bouw van scholen, in samenwerking 

met de hoofdafdeling Technische Dienst, in alle regio's in het 

binnenland  

 

Het binnenland beschikt over 89 GLO-scholen (en 8 VOJ-scholen) 27. Het is 

een achtergestelde regio met betrekking tot onderwijs. Dit is de reden 

waarom het onderwijs in het binnenland speciale aandacht krijgt. Als 

gevolg van de isolatie van het binnenland, wordt het onderwijs met 

specifieke uitdagingen geconfronteerd, zoals het gebrek aan leerkrachten 

(ze werken liever in de kustgebieden), duur vervoer voor leerkrachten om 

te reizen van en naar de hoofdstad, slechte infrastructuur, een tekort 

                                       

25 Inventarisering van de behoeften van de belangrijkste afdelingen MOECD, Eriban Consultancy and Training, 2010 

26 Needs Assessment of MOECD’s Key Departments, Eriban Consultancy and Training, 2010 

27 Source: Interview Bureau of Education in the Interior (Bureau Onderwijs Binnenland) 
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aan leermiddelen en de juiste curricula, onvoldoende begeleiding en 

inspectie, en taalproblemen (de bevolking in het binnenland van Suriname 

spreekt vaak geen Nederlands, dat de taal van het onderwijs is).28  

 

3.3 ICT in het onderwijs in Suriname volgens SEAMEO-dimensies 

 

In één van de onderzoeken die de basis voor dit Nationaal Strategisch 

Beleidsplan voor ICT in het onderwijs vormt, wordt de huidige situatie van 

Suriname met betrekking tot ICT-toegang en het gebruik gemeten met 

behulp van een model opgesteld door de Zuidoostaziatische Organisatie 

van Ministers van Onderwijs (SEAMEO).29 

 

Dit model onderscheidt 10 dimensies met 4 ontwikkelingsfasen voor 

iedere dimensie.30 De dimensies zijn als volgt: 

 

1. Nationale visie op ICT in het onderwijs 

2. Nationaal beleid en planning van ICT in het onderwijs 

3. Aanvullende nationale ICT en onderwijs beleidsplannen 

4. ICT-infrastructuur en -middelen in de scholen 

5. Professionele ontwikkeling voor leerkrachten en schoolleiders 

6. Maatschappelijke betrokkenheid en partnerschappen 

7. ICT in het nationale curriculum 

8. Strategieën en methoden van onderwijzen en leren 

9. Toetsen 

10. Evaluatie en onderzoek 

 

De 4 ontwikkelingsfasen zijn als volgt: 

1. Opkomend – landen die net zijn begonnen met hun ICT  ontwikkeling  

in het onderwijs; 

2. Toepassend – landen met een ontwikkeld begrip van de bijdrage die 

ICT kan leveren aan het onderwijs- en leerproces; 

                                       

28 www.vvob.be/vvob/en/news/capacity-development-better-education-interior-suriname 

29 D2 Eindverslag van de huidige status van ICT in het onderwijs 

30Gebaseerd op het UNESCO-model van ICT-ontwikkeling in het onderwijs (UNESCO, 2005); de ontwikkelingsfasen 

zijn beschreven op pagina 12. 
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3. Integrerend – landen die ICT hebben geïntegreerd in bestaande 

procedures en beleid rond lesgeven, leren en administratieve 

procedures;  

4. Transformerend – landen die ICT gebruiken ter ondersteuning van 

nieuwe methoden van lesgeven, leren en administratie.  

 

Het toepassen van deze dimensies en fasen op informatie en feedback 

verzameld uit secundaire bronnenanalyse , enquêteresultaten en 

raadplegingen van belanghebbenden geeft aan dat ICT in het onderwijs in 

Suriname kan worden aangemerkt vooral in de opkomende fase te zijn.  

 

3.4 ICT in het onderwijs in Suriname vergeleken met andere 

landen in de opkomende fase 

 

De context in Suriname is vergelijkbaar met die van andere landen waar 

het gebruik van ICT op grote schaal zich in de opkomende fase bevindt.31 

In het licht van de ervaringen en de kenmerken van deze andere landen 

in vergelijkbare fasen, zijn een aantal opvallende kenmerken van 

onderwijs en e-Education in Suriname het vermelden waard. De 

ingestelde beleidsprioriteiten en gekozen interventiestrategie om hierop te 

reageren worden gepresenteerd in de hoofdstukken 4 en 5. 

 

 Leerkrachten en ouders hebben hoge verwachtingen van het 

aantrekkelijker maken van het onderwijs door het gebruik van ICT; 

 zelfs zonder een nationaal beleid of regelgeving over het gebruik van 

ICT in het onderwijs, heeft 48% van de Surinaamse scholen succes 

gehad om kleinschalige hardware zelf te verwerven, het verkrijgen van 

toegang tot het internet (33%), en het integreren van ICT in de 

processen van lesgeven, leren en management binnen hun school 

(7%); 

 een aanzienlijk aantal leerkrachten bezitten zelf een laptop of ander 

apparaat en, met steun van anderen, hebben het gebruik van deze 

apparaten voor hun eigen doeleinden onder de knie gekregen, 

                                       

31 Zie: Report of current status of ICT in Education (IICD), link in bijlage D 
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sommigen van hen zijn zelfstandig op zoek naar pedagogisch 

didactische toepassingen voor hun lessen; 

 een aanzienlijk aantal kinderen bezit een mobiele telefoon (de meesten 

hebben gemeld dat ze een Blackberry hebben) en gebruiken deze voor 

persoonlijke doeleinden. 

 andere ministeries zijn bezig met initiatieven om uitdagingen zoals het 

huidige gebrek aan elektriciteit en internettoegang in het binnenland 

aan te pakken. Als dat lukt, zal dit ook gunstig zijn voor het onderwijs 

in het binnenland;32  

 net als in andere landen is het moeilijk om het nationale management 

van de scholen te combineren met het nationale innovatiemanagement 

in scholen (dit betreft met name de relatie tussen MINOV en BEIP); 

 net als in andere landen, wordt er een kloof gevoeld tussen de 

nationale instanties die belast zijn met het onderwijs (MINOV en BEIP) 

en leerkrachten en schoolleiders; 

 voor een aantal leerkrachten was de opleiding om leerkracht te worden 

de enige optie voor vervolgstudie in Suriname. Dit betekent dat ze niet 

allemaal per sé gedreven worden door een passie voor het onderwijs. 

In het binnenland heeft een aantal leerkrachten een speciaal diploma 

om les te geven in het binnenland (boslandakte), maar sommige 

leerkrachten hebben geen volledige formele kwalificaties voor de baan, 

wat in een aantal gevallen lage professionele capaciteit en kapitaal tot 

gevolg heeft; 33  

 Hoewel er een afdeling professionele ontwikkeling in het onderwijs is 

opgericht, is er tot dusver weinig ervaring met systematische 

professionele ontwikkeling en nascholing op nationaal niveau. Daarom 

                                       

32 “Designing a Strategy for E-delivery of Government Services to the Interior of Suriname”, Ministry of Transport, 

Communication and Tourism, 2011 

33 Hargreaves en Fullan: De basisbeginselen die uit professioneel kapitaal in scholen putten en dit opbouwen zijn 

dezelfde als degenen die professioneel kapitaal door middel van een volledig systeem ontwikkelen... Dit gaat over 

over het ontwikkelen van uw betrokkenheid en mogelijkheden, het duwen en trekken aan uw collega's, de 

gezamelijke uitoefening van collectieve verantwoordelijkheid en samen te werken met uw concurrenten over het hele 

systeem voor het grote goed dat ons overstijgt. 
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zijn er weinig grootschalige professionele ontwikkelingsprojecten34 om 

op verder te bouwen.  

 In Suriname zijn er een aantal goede voorbeelden van belangrijke 

innovaties in het onderwijs, zoals de herstructurering van het opleiden 

van leraren in de lerarenopleidingen (PI's) en de introductie van 

zorgcoördinatoren.35 Veel kleinschalige projecten zijn echter minder 

succesvol of zijn niet verder gekomen dan een proeffase. Leerkrachten 

vinden dat implementatiestrategieën onvoldoende zijn geweest bij 

grootschalige projecten voor thema's zoals curriculumverandering36.  

 EDUCONS, ECOIS en andere actoren om het gebruik van ICT in het 

onderwijs hebben aangetoond dat de initiële belangstelling voor de 

activiteiten relatief hoog onder leerkrachten, maar dat het vervolg 

moeilijker te realiseren is. 

 Schoolleiders hebben beperkte autonomie en weinig ervaring met 

onderwijskundig leiderschap (met enkele bekende uitzonderingen), 

maar een dergelijk leiderschap speelt een belangrijke rol in het 

begeleiden van leerkrachten bij het bevorderen van een doeltreffend 

gebruik van ICT in het onderwijs.  

