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Voorzitter, 
Secretaris en Leden van het Bestuur van de Universiteit,
Geacht faculteitsbestuur,
Zeer gewaardeerde toehoorders,

Educatie, Verandering, Innovatie!

‘Onderwijs is het machtigste wapen dat je kunt gebruiken om de wereld te 
veranderen’ zegt de legendarische Nelson Mandela, een uitspraak die heel 
treffend en tijdloos is en ook naadloos aansluit op hetgeen ik u in de ko-
mende 45 minuten zal voorhouden.
Onze snel veranderende en complexe wereld, thans in een COVID-19 tijd-
perk, die ik typeer als zeer enerverend, onvoorspelbaar en onzeker, vraagt 
om burgers met een sterk adaptief, agile en wendbaar vermogen. Ons on-
derwijssysteem heeft dan bij uitstek het spectrum om zorg te dragen voor  
deze kwalificaties en aspecten zoals socialisatie en subjectificatie voor de 
‘Surinaamse mens in wording’, die in dienst staat van zowel zichzelf als de 
samenleving. Ik kom daar later nog specifiek op terug. 
Ik weet als geen ander wat training, opleiding, vorming, scholing en edu-
catie betekent voor individuele mensen. En nu, na vele jaren, sta ik hier om 
mijn verhaal aan u te vertellen, namelijk wat elkeen kan betekenen voor een 
ander in de gemeenschap bij het geven van menselijke aandacht en de juiste 
vertaalslag aan opgedane kennis en inzichten in het onderwijs en correcte 
toepassing daarvan. Sedert mijn terugkomst naar Suriname in 2000 heb ik  
het leven van bijkans 150 studenten doen transformeren door deze zelfde 
wijze van persoonlijke aandacht, gesprekken, en coaching te hanteren bij het 
richting geven aan hun drijfveren en talenten. Naar mijn gevoel de druppel 
op een hete plaat, want in de samenleving missen duizenden Surinamers 
deze kansen door de vele  obstakels, die aanwezig zijn in ons onderwijsbestel 
en -beleid.
Ons land kent een enorme diversiteit aan rijkdommen: een rijke biodiversi-
teit, ongerepte oerwouden, grote aanwezigheid van natuurlijke hulpbronnen, 
zoals o.a. goud, olie en gas, daarnaast toerisme en landbouw, de ‘kroonju-
welen voor duurzame ontwikkeling’. Dat alles is door de natuur aan ons 
meegegeven, maar wij beschikken ook nog over een ander soort hulpbron, 
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de menselijke, onze jeugd, die met de juiste begeleiding en sturing een groot 
potentieel is voor het meebouwen aan het welzijn en de welvaart van onze 
natie. Deze jonge ruwe diamanten kunnen immers ons land naar grote hoog-
ten brengen, en zoals alle grote filosofen (Socrates, Rousseau), grote per-
soonlijkheden (Gandhi, Mandela) het min of meer gesteld hebben, een goede  
investering in het onderwijs levert een veerkrachtige samenleving op. 
Mijn oprechte levensovertuiging is dat goed onderwijs je in staat moet stel-
len wijze besluiten te nemen en constructieve oplossingen te vinden in alle 
seizoenen c.q. situaties van het leven, ook in deze pandemische periode. On-
derwijs heeft een transformerende werking. Onderwijs maakt verandering 
mogelijk!
De huidige COVID-19 pandemie maakt heel duidelijk dat onze huidige on-
derwijsmodellen niet meer voldoen aan de eisen van deze snel veranderende 
tijd. 
Het is tijd voor een drastische ommekeer! Dat vraagt om een goede door-
dachte visie en aanpak van onderwijs als belangrijk ontwikkeldomein en 
ontwikkelkracht voor onze Surinaamse samenleving. Bedroefd merk ik dat 
onderwijs laag gerangschikt staat op de prioriteitenlijst van de overheid/poli-
tiek.  
Een gedragen visie stelt keuzes aan de orde: ga je voor de breedte (generiek) 
oftewel de diepte (specifiek) in het onderwijs? 
In ons geval moet het onderwijs specifieker en responsiever worden, omdat 
het cruciaal is dat het onderwijs goed aansluit bij de behoeften vanuit de 
arbeidsmarkt. Onze samenleving smacht naar passende beroeps- en praktijk 