 Budgetten op schoolniveau zijn erg krap, het is geen optie om de 

scholen te vragen om uit dat budget investeringen in ICT te doen of 

om voor het onderhoud van ICT te betalen. 

 

3.5 Stakeholders en hun rollen 

 

Er is een stakeholders analyse37 uitgevoerd tijdens het consultatie- - en 

validatieproces voor dit Nationaal Strategisch Beleidsplan voor ICT in het 

onderwijs. Dit wordt gevisualiseerd in het ui-model hieronder38. Leerlingen 

vormen de kern van het stakeholdermodel. Om hen heen is het 

                                       

34 Onderdeel van PROGRESS, VVOB 

35 Een zorgcoördinator ondersteunt de school en leerkrachten om het lesgeven en leren te verbeteren en bij het 

ontwikkelen van een begeleiding en begeleidingsplan. 

36 Zie PROGRESS MONITORING REPORT Inter-American Development Bank – IDB SU0023 - Basic Education 

Improvement Project 2011 1st period (IDB, 2012). De werkgroep Onderwijs en Innovatie heeft resultatie niet 

openbaar gepubliceerd . 

37 Zie D3 Draft Stakeholder report 

38 Stakeholder Onion Model http://tynerblain.com/blog/2007/03/13/visualize-stakeholder-analysis/. Afbeelding 3 is 

aangepaste versie door IICD om het consultatieproces in Suriname visualizeren  

http://saltlane.co.uk/Resources/stakeholder%20analysis.HTML
http://tynerblain.com/blog/2007/03/13/visualize-stakeholder-analysis/
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schoolniveau, dat bestaat uit vier belangrijke stakeholder: de leerkracht, 

de schoolleider, de ouders en de gemeenschap rond de school. Het 

volgende niveau is het districtsniveau, bestaande uit inspecteurs als 

vertegenwoordigers van MINOV, de voorzitter van het cluster van MINOV, 

lokale maatschappelijke organisaties,de lokale private sector en de leiders 

van de gemeenschap. Deze stakeholders dragen allemaal bij om een 

productieve leeromgeving op school te creëren. De buitenste laag 

vertegenwoordigt het nationale niveau, samengesteld uit de 

beleidsmakers en onderwijsactoren die een rol spelen bij de ontwikkeling 

en implementatie van het Nationaal Strategisch Beleidsplan voor ICT in 

het onderwijs.  

 

 

Afbeelding 3. Overzicht belanghebbenden op verschillende niveaus 39 

 

Vertegenwoordigers van deze stakeholders waren betrokken bij de 

discussies over de 10 eerder geïntroduceerde SEAMEO-dimensies 

(paragraaf 3.3). Gedetailleerde resultaten van dit overleg zijn in een apart 

                                       

39 PI = Teacher Training College, TAS = Telecommunication Authority Suriname, CBoS = Central Bank of Suriname 

Bron: aangepast door IICD, gebaseerd op de situatie in Suriname 
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rapport beschreven40.  In het algemeen hebben stakeholders bevestigd dat 

ICT in het onderwijs in Suriname zich in een opkomende fase bevindt. 

 

3.6 Huidige ICT-situatie in de kleuter- en basisscholen  

 

In oktober en november 2013 is aan alle kleuter- en basisscholen een 

enquête getuurd (N=344). Het doel was om een duidelijk beeld van de 

huidige situatie te krijgen met betrekking tot e-Education (of ICT in het 

onderwijs) in Suriname. Er werden totaal 200 geldige enquêtes 

geretourneerd. De meeste scholen gaven aan in het onderzoek dat zij 

gecombineerd kleuter- en lager onderwijs aanboden, maar enkele 

deelnemende scholen boden alleen kleuteronderwijsniveau aan (deze 

waren allemaal in Brokopondo). 

  

                                       

40 Zie Stakeholder Report (link in bijlage D) 
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Tabel 1. Regionale verdeling en geografische representativiteit van de respondenten (N = 

200) 

District 

Alle 

scholen 

41  

% 

Scholen in 

het 

onderzoek 

% 

Vertegenwoordiging 

Paramaribo 119 35% 56 28% 
Licht 

ondervertegenwoordigd 

Wanica 54 16% 39 20% 
Licht 

oververtegenwoordigd 

Para 21 6% 7 4% 
Licht 

ondervertegenwoordigd 

Commewijne 24 7% 21 11% 
Licht 

oververtegenwoordigd 

Saramacca 12 3% 1 1% 
Licht 

ondervertegenwoordigd 

Nickerie 27 8% 18 9% Gemiddelde 

Coronie 4 1% 0 0% Niet vertegenwoordigd 

Marowijne 21 6% 20 10% 
Licht 

oververtegenwoordigd 

Brokopondo 17 5% 19 10% Oververtegenwoordigd 

Sipaliwini 45 13% 19 10% 
Licht 

ondervertegenwoordigd 

Totaal 344 100% 200 100%  

 

In het algemeen was de groep scholen die op de enquête reageerden 

redelijk representatief voor de werkelijke verdeling van de scholen boven 

de districten van Suriname (zie tabel). Sommige districten waren 

oververtegenwoordigd, terwijl anderen enigszins waren 

ondervertegenwoordigd. Ongeveer 54% van de responderende scholen 

waren openbare scholen, 15% werden geleid door EBGS, 17% door RKBO 

en 15% door anderen.  

 

 

Belangrijkste bevindingen van het onderzoek 

                                       

41MINOV-afdeling OPM 2010-2011 
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Belangrijkste bevindingen van het onderzoek waren als volgt:  

  

 voor 69% van de scholen is elektriciteit is geen probleem. Toch weken 

districten op dit punt af. Alleen 5% van de scholen in Sipaliwini hebben 

betrouwbare elektriciteit, 55% in Marowijne en 57% in Brokopondo. 

Scholen in Commewijne en Nickerie scoren hoger dan het landelijk 

gemiddelde wat betreft toegang tot betrouwbare elektriciteit, 

respectievelijk, 90% en 83%;  

 slechts 48% van de scholen hebben toegang tot computers. Meer dan 

de helft van de scholen heeft geen computers. De scholen die het 

laagst in de toegang tot computers scoren zijn de scholen in Sipaliwini 

(21%) en Brokopondo (26 %). Marowijne (40%) en, verrassend, 

Paramaribo (48%) scoren ook onder het gemiddelde. Districten met de 

hoogste scores zijn Saramacca (hoewel slechts 1 school heeft 

gereageerd) en Para (71%) (zie afbeelding 4); 

 

 

Afbeelding 4.Heeft uw school computers? 

 

 slechts één derde van de scholen met computers hebben een 

computerlokaal, maar geen van de scholen in Sipaliwini hebben er een, 

in Brokopondo, heeft 25% van de scholen een computerlokaal. In 

Marowijne is het percentage lager, 20%; 
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 slechts 4 van de 200 reagerende scholen maken gebruik van computers 

in de klas42; 

 van de scholen met computers, hebben er 73% desktopcomputers. 

Meer dan de helft (53%) van de scholen met computers heeft minder 

dan 5 computers per schooljaar; 

 de meeste computers zijn niet aangesloten op een netwerk (73%), maar 

zijn afzonderlijke eenheden; 

 één derde van de scholen (33%) heeft een internetverbinding. In 

Sipalwini, Brokopondo en Marowijne hebben geen van de scholen 

toegang tot internet, terwijl in Nickerie (83%) en Paramaribo (50%) 

veel scholen toegang tot internet hebben; 

 scholen in Sipaliwini, Brokopondo en Marowijne hebben minder 

toegang tot andere ICT-middelen dan het landelijk gemiddelde. Dit 

verwijst naar middelen zoals radio, televisie, video, mobiele telefoons 

en audio-apparaten; 

 slechts 7% van de scholen hebben toegang tot enige vorm van digitale 

inhoud of onderwijssoftware; 

 veel leerkrachten ontberen competenties wat betreft het gebruik van 

ICT. Zelfs op scholen met computers, hebben leerkrachten niet 

voldoende opleiding in ICT-vaardigheden ontvangen. In 59% van deze 

scholen worden er slechts enkele leerkrachten opgeleid, in 34% werd 

geen van de leerkrachten opgeleid. Slechts 6% van de scholen met 

computers antwoordde dat alle leerkrachten competent zijn opgeleid in 

ICT. Er werden ondergemiddelde scores geregistreerd voor Sipaliwini 

(leerkrachten in 75% van de scholen heeft geen ICT-opleiding), 

Brokopondo (42% heeft geen opleiding) en Marowijne (70% heeft 

geen opleiding); 

 de scholen beoordeelden de gemiddelde competenties van hun 

leerkrachten wat betreft ICT-vaardigheden als laag, waarmee ze 4,75 

op 10 scoorden. 