georiënteerde opleidingen. 
Vanwege de snel opkomende technologische ontwikkelingen moeten wij 
goed nadenken over de generieke methode daar de precieze vraag vanuit de 
arbeidsmarkt niet goed te voorspellen is. 
Doordat vakspecifieke competenties sneller aan veroudering onderhevig zijn 
dan generieke competenties, zouden grenzen tussen beroepen en disciplines 
vervagen en zou het daarom beter zijn om studenten duurzame kerncom-
petenties bij te brengen die ze in een brede rang van contexten kunnen toe-
passen. In deze visie moet het onderwijs juist generieker en breder worden. 
Leerlingen en studenten moeten vooral ‘leren leren’, ze moeten leren om 
probleemoplossend te handelen en ze moeten een reeks van sociale vaardig-
heden ontwikkelen (Dolton & Vignoles, 2002).
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Voor de ontwikkeling van ons onderwijsbestel betekent het dat de onderwijs-
innovaties een spilfunctie moeten vervullen in de modernisering van het on-
derwijs. Het is tijd dat de overheid kiest voor een Meerjarig Strategische On-
derwijs Sectorplan met een sterk transformerend en innovatief karakter. Dit 
meerjarenplan moet los van politieke wisselingen door kunnen functioneren.  
Dus een wet is voor dit sectorplan noodzakelijk! Onderwijsontwikkeling is 
namelijk iets van lange adem, zo stellen Hargreaves en Fullan (2004) en 
andere internationale onderwijswetenschappers, en moet dus absoluut niet 
plaatsvinden op basis van politieke ego’s, gericht op de korte termijn, maar 
moet ontwikkeld en uitgevoerd worden door mensen die er echt verstand van 
hebben, samen met de onderwijsprofessionals in het veld. 
Leren, Innoveren en Onderzoeken (LIO) vormen samen een krachtige drie-
hoek die een impact kunnen sorteren op de gewenste sociale en technologi-
sche ontwikkelingen. Continue investering in onderwijs is daarom een ver-
eiste en staat garant voor een hoogstaand opgeleide beroepsbevolking. Dit 
kan zorgdragen voor het bereiken van de wens om Suriname naar de top van 
beter presterende ontwikkelingseconomieën in de regio te brengen. 
Deze visie kan alleen waargemaakt worden, als  het beschikbaar stellen van 
de benodigde financiële middelen voor onderwijsinnovaties geen politieke 
discussie meer is maar een manisfestatie is van politieke wil. 
Onze mindset moet in het licht van Mandela’s woorden staan en ook in het 
licht van de oude wijsheid dat onderwijs de motor is van duurzame ontwik-
keling en de veerkrachtigheid van elke natie. Het bekende gezegde ‘zoveel 
hoofden, zoveel zinnen’ moet plaatsmaken voor eenheid van denken, woor-
den en daden. Denktanks in de vorm van “action learning communities”, 
“evidence informed action plans” (Paradise, 1998) zijn enkele sleutels voor  
het creëren van Suriname als kennissamenleving. 
Het monitoren en bijstellen van deze actieplannen leidt tot een positieve en 
forse kwaliteitsslag in ons onderwijs. Verschillende stellingnames mogen er 
zijn, zolang het streven van allen is om te komen tot een sterke kwaliteits-
verbetering met het oog op een glorierijke toekomst van de Surinaamse sa-
menleving.
Op dit moment en met dit gegeven.... 
Heb ik zelf over de toekomst van ons onderwijs en het onderwijsbestel na-
gedacht en met de loep gekeken naar wat er gaande is en gekeken in de 
glazen bol van de toekomst van ons onderwijs en  wil dat wel vandaag  met 
u delen. 
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De vier onderdelen die ik ga behandelen zijn: 
Het huidig Surinaams onderwijs onder het vergrootglas!1. 
We kijken in de glazen bol en zien het onderwijs in 2030!2. 
Van de glazen bol 2030  terug naar nu.3. 
Waarom vind ik de ‘Leerstoel Onderwijskunde met betrekking tot On-4. 
derwijsbeleid en Onderwijsinnovatie’ belangrijk voor onze kinderen?

Here we go......

I .  Het huidig Surinaams Onderwijs onder het vergrootglas!

Sarah wil later dokter worden…de vraag is of het lukt met de omstandig-
heden waaronder zij onderwijs in het binnenland krijgt. Boeken ontbreken, 
het leerplan is verouderd! Onvoldoende optimaal geschoolde leerkrachten! 
Overvolle klassen met ruim 60 leerlingen! De Nederlandse schooltaal wordt 
niet gesproken en haar ouders kunnen haar met hun beste wil nauwelijks 
ondersteunen. 
Ibrahim wil later advocaat worden en woont in Paramaribo. Hij heeft het 
naar zijn zin in de school die zijn talenten ziet en benut. Hij behaalt goede 
resultaten. De leerkrachten zijn volop gemotiveerd. Hun schoolhoofd heeft 
visie over en verstand van onderwijs. Zijn ouders steunen hem en onder deze 
omstandigheden zal zijn droom werkelijkheid worden!
Sheila, een gemotiveerde leerkracht. Meer dan 25 jaar werkt ze met hart 
en ziel in het onderwijs, zoals ik velen ken. Maar… verdere scholing heeft 
ze na haar opleiding niet structureel kunnen volgen. Het overheidsbeleid 
ervaart ze als dwingend, weinig doordacht en nauwelijks onderbouwd. Het 
gaat momenteel slecht met de economie en heeft daarom nevenbanen om 
zich te bedruipen in het dagelijks leven. Daarenboven spelen de zorgen voor 
haar gezin haar parten....

Met deze casussen – en zo zijn er velen - tracht ik met heel veel realiteitszin 
de diverse uitgangssituaties bij het landelijk onderwijs weer te geven. Voor 
de één een geboden kans en voor de ander een gemiste. In het publieke debat 
klaagt men terecht over de kwaliteit van het onderwijs. 
Op denkniveau zien we bijvoorbeeld dat het wetenschappelijke debat over 
onderwijs in Suriname ook scherper wordt en de volgende uitdagingen kun-



Dr. Henry Ravindredath Ori, 2021 10

nen worden aangekaart als het gaat om goed onderwijs. Het gaat dus om 
minder verlies aan schooldagen, meer effectieve leertijd voor leerlingen, 
minder sterk uniform en frontaal klassikaal onderwijsaanbod, meer appél op 
zelfwerkzaamheid, zelfsturing of zelfregulatie, relativering van de betekenis 
van rapportcijfers, en werken aan hogere percentages uitstroomresultaten. 
Gebrek aan kwalitatief onderwijs is geen uniek Surinaams probleem. Het is 
een wereldfenomeen en volgens de UNESCO is dat ook waarneembaar in 
de verschillende top economische landen (Unesco, 2010, 2013). Verbetering 
brengen in het onderwijs is een continu proces en het kan moeizaam verlo-
pen. Desondanks blijft het een prioriteit om de toegang tot goed onderwijs 
als fundamenteel recht van onze jongeren te garanderen. 

Wat is onderwijs ons werkelijk waard? 
Hoe kan het onderwijs zodanig worden georganiseerd dat alle afwegingen die 
spelen zo goed mogelijk worden gemaakt? Hierbij spelen drie perspectieven 
een rol. De leraren en schoolleiders kunnen vanuit een rol als professional 
een belangrijke invloed hebben op de kwaliteit van het onderwijs. Ouders en 
leerlingen kunnen door hun keuzes die zij maken het onderwijsproces beïn-
vloeden. En de overheid kan via regels, instrumenten en de bekostiging een 
sturende invloed hebben op het onderwijs. De kracht van oplossingen voor 
Suriname moeten we zoeken in de richting van het ontwikkelen, versterken 
en inzetten van het menselijk kapitaal, zowel in als buiten het onderwijsveld, 
alsook het opnieuw bijeenbrengen en structureren van dit sociaal kapitaal 
voor allen die het onderwijs een warm hart toedragen. Er is relatief onvol-
doende menselijk kapitaal aanwezig in Suriname en we moeten werken aan 
upgrading van de beroepsbevolking gelet op de behoeften van de samenle-
ving en ontwikkelingen in de specifieke sectoren van de arbeidsmarkt. Dat 
geldt dus ook voor de opbouw van het onderwijs.