 

                                       

42 Djamiatul Islamiah (Para), O S Ricamofo (Marowijne), R.K. Pater Willebrands (Sipaliwini) en O.S. Brownsweg 

(Brokopondo) gebruiken computers in de klas 
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Er kunnen twee belangrijke conclusies worden getrokken uit deze cijfers. 

Ten eerste, de toegang tot computers is vrij breed, maar de aantallen per 

school zijn vrij laag, computers zijn niet in een netwerk opgenomen, maar 

stand alone. Ten tweede is onderwijssoftware nauwelijks beschikbaar, en 

terwijl de competenties van leerkrachten in het gebruik van ICT laag zijn, 

zijn de competenties in het gebruik van ICT voor onderwijsdoeleinden nog 

lager. Deze vormen grote uitdagingen voor het bevorderen van 

pedagogische en didactische inzet van ICT. Deze en aanverwante 

uitdagingen zijn hieronder beschreven. 

 

3.7 Uitdagingen 

 

Van juli tot december 2013 werden regionale en nationale consultaties  

van stakeholders gehouden om het huidige gebruik van ICT in het 

onderwijs in Suriname te onderzoeken. De belangrijkste bevindingen uit 

de regionale analyse van de consultaties  in Brokopondo, Marowijne, 

Nickerie en Para/Wanica/Paramaribo en de nationale workshops hebben 

de grote kansen benadrukt die een groter gebruik van ICT voor het 

onderwijs in Suriname zou kunnen brengen. De consultaties belichten ook 

een aantal uitdagingen die MINOV zou moeten aanpakken in haar 

mandaat om het Nationaal Strategisch Beleidsplan voor ICT in het 

onderwijs uit te voeren. Met name werd benadrukt dat MINOV met 

duidelijke uitdagingen geconfronteerd wordt bij invoer e-Education in de 

kleuter- en basisscholen van Suriname. Deze uitdagingen lopen uiteen. 

Sommige zijn ICT-gerelateerd, terwijl anderen zijn gekoppeld aan 

onderwijsmanagement en -bestuur of aan onderwijzen en leren. Deze 

uitdagingen zijn meegenomen in het ontwikkelproces van het Nationaal 

Strategisch Beleidsplan voor ICT in het onderwijs. 

 

ICT-uitdagingen: 

 infrastructuur is nog onbetrouwbaar of te duur, bijvoorbeeld, in de 

telecommunicatie en bij betrouwbare stroomvoorziening, er is beperkte 

toegang tot internet: in sommige gebieden is internet alleen 

verkrijgbaar via Telesur, Digicel en Uniqa, maar niet altijd overal door 

allemaal; 
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 de lage ICT-integratie  in de onderwijssector, met name in scholen;  

 de vrij lage niveaus ICT-kennis onder leerkrachten en schoolpersoneel, 

wat betekent dat er meer opleiding nodig  is om ICT-te integreren. . 

 

Onderwijsmanagement en bestuurlijke uitdagingen: 

 beperkte personele, financiële, materiële en technische middelen; 

 het momenteel onvoldoende institutionele kader en soms negatieve 

houding jegens de technologische veranderingen;  

 gebrek aan communicatie- en informatiestromen tussen de 

verschillende onderwijsniveaus; 

 onvoldoende middelen om participatie van schoolcommissies (PTA's) 

en maatschappelijke groeperingen te betrekken en verder te 

ondersteunen; 

 sommige belanghebbenden behandelen ICT en onderwijs nog steeds 

als afzonderlijke zaken. 

 

Uitdagingen rond onderwijzen en leren: 

 onderontwikkelde infrastructuur, met name in het binnenland; 

 de motivatie om ICT te gebruiken moet door alle leerkrachten worden 

gekoesterd. Vanaf het begin moeten alle leerkrachten ten volle 

betrokken zijn en zich inzetten voor het gebruik van ICT in de les en in 

de klas zodat e-Education kan werken. Als sommige leerkrachten niet 

worden betrokken bij het proces en zich onthouden van het gebruik 

van ICT, kan hiermee de volledige adoptie en implementatie van ICT in 

het onderwijs worden uitgesteld;  

 gebrek aan middelen, voorzieningen en digitaal materiaal om 

leerkrachten te ondersteunen;  

 gebrek aan efficiënte human resource management op zowel de school 

als op institutioneel niveau.  
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4 Beleidsprioriteiten, belangrijke interventiegebieden 

 

Verbeteringen van de kwaliteit van het onderwijs moeten worden gericht 

op het mogelijk maken dat de leerlingen op een effectieve manier de in 

het nieuwe Surinaamse nationale curriculum geformuleerde leerdoelen 

(kennis, houding  en vaardigheden)  kunnen bereiken 43. ICT is een 

middel om deze  doelen te bereiken – een versterkende interventie op 

verschillende niveaus – geen doel op zich. 

 

Het doel van het Nationaal Strategisch Beleidsplan voor ICT in het 

onderwijs, zoals eerder voorgesteld, is “om ICT op een zodanige wijze te 

gebruiken dat alle kinderen in Suriname gelijke kansen krijgen om hun 

eigen individuele talenten op basis van de meest effectieve methode te 

ontwikkelen”. Deze doelstelling worden gerealiseerd door middel van vijf 

interventiegebieden: 

1. Het leerproces en leermiddelen 

2. Het onderwijzen (vooropleiding en nascholing) 

3. Een ondersteunende leerinfrastructuur 

4. Het schoolmanagement 

5. Maatschappelijke betrokkenheid 

 

In dit hoofdstuk worden de criteria en prioriteiten voor deze vijf 

interventiegebieden beschreven. Het merendeel van de prioriteiten 

verschijnen in gelijkwaardige beleidsdocumenten van andere landen44.  

 

Bij de planning van interventies, dienen prioriteiten te worden gesteld op 

basis van de volgende voorwaarden: 

                                       

Zie de BEIP-website voor het curriculum en ontwikkelde middelen. 

44 Combination of sources: Hinostroza, J. Enrique, Christian Labbé, Policies and practices for the use of information 

and communications technologies (ICTs) in education in Latin America and the Caribbean, ECLAC, 2011, Hwang, D. 

J., a.o., E-Learning in the Republic of Korea, UNESCO Institute for Information Technologies in Education, 2010, ICT 

in Education in Latin America and the Caribbean, A regional analysis of ICT integration and e-readiness, UIS, 2012, 

Jimenez-Iglesias, Carla, Case Studies of National and Regional Implementation Schemes Related to the Use of ICTs 

in Education, 2012 and Miao, Fengchun, ICT in Education Policy Development and Review: A Sector-wide Framework 

and Good Examples, UNESCO, 2011 
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 E-Education zal de grootschalige onderwijsvernieuwingen 

ondersteunen die al gaande zijn in Suriname, die voortvloeien uit 

eerder genomen strategische beslissingen, zoals de invoering van het 

nieuwe curriculum raamwerk en een leerlinggerichte didactiek. MINOV 

zal de invoering van het nieuwe curriculum raamwerk harmoniseren 

met de verspreiding van ICT-apparatuur en digitaal leermateriaal; 

 lager onderwijs zal worden begeleid in de richting van een gemengde 

leeromgeving, een combinatie van klassikaal (leerling regicht) 

onderwijs en e-learning;  

 kosten zullen globaal worden berekend. In 2014 kan MINOV alleen 

budgeteren voor de noodzakelijke veranderingen in de eigen 

organisatie, zoals oprichting van de geplande “e-Education Unit” en 

opleiding van het personeel van MINOV. In 2015 zal er enige 

financiering beschikbaar zijn voor proefprojecten en opleiding. Met 

ingang van 2016 wordt e-Education gefinancierd uit het reguliere 

budget, en MINOV verwacht betrokkenheid van de donoren op een 

aantal van de ingestelde prioriteiten; 

 goede praktijken zullen worden vergroot naar schaal op basis van 

resultaten in pilots. 

 

4.1 Leerproces en leermiddelen  

 

De kwaliteit van het onderwijs wordt bepaald door de kernfunctie van het 

onderwijs: effectief en relevant leren. Leren betekent dat de verstrekte 

informatie wordt omgezet in bruikbare en toepasbare kennis. Informatie 

heeft dus slechts een tijdelijk betekenis. Het kan als relevant worden 

beschouwd indien het wordt opgeslagen in het langetermijngeheugen 

waar het toegankelijk is en waaruit kan worden geput als nieuwe situaties 

dit vereisen. Dit betekent dat als ICT-middelen alleen worden gebruikt om 

informatie op te zoeken, deze niet kunnen worden aangemerkt als zijnde 

van hoge kwaliteit. De geleverde informatie moet worden omgezet voor  

het bereiken van de kennis-, vaardigheden- en houdingsdoelstellingen  die 

nuttig voor de leerlingen zijn.  
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Een effectief leerproces is universeel. Iedereen leert in drie stappen45: 

selectie, organisatie en integratie. Deze logica is al geïntegreerd in het 

nieuwe Surinaamse curriculum raamwerk, maar het heeft een stimulans in 

de onderwijspraktijk nodig. ICT kan dit proces ondersteunen, bijvoorbeeld 

via adaptief leren. Digitaal materiaal kan bovendien meerdere zintuigen 

tegelijk stimuleren, met gesproken teksten, muziek, animaties en 

bewegende beelden, en film.  