Het is vooral een kwestie van doen:
Met alle betrokkenen – studenten, leraren, directies, beleidsmakers en 
besluitvormers - een visie op duurzaam onderwijs formuleren en pro-
fessionalisering te stimuleren.
Het vaststellen van een gezamenlijk nieuw referentiekader middels een 
proactief onderwijsbeleid waarbij gezocht wordt naar vitale ruimtes.  
Echter, moeten we het eens worden over de dieperliggende wortels van 
de problemen, uitdagingen en de tegenstellingen die ons onderwijsbe-
stel nadelig blijven beïnvloeden. 

HO

MBO

GLO/VOJ
70% 45%

40%

23%

15%
7%

De huidige situatie De situatie in 2030

Opleidingsniveau van de beroepsbevolking nu en in de toekomst
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Ik zal nu heel concreet ingaan op deze diverse tegenstellingen tezamen met 
haar uitdagingen, die ik heb geïdentificeerd tijdens mijn jarenlange observa-
ties. Ik breng ze terug tot 6 clusters:

Afsluiting versus aansluiting1. 
Smal en breed perspectief t.a.v. het doel van het onderwijs2. 
Uniform versus onderwijs op maat3. 
Overheidsbeleid versus praktijk4. 
Gebrekkige structuur tegenover gebrekkige advies- en ondersteu-5. 
ningsstructuur
Lage uitstroomcijfers versus Gebrek aan Voldoende Opgeleid Kader 6. 
op Universitair-, HBO- en MBO-niveau.

HO

MBO

GLO/VOJ
70% 45%

40%

23%

15%
7%

De huidige situatie De situatie in 2030

Opleidingsniveau van de beroepsbevolking nu en in de toekomst

Op basis van de gegevens van de Census van 2004 en 2012 zien we een 
zorgelijke ontwikkeling (Menke (2016), Schalkwijk (2016), ABS (2013) en 
Ooft & Eckhorst (2013)) bij de opbouw van onze beroepsbevolking gelet 
op het opleidingsniveau. We moeten naar nieuwe streefcijfers werken voor 
2030.

Kortom: we zien heel duidelijk de kraters in het onderwijsveld!
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Simpel gezegd: 
Er is behoefte aan een ingrijpende, fundamentele heropbouw van ons 1. 
Surinaams onderwijs vanuit gemeenschappelijke waarden en visie, re-
kening houdend met een toekomst die onvoorspelbaar en onzeker is. Het 
gaat dan niet alleen om onze scholen maar ook om de ondersteunende 
structuur die de overheid biedt. De vraagstukken en uitdagingen die net 
naar voren zijn gebracht, slaan enorme kraters in ons onderwijs. Het 
trieste is: het slaat al vroeg gaten in de toekomstmogelijkheden van onze 
jonge Surinamers, ons potentieel, onze kroonjuwelen! De kansen zijn, 
zoals ik in de drie voorbeelden noemde, zeer ongelijk. Dat heeft effect 
op onze samenleving!
Het totaal gebrek aan een fundamentele, kwaliteitsvolle discussie in ons 2. 
land over ‘wat goed onderwijs inhoudt’, ‘wat de inhoud van onderwijs 
moet zijn’ en ‘waar we naar toe willen met ons onderwijssysteem’, zorgt 
voor stagnatie bij het formuleren van beleidsvoorstellen en maakt dat we 
onderzoeksresultaten niet goed op waarde weten te beoordelen. We zien 
nu enorme verschuivingen in onze maatschappelijke waardensystemen, 
deels toe te schrijven aan secularisatie, moderniseringstendensen, demo-
grafische veranderingen en met name effecten van sociale media. 
De traditionele waarden die ter discussie stonden, zijn niet langer een 3. 
leidraad voor onze samenleving. Waar eerst consensus bestond over een 
morele basis van het onderwijs, lijkt het vacuüm dat ontstond na het ver-
werpen ervan, te zijn gekoloniseerd door ‘mechanistische’, ‘economi-
sche’ of ‘neoliberale’ aspecten. Deze diepgaande verschuiving in waar-
den en normen heeft een enorme impact op het onderwijs. 
Herijking is daarom noodzakelijk voor het gemeenschappelijk besef en 4. 
handelen: In de woorden van Biesta (2014) Waarom is onderwijs be-
langrijk? en Waartoe moet ons onderwijs leiden? Het is dus de hoogste 
tijd voor een nieuw denkproces: Op welke manier kunnen het Surinaams 
onderwijsbeleid en het onderwijsbestel daaraan bijdragen? 
Wat we nodig hebben is één, aansluitend curriculum voor het geheel 5. 
funderend onderwijs (Letschert, 2004). Met funderend onderwijs bedoel 
ik in navolging van Letschert (1998) op de voorschoolse opvang periode 
tot en met de onderbouw van het voortgezet onderwijs (VOJ in Suri-
name) en zie ik die periode het liefst als een aaneengesloten periode. 
Dus een richtinggevend raamwerk op het macroniveau en inspirerende 
uitdagingen voor de school, de onderscheiden groepen en voor het om-
gaan met individuele kinderen. 
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II.  We kijken naar de glazen bol en reizen naar 2030 .......