 

Beleidsprioriteiten voor MINOV met betrekking tot het leerproces en 

leermiddelen zijn als volgt:  

 

1. Zal ICT-hulpmiddelen impelementeren waarmee het huidige curriculum 

raamwerk en pedagogische en didactische lesmethoden worden 

ondersteund.  

 

2. Zal een goede mix van leermiddelen ontwikkelen, zowel in gedrukte als 

digitale vorm. Alle middelen zullen worden ontworpen of opnieuw 

ontworpen om effectieve leerprocessen te ondersteunen om de kennis, 

vaardigheden en houding van de leerlingen te voeden. 

  

3. Zal digitale leermiddelen kiezen als de beste oplossing voor scholen 

met een goede ICT-infrastructuur. 

  

4. Zal digitale leermiddelen zoeken waarmee activerende didactiek wordt 

ondersteund, opdat op verschillende manieren het sensorisch 

geheugen wordt geactiveerd (bijvoorbeeld met gesproken teksten, 

muziek, animaties en bewegende beelden, en film).  

 

5. Zal de kwaliteit evalueren van de digitale leermiddelen en de 

onderwijssoftware die wordt gebruikt in verschillende pilots, waarmee 

vooral naar drie elementen wordt gekeken:  

                                       

45 Meyer, Richard H., Designing Instruction for Constructivist Learning - The SOI Model of Learning: Fostering Three 

Cognitive Processes in Knowledge Constructions 

In: Charles M. Reigeluth (Ed.) Instructional-design Theories and Models: A New Paradigm of Instructional Theory, 

Volume II, Routledge, 1999  (p. 148) 
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 kwaliteit van leermiddelen,  

 didactische effectiviteit,  

 presentatie en lay-out. 

 

6. Zal kostefficiënte oplossingen kiezen, zoals Open Onderwijs 

Leermiddelen.  

  

7. Zal het leren bevorderen met ICT buiten de schooluren, bijvoorbeeld in 

de naschoolse opvang.  

 

4.2 Onderwijzen 

 

Hoewel in het algemeen het leerproces loopt volgens de drie 

bovenstaande stappen (het selecteren, organiseren en integreren), 

betekent dit niet dat alle mensen (of alle kinderen) op dezelfde manier 

leren. Ze hebben verschillende leerstijlen en bovendien verschillen zij in 

hun motivaties, interesses en cognitieve vermogens. Leerkrachten moeten 

met deze verschillen rekening houden, en hun didactiek in het proces van 

lesgeven aanpassen. Het is de leerkracht die, tijdens het lesgeven, het 

verband legt tussen de leermiddelen en de leerlingen. ICT creëert meer 

mogelijkheden voor adaptief onderwijs, maar het verhoogt ook de 

complexiteit van het kiezen van de juiste middelen, de juiste didactische 

aanpak en de juiste vorm van ICT.46 Dit vereist dat leerkrachten worden 

opgeleid in adaptief leren.  

 

Capaciteitsontwikkeling voor leerkrachten en schoolleiders in e-Education 

is geen eenmalige taak en is maatwerk. Capaciteitsontwikkeling moet in 

overeenstemming zijn met de voorzieningen die nu al in scholen of 

binnenkort beschikbaar zijn. Dit vereist differentiatie in 

opleidingsmogelijkheden. In plaats van de lerarenopleidingcapaciteit in 

alle vakken te ontwikkelen, richten in de komende jaren de inspanningen 

zich slechts op twee vakken  van het nieuwe curriculum raamwerk, 

                                       

46 Technological Pedagogical Content Knowledge (TPACK) is een raamwerk waarin wordt aangegeven welke kennis 

leerkrachten nodig hebben om effectief met technologie te kunnen leren. Zie www.tpack.org ofwww.tpack.nl 

http://www.tpack.org/
http://www.tpack.nl/
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waarmee de inspanningen binnen de Pedagogische Instituten (PI's) 

kunnen worden geconcentreerd, zodat er veel minder inspanning nodig is. 

 

Beleidsprioriteiten voor MINOV met betrekking tot het onderwijzen: 

 

1. Zal de integratie van ICT in het leerproces ondersteunen. Zal deze in 

principe uitbreiden voor alle vakken en  beperk je niet  tot  alleen leren 

over ICT.  Integratie zal beginnen met twee thema's: taal en rekenen. 

(Dit is een keuze die in meer landen wordt gemaakt. In Suriname is dit 

noodzakelijk vanwege het niveau van de professionalisering van 

leerkrachten en de capaciteit van de PI's die een opleiding 

voorbereiden voor schoolleiders). Als men zich eerst alleen op deze 

onderwerpen zal richten maakt het gemakkelijker voor leerkrachten 

om de nieuwe competenties onder de knie te krijgen en ook 

gemakkelijker voor MINOV om de resultaten van de pilots te meten); 

 

2. Zal het opleiden van leerkrachten maken tot belangrijke prioriteit.  

MINOV zal aangepaste  na- en bijscholing voor leraren moeten  

bevorderen waar de effectieve toepassing van ICT voor een beter 

onderwijs- en leerproces  en kindgerichte pedagogische en didactische 

competenties kan worden geïntegreerd. Leerkrachten zullen worden 

getraind in vijf gebieden, met name in: 

 om de koppeling tussen leermiddelen en behoeften van de leerling 

(bijvoorbeeld verschillende leerstijlen, motivatie, interesses en 

cognitieve vermogens) tot stand te brengen; 

 de beste mix van folio en digitaal leermiddelen te zoeken of te 

creëren; 

 zal ICT gebruiken voor lesvoorbereiding en lesplanning (het 

toepassen van modellen van lesplanning en niet alleen gericht op 

de activiteiten van de leerkracht, maar ook op activiteiten van 

leerlingen); 

 Zal ICT niet alleen voor het vinden van informatie gebruiken 

(bijvoorbeeld op internet), maar ook voor de ondersteuning van de 

leerling  in het transformeren van informatie naar kennis waar de 

leerling uit kan putten in nieuwe situaties;  
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 Zal ICT gebruiken om het onderwijs af te stemmen op de 

verschillende behoeften van  leerlingen . 

  

3. Zal  ICT integreren door met  name video in opleiding en nascholing 

van leerkrachten als een instrument voor zelfreflectie en 

professionalisering in te zetten. 

 

4. Zal er voor zorgen dat het nieuwe curriculum raamwerk als 

uitgangspunt en de focus van opleiding en nascholing via Pedagogische 

Instituten (PI's) wordt aangeboden, te beginnen met het gebruik van 

ICT in taal en rekenen.  

 

5. Zal verdere samenwerking tussen de PI's en Onderwijsbureau 

Professionalisering bevorderen. MINOV zal hen opdragen om een 

gezamenlijk plan van aanpak te ontwikkelen en het schalen van goede 

procedures van leren op afstand, zoals bijvoorbeeld die van het Engels 

op het IOL, Instituut voor de Opleiding van Leraren te ondersteunen.  

 

6. Zal de selectie en opleiding ondersteunen van ICT- koplopers  

genaamd “Didactische – ICT-integrators” op de scholen om ICT-

integratie te versterken (Deze ICT – koplopers zijn geen ICT 

coordinatoren, die vooral aandacht voor de technologie hebben). 

Didactische – ICT integrators kunnen worden benoemd voor een 

cluster, een Nucleus Centrum of voor andere e-Learning centra. 

 

7. Zal mogelijkheden creëren voor kennisdeling onder leerkrachten via 

online gemeenschappen (open source), blogs (collega's uitnodigen om 

commentaar te geven op praktische vragen rond lesgeven), TED 

onderwijs, enz. 

 

 

4.3 Een Ondersteunende leerinfrastructuur 

 

Er wordt een ondersteunende leerinfrastructuur opgezet om de toepassing 

van ICT in de processen rond onderwijzen en leren  te ondersteunen. 
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Deze infrastructuur wordt ontworpen op een toekomstbestendige wijze, 

om verdere nieuwe ontwikkelingen toe te staan. 

 

Beleidsprioriteiten voor MINOV met betrekking tot een goede 

leerinfrastructuur:  

 

1. Zal beslissen over de prioriteiten van hardwarebehoeften 

(internettoegang, netwerk en apparaten) voor scholen, leerlingen  en 

leerkrachten. Dit moet beginnen met pilots voor scholen in het 

binnenland, voor scholen die al gebruik maken van computers, en voor 

de PI's en scholen verbonden met de PI's. Apparaten die het minst 

kwetsbaar voor hardware problemen en de soms barre lokale 

omstandigheden zijn, worden door MINOV aangewezen als 

voorkeurapparaten waaruit scholen kunnen kiezen: 

  Een pilot in het binnenland in de meest moeilijke omstandigheden 

met de meest geavanceerde en solide technologie, met de aandacht 

op duurzaamheid;  

 een pilot met scholen die al gebruik maken van computers, maar 

geen internetverbinding hebben, scholen die een nieuwe 

technologieconfiguratie (smartboard, laptop, tablet, mobiel) gaan 

kiezen, terwijl zij definiëren wat de verwachte resultaten van de 

investering zijn; 

 een pilot met scholen aangesloten op PI (stagescholen) die stages 

aanbieden in een goed ontwikkelde e-Education-omgeving) 

 

2. Zal speciale aandacht geven aan internettoegang in het binnenland. Op 

dit moment hebben scholen in het binnenland geen betrouwbare 

toegang tot internet. De uitrol van snel internet  is in de komende paar 

jaar voor het binnenland gepland. MINOV zal dat proces te verankeren 

door het binnenland als een absolute prioriteit te stellen. investeringen 

in het binnenland zullen positief worden gewaardeerd door de meeste 

stakeholders en kan als vervulling van een jarenlange belofte worden 

gezien. Technologie moet worden gekozen om bij de capaciteit van de 

leerkrachten in het binnenland te passen. MINOV beschouwt 
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connectiviteit in het binnenland als een vereiste voor het aanbieden 

van virtuele alternatieven voor professionele ontwikkeling. 

 

3. Zal speciale aandacht geven aan de introductie van Cloud computing 

met "Bring Your Own Device" (BYOD). Cloud computing en BYOD zijn 

belangrijke elementen van de technische omgeving van de nabije 

toekomst. Cloud computing heeft een verscheidenheid aan 

betekenissen. Het zou kunnen betekenen gewoon met documenten “in 

the cloud” (online), terwijl de toepassingen nog steeds op een personal 

computer, laptop, netbook of tablet staan. Of het zou kunnen 

betekenen dat sommige van de eigen applicaties en data in de cloud 

staan. De laatste stap is om alle applicaties en data in de cloud te 

hebben, zodat vanaf elk apparaat dat men bij de hand (BYOD) heeft 

kan worden gewerkt. MINOV zal gestaag aan die laatste definitie 

werken. Vroegere (en sommige huidige) technologie en software 

vereist veel ICT-kennis in de directe omgeving. Voor scholen in 

Suriname is het doel om die fase te voorkomen. Aangesloten scholen 

wordt de mogelijkheid geboden om deel te nemen aan cloud 

systeemmanagement voor hun apparaten. Scholen moeten dan in 

staat zijn om zich te concentreren op het leren en lesgeven in plaats 

van apparaat- en softwareonderhoud. 

 

4.4 Schoolmanagement 

 

ICT zal de verbetering van schoolmanagement ondersteunen. Beter 

schoolmanagement leidt tot efficiëntere schoolverrichtingen, betere 

informatie-uitwisseling tussen leerkrachten en effectievere inzet van het 

onderwijzend personeel. Gegevens, zoals resultaten, kunnen gemakkelijk 

worden opgeslagen en naar relevante belanghebbenden worden 

verzonden. Dit bevrijdt op zich meer tijd voor de voorbereiding in het 

klaslokaal, hoewel aanvankelijk een aanzienlijke inwerktijd nodig zal zijn 

voor het gebruik van ICT. MINOV zal zich niet alleen richten op ICT-

gerelateerde capaciteitsopbouw voor leerkrachten, schoolleiders en 

inspecteurs, maar zal hen ook ondersteunen in het leiden van 

veranderingsprocessen in scholen in de richting van e-Education. 
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MINOV is zich ervan bewust dat de bepalingen voor de volledige 

implementatie van het Educatie Management Information Systeem (EMIS) 

op nationaal niveau vragen doen rijzen over het meten van 

leerkrachtprestaties op basis van resultaten (toegevoegde waarde) wat 

betreft leerlingenkennis en competenties.47 MINOV is de voor- en nadelen 

van centrale prestatiebeoordelingen aan het afwegen, terwijl het niet 

beoogt om leerkrachtresultaten te koppelen aan betalingen en 

arbeidsomstandigheden. 

 

Beleidsprioriteiten voor MINOV in verband met schoolmanagement: 

 

1. Zal de ontwikkeling bevorderen van nationale 

leermanagementsystemen (ELO's) en 

schoolmanagementinformatiesystemen (SMIS's) (gekoppeld aan het 

nationale Educatie Management Informatie Systeem, EMIS). ELO's en 

SMIS's wordt centraal beheerd om het arbeidsintensieve installeren en 

upgraden van software op individuele computers of netwerken van 

scholen te voorkomen.  

 

2. Zal een ELO kiezen dat zoveel mogelijk aansluit op het nieuwe 

curriculum raamwerk. Een ELO moet echt praktische administratieve 

ondersteuning voor de leerkrachten geven. Een ELO stelt de leerkracht 

in staat om snel overzichten van de klasresultaten en die van de 

individuele leerlingen te krijgen, maar ook de details van de 

ondervonden problemen. Geleidelijk aan wordt het verplicht om 

relevante evaluatiemodules te gebruiken.  

 

3. Zal een Schoolmanagement Information System (SMIS) kiezen dat 

past bij de kenmerken van het onderwijssysteem van Suriname, dat de 

belanghebbenden en besluitvormers ondersteunt op alle niveaus – van 

ouders en leerkrachten tot, bijvoorbeeld, inspecteurs en MINOV-

                                       

47Zie Bourke (2013) over hoe leerkrachten in Australië hun rol invulling geven als reactie op een performatieve 

agenda 



Pagina: 51 

 

ambtenaren – met behoud van privacy en veiligheid in de verbinding 

met de EMIS. 

 

4. Zal de opleiding ondersteunen van leerkrachten en schoolleiders in het 

gebruik van ELO- en SMIS-systemen, evenals in 

veranderingsmanagement, met name het definiëren van een duidelijke 

visie, rollen en verantwoordelijkheden en hoe een schoolverbeterplan 

te ontwikkelen. 

 

5. Zal de opleiding ondersetunen van alle inspecteurs in ELO- en SMIS-

systemen, evenals in leiderschap en veranderingsmanagement. 

 

4.5 Maatschappelijke betrokkenheid 

 

Tijdens de consultaties  hebben ouders en vertegenwoordigers van de 

gemeenschap hun duidelijke interesse geuit om een hoge kwaliteit van 

relevant onderwijs voor hun kinderen te waarborgen. Goede voorbeelden 

van maatschappelijke betrokkenheid worden benadrukt in het verslag van 

het overleg met stakeholder48, met inbegrip van gevallen uit Moengo, 

Nickerie, O.S. Houttuin en Brokopondo “Nucleus Centrum ”. Het verslag 

van de in Paramaribo gehouden validatieworkshop bevat ook relevante 

voorbeelden. Er zouden vroege winsten kunnen worden geboekt door deze 

initiatieven te versterken, te evalueren en op te schalen. 

 

Beleidsprioriteiten voor MINOV in verband met de maatschappelijke 

omgeving: 

 

1. Zal ouders en gemeenschappen betrekken bij de investeringen in ICT-

infrastructuur en digitale leermiddelen. Zij zijn medeverantwoordelijk 

voor de duurzaamheid van het onderwijs en ICT-voorzieningen. 

Daartoe zal MINOV goede procedures identificeren en toepassen op het 

gemeenschapsniveau. 

                                       

48 Zie bijlage D Stakeholder report en Report on the outcomes of workshops 
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2. Zal het gebruik stimuleren van ICT-voorzieningen door de 

gemeenschap en andere belanghebbenden na schooltijd tegen een 

vergoeding om duurzaamheid te bevorderen. Scholen zullen worden 

aangemoedigd om een revolverend fonds op te zetten om afschrijving, 

onderhoud en reparatiekosten te dekken.  

 

3. Zal ervoor zorgen dat de scholen schoolcommissie (PTA's) betrekken 

bij de integratie van ICT in de schoolprocessen.  