2030: het onderwijs in een realistische glazenbol. Ik schets mijn gedroom-
de fantasiebeeld.

In de ideale school in Suriname worden onderwijs, opvang en zorg rond de 
talentontwikkeling van kinderen in elkaar geïntegreerd. Er ontstaan  part-
nerschappen door elkaar te leren kennen. Dit beeld  is van groot belang voor 
jongeren die extra zorg nodig hebben. Doordat deze organisaties binnen de 
school nauw samenwerken weten de jongeren bij wie en waar ze terecht kun-
nen met vragen, huiswerk of voor een praatje. Ze worden geholpen en kun-
nen gemotiveerd verder. De overgang van leerjaar 8 (GLO leerjaar 6) naar 
het voortgezet onderwijs wordt tussen beide organisaties goed afgestemd. 
Er is een goede structuur waarbinnen leerlingen een eigen plek hebben en 
begeleid worden bij hun overstap naar het voortgezet onderwijs (VO). Een 
integratieklas voor leerlingen uit leerjaar 8 en de eerste klas van het VO 
(negende leerjaar) vormt een mooie oplossing. Daartoe werkt het onderwijs 
volop samen en heeft de overheid een krachtige ondersteuningsstructuur 
ontwikkeld.

Mijn horizon in deze oratie is nu gezet op Onderwijs 2030.

De glazen bol

De kenmerken van het Surinaams onderwijs in 2030 zijn:

a) Een krachtig funderend onderwijs:
de overgang van de basisschool naar de secundaire school verloopt 
geleidelijker met een inhoudelijke aanpak, waarbij eindtermen en 
vakoverschrijdende eindtermen worden ondergebracht en beschre-
ven in termen van competenties. 
Duidelijke doelen beschreven op leerling- en schoolniveau: 

zicht op wat geleerd moet worden; • 
onderwijs afgestemd op behoeften om te presteren, een in-• 
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haalprogramma voor onderwijs in de verder gelegen districten; 
inzicht krijgen in waarom doelen niet behaald worden; • 
differentiëren in leerstofaanbod; • 
extra ondersteuning bieden; • 
jaarlijks nagaan hoe gepresteerd wordt; • 
snel verbeteren als prestaties tegenvallen.• 

b) Inhoud van het funderend onderwijs:
De acht geformuleerde sleutelcompetenties zijn ingevoerd voor 
het Surinaams onderwijs, met name:

competenties voor communicatie in het Nederlands, • 
competenties voor communicatie in vreemde talen, • 
wiskundige competenties en competenties in exacte weten-• 
schappen en technologie, 
digitale competenties, • 
leercompetenties, • 
sociale en burgerschapscompetenties, • 
initiatief en ondernemerschapcompetenties en • 
competenties voor (multi) cultureel bewustzijn. • 

*

Incorporatie van de voorstellen van de CARICOM (HRD-strate-
gie, CARICOM, 2018). 

*

‘Blended learning’: er is sprake van persoonlijk contact tus-• 
sen de leraar/docent en zijn leerlingen/studenten, daarbij ge-
bruikmakend van alle aanwezige communicatiemiddelen. 
Toenemende aandacht voor burgerschap, globalisering en in-
ternationalisering in het onderwijs.