 

4. Zal de capaciteit opbouwen van ouder commissies en andere 

maatschappelijke belanghebbenden in basisvaardighedenopbouw van 

ICT en mobilisatie van middelen om de implementatie van het 

nationale beleid en strategie op lokaal niveau effectief te kunnen 

ondersteunen. MINOV verwacht dat scholen regelmatig 

gemeenschapsbeurzen gaan organiseren in en rond de school, waarbij 

demonstraties voor de verschillende toepassingen van ICT worden 

gegeven, zowel voor leerlingen als voor de gemeenschap (Er is veel 

meer aandacht voor de rol van de gemeenschap dan in ontwikkelde 

landen) 
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5. Implementatieoverzicht  

 

Dit hoofdstuk richt zich vooral op de jaren 2014–2016 van het 

implementatieproces. Het beschrijft maatregelen binnen de verschillende 

interventiegebieden, in overeenstemming met de volgende 

uitgangspunten: 

 

 alle MINOV-afdelingen – en dus niet alleen de nieuw geplande “e-

Education Unit” – ontwikkelen nieuwe taken als gevolg van  de 

strategische keuze voor het streven naar e-Education;  

 samenwerking met elkaar (binnen MINOV en met alle partijen in de 

onderwijssector) wordt gezien als een voorwaarde voor een 

succesvolle implementatie; 

 Aandacht voor de technische infrastructuur en het uitvoeren van 

pilotprojecten is noodzakelijk, hoewel onderwijsdoelstellingen voorop 

moet blijven staan; 

 Nieuwe methodes voor professionele ontwikkeling van leerkrachten 

zullen eerst worden uitgetest waarbij verschillende benaderingen 

worden gekozen.  

 

In die eerste jaren zal de focus liggen op activiteiten die binnen de 

bestaande budgetten kunnen worden geïmplementeerd. Tegelijkertijd 

zoekt MINOV aanvullende financiering om te investeren in de volledige 

implementatie van het Nationale Strategisch Beleidplan voor ICT in het 

onderwijs voor de komende jaren. 

 

Dit hoofdstuk biedt een overzicht van de voorgenomen 

implementatieactiviteiten. Bijlage A biedt meer details.  
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5.1 Belangrijke strategische overwegingen  

 

1. MINOV zal ondersteunende, faciliterende en uitdagende maatregelen49 

gebruiken om te innoveren, gezien het vroege stadium van e-

Education in Suriname. MINOV verleent alle leerkrachten en 

schoolleiders een virtueel budget om aan professionele ontwikkeling op 

school en op het gebied van de lokale gemeenschap te besteden50. Zij 

kunnen natuurlijk deze budgetten bundelen.  

2. MINOV zal normen en voorwaarden opstellen voor het gebruik van 

ELO- en SMIS-systemen en de EMIS. Voorwaarden voor deelname aan 

bijvoorbeeld opleidingen worden in latere fasen opgesteld wanneer de 

infrastructuur voldoende is.  

 

Beide overwegingen zijn in lijn van geleerde lessen uit andere 

grootschalige innovaties in het onderwijs51.  

 

5.2 Organisatie van MINOV  

 

Ten aanzien van haar eigen institutionele organisatie zet MINOV zich 

volledig voor het volgende in: 

 

3. Zal een sterke e-Education Unit creëren (e-EdU) (een coördinerend 

orgaan) met een stevige basis in de organisatie en aanzienlijke 

ervaring in het onderwijsveld. Het ondersteunend personeel van de e-

Education Unit zal uit andere MINOV-afdelingen worden overgeplaatst 

en worden samengesteld uit professionals die als betrouwbaar en 

deskundig in het veld bekend staan. 

  

4. De e-Education Unit (e-EdU) zal het implementatieplan52verder 

uitwerken. De e-Education Unit zal zorg dragen voor dat communicatie 

en besluitvorming in samenwerking met andere stakeholders (binnen 

                                       

49 Organiseer competitive en tenders 

50 Leerkrachten kunnen verschillende trainingen kiezen vanuit dit persoonlijke budget 

51 D6 Report alternative education methods and how to expand ICT in education 

52 Bijlage B 
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en buiten MINOV). De e-Education Unit maakt een inventarisatie van 

de beschikbare expertise, beheerd het implementatieproces en 

bewaakt de voortgang. De e-Education Unit rapporteert aan de 

directeur van Onderwijs. De nadruk bij het werven van het personeel 

zal liggen op deskundigheid in plaats van om alle organisaties of 

belanghebbendengroepen vertegenwoordigd te hebben. Een 

uitvoerigere beschrijving van de verantwoordelijkheden – budgettair 

en anders – wordt door MINOV voorbereid in overleg met het beoogde 

afdelingshoofd van de e-Education Unit.  

 

5. Na de installatie van de e-Education Unit, zal MINOV veel delegeren 

van de in dit overzicht genoemde taken aan de e-Education Unit. Naast 

het opbouwen van haar eigen expertise, zal de e-Education Unit de 

expliciete taak hebben om andere afdelingen te versterken in hun 

professionele taken en het opbouwen van expertise in e-Education.  

 

De e-Education Unit coördineerd de volgende taken: 

 

6. Zal het ontwikkelen van een strategie coördineren om leerkrachten op 

te leiden in e-Education in samenwerking met de afdeling 

Professionalisering, de pedagogische instituten (PI's), het Instituut 

voor de Opleiding van Leraren (IOL) en AdeKUS. De “Nucleus Centra ” 

en de particuliere sector worden ook in die strategie betrokken. De e-

Education Unit zal de afdeling Professionalisering ondersteunen met 

het opstellen van een plan van eisen voor de professionele 

ontwikkeling van leerkrachten en schoolleiders, met betrekking tot de 

ICT-vaardigheden, én ook een plan  voor de ICT- koplopers  genaamd 

“Didactische – ICT-integrators”. De afdeling zal bovendien met de 

kwaliteitscontrole worden belast, in het bijzonder voor professionele 

ontwikkelingsactiviteiten betaald uit de virtuele budgetten, welke zijn 

toegewezen aan het onderwijspersoneel. 

 

7. Zal het Bureau voor lager onderwijs (BLO) en het Bureau van 

Onderwijs in het binnenland (BOB) voorbereiden op een verschuiving 

van onderhoud en toezicht naar innovatie, zodat deze bureaus worden 
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voorbereid op het invoeren van e-Education. Dit houdt tevens in een 

ontwerp van een veranderingstraject waarbij men gaat van huidige 

“fysieke infrastructuur”(clusters) in de richting van een “virtuele 

innovatie-infrastructuur”. 

 

8. Zal de afdeling Curriculumontwikkeling voorbereiden op e-Education. 

Zal informatie verzamelen en zal adviseren over electronische 

leermanagementsystemen (ELO's) die het nieuwe curriculum 

raamwerk kunnen ondersteunen. Zal investeren in uitrol van internet 

gebaseerde leer- en toetssoftware met een directe relatie tot de 

huidige (en toekomstige) leermiddelen. Denk daarbij wel om de 

mogelijkheid van offline werken in het geval de internettoegang 

(tijdelijk) wordt onderbroken. 

 

9. Zal ondersteunende e-Education tools ontwerpen en produceren, die 

zijn aangepast voor de Surinaamse context en het curriculum 

raamwerk en geef advies omtrent bestaande internetbronnen die 

geschikt zijn voor e-Education. De e-Education Unit zal daarbij 

samenwerkenmet andere afdelingen zoals de afdeling 

Curriculumontwikkeling en de afdeling Schoolradio- en tv-afdeling, 

waarbij hun huidige activiteiten worden versterkt. Samenwerking met 

lokale multimedia bedrijven om interactieve digitale leermiddelen te 

ontwikkelen wordt gestimuleerd. 

 

10.Zal de benodigde investering berekenen op basis van concrete 

duurzame voorstellen voor e-Education. De afdeling Administratieve 

Diensten ondersteunt de e-Education. Deze afdeling wordt ook 

gevraagd om de financieringsmogelijkheden en vereisten te 

onderzoeken zodat scholen instaat worden gesteld te investeren in ICT 

apparatuur en training uit grotere reguliere budgetten.  

 

11.Zal een strategie ontwerpen in samenwerking met de inspectie voor 

het verzamelen van meer gedetailleerde informatie (grote 

hoeveelheden gegevens) over de voortgang van leerlingen, werk 

daarbij samen met andere deskundigen. 
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12.Zal het verzamelen bevorderen van grote hoeveelheden gegevens, dat 

gemakkelijker zal zijn zodra de leerlingen op het internet en 

intranetten gaan werken. Het e-EdU zal tevens duidelijke regels over 

privacy formuleren. 

 

13.In samenwerking met de afdeling Onderzoek, planning en Monitoring 

zal de e_Education Unit het veranderingsproces van het onderwijs naar 

e-Education bewaken en zal ervoor zorgendat de bewaking ook 

voortgang vindt na de eerste projectperiode. Samen zal een 

participatieve monitoring en evaluatie raamwerk worden ontwikkeld op 

basis van het gedetailleerde implementatieplan in samenwerking met 

alle stakeholders. Inclusief jaarplan en planning meeting. 

 

14.Samen met de afdeling HRM zal een human resource-strategie worden 

ontwikkeld waarmee  de verschillende afdelingen van het MINOV in 

staat te stellen hun nieuwe taken en activiteiten die in de toekomst 

zijn gepland uit te voeren. 

 

5.3 Overleg en samenwerking met anderen 

 

Wat betreft overleg en samenwerking met anderen, zet MINOV zich 

volledig voor het volgende in: 

 

15.Zal discussies integreren over e-Education in reguliere 

overlegvergaderingen met stakeholders. Ondersteun ondertussen 

organisaties, die werken aan e-Education inclusief bedrijven in de 

Surinaamse ICT sector. 

 

16.Zal met het ministerie van Transport, Communicatie en Toerisme 

(MOTCT) samenwerken om ervoor te zorgen dat de implementatie van 

“e-Delivery of Government Services” (elektronische aflevering van 

overheidsdiensten) aan het binnenland ook onderwijsdiensten omvat. 

MINOV is misschien niet in staat om de uitdagingen wat betreft 

connectiviteit en elektriciteit in het binnenland zelf op te lossen, maar 
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het zal bij andere ministeries lobbyen om onderwijs in het binnenland 

op de agenda te krijgen. Hierdoor kunnen in toekomst alle leerlingen 

en leerkrachten op hetzelfde moment op het internet werken.  

 

17.Zal de goede relaties continueren met IDB, VVOB en UNICEF en zoek 

actief hun ondersteuning bij het uitvoeren van het Nationaal 

Strategisch Beleidsplan voor ICT in het onderwijs. 

 

18.Zal de samenwerking versterken met private actoren in de Surinaamse 

ICT-sector om te zorgen voor lokale ontwikkeling en ondersteuning. 

Door het uitbesteden van opdrachten, het aanbieden van offertekansen 

en het organiseren van wedstrijden, stimuleert de e-Education Unit 

Surinaamse deelname bij het invoeren van het gebruik van ICT in 

scholen. 

 

19.Zal samen met andere ministeries beleid ontwikkelen voor de privacy, 

beveiliging, veiligheid, “cyber-welzijn”, auteursrechten en e-waste op 

scholen. 

 

20.Zal internationale samenwerking versterken in de regio en wereldwijd 

om van elkaar te leren hoe landen omgaan met de ICT-ontwikkelingen. 

En gezamenlijk onderzoek doen met betrekking tot zaken als 

gelijkheid, effectiviteit en efficiëntie. 

 

5.4 Technische infrastructuur en de pilots  

 

Voor wat beterft de technische infrastructuur en de pilots worden deze 

gecoördineerd door de e-Education Unit in samenwerking met andere 

relevante afdelingen. Hierbij zet men zich in voor het volgende:  

 

21.Zal de capaciteit ontwikkelen en versterken van MINOV bij het 

uitschrijven van de tenders voor hardware onderhoud en vervanging, 

software beheer en gecombineerde onderhoudscontracten binnen 

MINOV. 
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22.Zal een database ontwikkelen voor het bijhouden van relevante en 

beschikbare hardware en software op nationaal, district- en 

schoolniveau. 

 

23.Zal een onderhouds- en ondersteuningsnetwerkinfrastructuur 

ontwikkelen voor scholen. 

 

24. Zal onderhoud van hardware integreren in de budgetten. 

 

25.Zal apparaten verwerken en distribueren die op het moment van 

aankoop (of via huur) de beste en meest kosteneffectieve oplossing 

voor het gebruik van het internet zijn. Criteria en oplossingen zullen in 

de komende jaren verdere ontwikkeling vereisen.  

 

26.Zal criteria formuleren voor electronische leeromgevingen (ELO's), met 

inbegrip van tests, en voor administratieve systemen (SMIS's) voor het 

gebruik op scholen.  

 

27.Zal pilots uitvoeren in het binnenland (bijv. met enkele scholen die in 

een moeilijke omgeving werken, om met de juiste voorwaarden te 

experimenteren om een school met een goede verbinding tot stand te 

brengen met behulp van online ELO- en SMIS-voorzieningen).  

 

28.Zal pilots met ervaren scholen uitvoeren (bijv. met een aantal scholen 

die al ICT apparaten hebben, experimenteer met het definiëren van 

goede configuraties, gebaseerd op leerdoelen en competenties van hun 

leerkrachten en schoolleiders en stel doelen voor betere resultaten van 

de leerling met behulp van de nieuwe apparatuur).  

 

29.Zal alle pilots evalueren voordat wordt opgeschaald naar het nationale 

niveau. 

 

5.5 Professionele ontwikkeling van leerkrachten en de pilots 
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Ten aanzien van de professionele ontwikkeling van leerkrachten, zet 

MINOV zich volledig voor het volgende in: 

 

30.Zal een pilot uitvoeren voor het gebruik van aanvullende digitale 

leermiddelen ter ondersteuning van het curriculum. Dit wordt 

gecoördineerd door de e_Education Unit in samenwerking met de 

afdeling Curriculumontwikkeling en de afdeling Schoolradio & TV. 

Tegelijkertijd zal de e-Education Unit in samenwerking met Bureau 

Onderwijs Binnenland digitale leermiddelen identificeren en 

distribueren die geschikt zijn voor de speciale omstandigheden in het 

binnenland, bij voorkeur met behulp van Open Onderwijs 

Leermiddelen. 

 

31.Zal pilots uitvoeren voor  het  het opleiden van nieuwe leerkrachten 

(betrek de vier PI’s en voor iedere PI enkele scholen waar studenten 

stage lopen binnen een goed ingerichte e-Education omgeving) 

Omstandigheden voor e-Education op de PI’s en deze scholen zullen 

ideaal zijn. De pilot zou onder andere kunnen resulteren in een 

ontwerp van TPACK-competenties voor leerkrachten.) 

 

32.Zal op de lerarenopleiding bij het opleiden in het nieuwe curriculum 

raamwerk ook gemengd leren organiseren (klassikaal, leerling gericht 

maar ook afstandsonderwijs). Zal dit doen in samenwerking met de 

afdeling Curriculumontwikkeling en de PIs. 

 

33.Zal actief zijnin sociale-mediadiscussies over de voortgang van de 

implementatiestrategie. 

 

34.Zal actief zijn in sociale-mediadiscussies over de uitgebreidere taak 

van het Bureau van Onderwijs in het binnenland (BOB) en het Bureau 

voor lager onderwijs (BLO). 

 

35.Zal sociale media gebruiken als platform voor brainstormensessies 

over oplossingen voor technische en capaciteitontwikkelingsproblemen 

in het onderwijs in het binnenland.  
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36.Zal “Flipping the Classroom” en andere soortgelijke ervaringen 

organiseren tussen leerkrachten in opleiding en ervaren leerkrachten.  

 

37.Zal “e-Mentoring” bevorderen tussen ervaren leerkrachten en nieuwe 

leerkrachten.  

 

38.Zal opleiders van leerkrachten stimuleren deel te nemen aan Internet 

initiatieven voor het verzamelen en beschikbaar maken van allerlei 

digitale middelen voor leerkrachten en voor lerarenopleiders. 

 

39.Zal het voortouw nemen bij het opbouwen en onderhouden van een 

kennisplatform voor leerkrachten en schoolleiders, inspelend op reeds 

beschikbare soortgelijke diensten.  

 

40.Zal leerkrachten en lerarenopleiders stimuleren om met collega's in 

andere landen met vergelijkbare omstandigheden te communiceren, 

samen te werken en te leren.   

 

5.6 M&E-kader 

 

41.MINOV zal de e-Education Unit opdragen om samen te werken met de 

afdeling Onderzoek en Planning (OPM) bij het ontwerpen van een 

participatieve monitoring- en evaluatiekader voor alle aspecten van het 

Nationaal Strategisch Beleidsplan voor ICT in het onderwijs. 

 

5.7 Budget 

 

42.MINOV zal een directiebesluit nemen om financiering van de 

e_Education Unit te garenderen 

 

43.MINOV zal zorgdragen voor het bijeen brengen van de benodigde 

financiering voor het implementeren, onderhouden en ondersteunen 

van het Nationaal Strategisch Beleidsplan voor ICT in het onderwijs, 

zowel direct als onderdeel van MINOV-budget en indirect door de 
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oprichting van een apart fonds, in samenwerking met de overheid  van 

de Republiek, internationale ontwikkelingspartners, particuliere 

bedrijven en gemeenschappen. 
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6. Slotwoord 

 

Doelstelling van het Nationaal Strategisch Beleidsplan voor ICT in het 

onderwijs is:  “om ICT op een zodanige wijze te gebruiken dat alle 

kinderen in Suriname gelijke kansen krijgen om hun eigen individuele 

talenten op basis van de meest effectieve methode te ontwikkelen”. 

 

Met de publicatie van dit Nationaal Strategisch Beleidsplan voor ICT in het 

onderwijs creërt MINOV de voorwaarden voor de groei van het onderwijs 

in Suriname in de richting van e-Education. Het ministerie is dankbaar 

voor de brede en positieve betrokkenheid van alle stakeholders bij het tot 

stand komen van dit beleidsplan. 

 

Met dit Nationaal Strategisch Beleidsplan voor ICT in het onderwijs en de 

installatie van een e-Education Unit creërt MINOV een aanspreekpunt om 

initiatieven op het gebied van e-Education in de hele onderwijssector te 

stimuleren. Tegelijkertijd is de Unit het aandachtig luisterend oor van het 

ministerie voor de werkelijke behoeften van leerkrachten en scholen, 

zodat aan die behoeften kan worden voldaan door de (nog 

onvoorspelbare) toekomstige ICT-ontwikkelingen. 
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Bijlage A Implementatie-overzicht 
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Kruisverwijzingen  

Prioriteiten Activiteiten door 

4.1 Leerproces en leermiddelen   

  

Beleidsprioriteiten voor MINOV-maatregelen  

1. Zal ICT-hulpmiddelen impelementeren waarmee het 

huidige curriculum raamwerk en pedagogische en 

didactische lesmethoden worden ondersteund.  

CO, e-EdU 

2. Zal een goede mix van leermiddelen ontwikkelen, 

zowel in gedrukte als digitale vorm. Alle middelen 

zullen worden ontworpen of opnieuw ontworpen om 

effectieve leerprocessen te ondersteunen om de 

kennis, vaardigheden en houding van de leerlingen 

te voeden. 

CO, SR&TV, e-EdU 

3. Zal digitale leermiddelen kiezen als de beste 

oplossing voor scholen met een goede ICT-

infrastructuur. 

CO, e-EdU 

4. Zal digitale leermiddelen zoeken waarmee 

activerende didactiek wordt ondersteund, opdat op 

verschillende manieren het sensorisch geheugen 

wordt geactiveerd (bijvoorbeeld met gesproken 

teksten, muziek, animaties en bewegende beelden, 

en film).  

CO, e-EdU 

5. Zal de kwaliteit evalueren van de digitale 

leermiddelen en de onderwijssoftware die wordt 

gebruikt in verschillende pilots 

CO, e-EdU 

6. Zal kostefficiënte oplossingen kiezen, zoals Open 

Onderwijs Leermiddelen.  

CO, e-EdU 

7. Zal het leren bevorderen met ICT buiten de 

schooluren, bijvoorbeeld in de naschoolse opvang.  

CO, e-EdU 

8. Bevorder het leren met ICT buiten de schooluren, 

bijvoorbeeld in de naschoolse opvang.  

HAD e-EdU 

  

4.2 Onderwijzen  

  

Beleidsprioriteiten voor MINOV-maatregelen  
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1. Zal de integratie van ICT in het leerproces 

ondersteunen. Zal deze in principe uitbreiden voor 

alle vakken en  beperk je niet  tot  alleen leren over 

ICT.   

CO, PI's, e-EdU 

2. Zal het opleiden van leerkrachten maken tot 

belangrijke prioriteit.  MINOV zal aangepaste  na- en 

bijscholing voor leraren moeten  bevorderen waar de 

effectieve toepassing van ICT voor een beter 

onderwijs- en leerproces  en kindgerichte 

pedagogische en didactische competenties kan 

worden geïntegreerd. 

PI's, DPD, e-EdU 

3. Zal  ICT integreren door met  name video in 

opleiding en nascholing van leerkrachten als een 

instrument voor zelfreflectie en professionalisering in 

te zetten. 

PI's, DPD, e-EdU 

4. Zal er voor zorgen dat het nieuwe curriculum 

raamwerk als uitgangspunt en de focus van 

opleiding en nascholing via Pedagogische Instituten 

(PI's) wordt aangeboden, te beginnen met het 

gebruik van ICT in taal en rekenen. 

CO, PI's, DPD, e-EdU 

5. Zal verdere samenwerking tussen de PI's en 

Onderwijsbureau Professionalisering bevorderen. 

e-EdU, PIs, DPD 

6. Zal de selectie en opleiding ondersteunen van ICT- 

koplopers  genaamd “Didactische – ICT-integrators” 

op de scholen om ICT-integratie te versterken 

e-EdU, PIs, DPD 

7. Zal mogelijkheden creëren voor kennisdeling onder 

leerkrachten via online gemeenschappen (open 

source), blogs (collega's uitnodigen om commentaar 

te geven op praktische vragen rond lesgeven), TED 

onderwijs, enz. 

e-EdU 

  

5.3 Een Ondersteunende leerinfrastructuur  

  

Beleidsprioriteiten voor MINOV-maatregelen  
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1. Zal beslissen over de prioriteiten van 

hardwarebehoeften (internettoegang, netwerk en 

apparaten) voor scholen, leerlingen  en 

leerkrachten. 

e-EdU, PIs 

2. Zal speciale aandacht geven aan internettoegang 

in het binnenland. Op dit moment hebben 

scholen in het binnenland geen betrouwbare 

toegang tot internet. 

e-EdU, BOB 

3. Zal speciale aandacht geven aan de introductie 

van Cloud computing met "Bring Your Own 

Device" (BYOD). Cloud computing en BYOD zijn 

belangrijke elementen van de technische 

omgeving van de nabije toekomst. 

e-EdU 

  

5.4 Schoolmanagement  

  

Beleidsprioriteiten voor MINOV-maatregelen  

1. Zal de ontwikkeling bevorderen van nationale 

leermanagementsystemen (ELO's) en 

schoolmanagementinformatiesystemen (SMIS's) 

(gekoppeld aan het nationale Educatie 

Management Informatie Systeem, EMIS). 

e-edu, CO, BLO, BOB, 

Inspectie, OPM 

2. Zal een ELO kiezen dat zoveel mogelijk aansluit 

op het nieuwe curriculum raamwerk. 

CO, e-EdU 

3. Zal een Schoolmanagement Information System 

(SMIS) kiezen dat past bij de kenmerken van het 

onderwijssysteem van Suriname, dat de 

belanghebbenden en besluitvormers ondersteunt 

op alle niveaus. 

BLO, BOB, Inspectie, 

OPM, e-EdU 

4. Zal de opleiding ondersteunen van leerkrachten 

en schoolleiders in het gebruik van ELO- en 

SMIS-systemen, evenals in 

veranderingsmanagement, met name het 

definiëren van een duidelijke visie, rollen en 

verantwoordelijkheden en hoe een 

schoolverbeterplan te ontwikkelen. 

e-EdU, DPD 
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5. Zal de opleiding ondersetunen van alle 

inspecteurs in ELO- en SMIS-systemen, evenals 

in leiderschap en veranderingsmanagement. 

e-EdU, DPD 

  

5.5 Maatschappelijke betrokkenheid  

  

Beleidsprioriteiten voor MINOV-maatregelen  

1. Zal ouders en gemeenschappen betrekken bij de 

investeringen in ICT-infrastructuur en digitale 

leermiddelen. 

e-EdU, scholen, DPD 

2. Zal het gebruik stimuleren van ICT-voorzieningen 

door de gemeenschap en andere belanghebbenden 

na schooltijd tegen een vergoeding om 

duurzaamheid te bevorderen. 

Scholen, e-EdU 

3. Zal ervoor zorgen dat de scholen schoolcommissie 

(PTA's) betrekken bij de integratie van ICT in de 

schoolprocessen.  

PI's, e-EdU, DPD 

4. Zal de capaciteit opbouwen van ouder commissies 

en andere maatschappelijke belanghebbenden in 

basisvaardighedenopbouw van ICT en mobilisatie 

van middelen om de implementatie van het 

nationale beleid en strategie op lokaal niveau 

effectief te kunnen ondersteunen. 

Scholen, e-EdU, DPD 
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Bijlage B Implementatieplan 

 

Het Implementatieplan wordt als een afzonderlijk document geleverd. 

 

Ga naar: Bijlage B Implementatieplan: http://bit.ly/NPSICT-Edu 

 

 

 

 

 

  

http://bit.ly/NPSICT-Edu
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Bijlage C Referenties en relevante websites 

 

De referenties worden als een afzonderlijk document geleverd. 

 

Ga naar: Bijlage C References and relavant websites (English): 

http://bit.ly/NPSICT-Edu 

 

 

  

http://bit.ly/NPSICT-Edu
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Bijlage D Overzicht van de producten van het Nationaal 

Strategisch Beleidplan voor ICT in het onderwijs 

 

De documenten zijn beschikbaar (in het Engels) op: 
http://bit.ly/NPSICT-Edu 

 
Report of current status of ICT in Suriname 
Stakeholder report 

Communication Plan ICT in Education 
Report on the outcomes of workshops 

Report alternative education methods and how to expand ICT in education 

http://bit.ly/NPSICT-Edu