Ontwikkeling van schooltaalvaardigheid en Taal en Rekenen 
moeten steeds meer aandacht krijgen, maar aan de andere kant 
krijgt het onderwijs ook een steeds grotere taak als het gaat om 
bredere vorming van leerlingen. Bijvoorbeeld op het gebied van 
morele ontwikkeling.

*

Het beroepsonderwijs heeft als focus de sector waarvoor op-• 
geleid moet worden; er zijn geen opleidingsmogelijkheden 
voor elk afzonderlijk vak, slechts voor bredere disciplines.
‘Blijven leren’: Leerlingen/studenten leren door ervaringen • 
en door te doen; zij sturen sterker hun eigen leerprocessen;
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diverse leermethoden worden toegepast met behulp van ICT en 
media en ‘blended learning’; het eigen maken van kennis en 
zelf toe te passen en door de leraar die er toe doet.

c) Rol leraar en leerling/student:

Ze zijn gepassioneerd, en zijn zelfbewuste professionals gericht op 
ontwikkeling van leerlingen vanuit kennis van de wereld.
De leraar als professional stelt hoge eisen aan zichzelf en aan zijn 
leerlingen. 
Hij is in staat op zijn eigen handelen te reflecteren.
Leraren blijven zich bekwamen en zijn flexibel in hun werk.
Zij inspireren en motiveren hun leerlingen door gebruik te maken 
van diverse middelen. Toenemende mate van aandacht voor de on-
derzoekende houding van kinderen, studenten en leraren.
Ze zijn wendbaar en kunnen zich snel aanpassen aan veranderende 
omstandigheden (groot adaptief vermogen). Lerarenopleidingen 
moeten in hun curriculum meer aandacht besteden aan de inzet en 
rol van ICT in het onderwijs. 
Ze ontwikkelen een onderzoekend vermogen om hun onderwijs-
praktijken samen te onderzoeken en te verbeteren.

*

*

*
*
*

*

*

Hoe bereik je dit ideaal in 2030?

A. Het correct voorbereiden van geïntegreerd onderwijsbeleid   

Volgens Monard (2009) moet het onderwijs jongeren voorbereiden op hun 
rol in de maatschappij van de 21ste eeuw: van jongeren wordt immers ver-
wacht dat ze in de 21ste eeuw in staat zijn om op een verantwoordelijke, 
kritische, autonome en creatieve wijze te participeren in de samenleving. Het 
onderwijs is het paspoort voor en naar hun toekomst! Echter, onderwijsin-
novaties moeten niet alleen over inhouden gaan  (de ‘wat’ vraag), maar ook 
gaan over het ‘hoe’ en ‘herschikking’ van de mogelijkheden in het systeem. 
Het “Concerns-Based Adoption Model” (CBEAM-model) leert ons zeer sys-
tematisch om te gaan met initiëren van onderwijsinnovaties.  
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De focus van dit model is de fasering van betrokkenheid van leerkrachten 
bij een onderwijsvernieuwingstraject en de interventies die nodig zijn met 
(bege)leiding (Verbiest, 2014, 2021). 
Ons basisonderwijs wordt geconfronteerd met een diversiteit aan leerlingen 
die al of niet hebben geparticipeerd in verschillende vormen van voorschool-
se programma’s. De aansluiting aan de voorkant van de basisschool is dus 
problematisch. Dit geldt ook onverkort ook voor de achterkant, de aanslui-
ting op de onderbouw (VOJ) van het voortgezet onderwijs. 
Het funderend onderwijs dient consistenter en integraler te worden gemaakt 
door middel van een traject van curriculumontwikkeling. Het funderend on-
derwijs begint met de voorschoolse educatie, dat is de periode die vooraf-
gaat aan de huidige GLO, maar wel gericht op educatie, dus niet de zorg- of 
verzorgingsfase zoals we die kennen in onze voorschoolse opvang (kinder-
dagverblijven), (Mohanlal, 2021). Zeg maar de periode van de peuterschool 
zal op zijn vroegst ingaan in het tweede leerjaar van de kinderen. Funderend 
onderwijs beslaat vervolgens een periode van de huidige basisschool de leef-
tijdsperiode van 4 tot en met 12 jaar. Tenslotte beslaat in mijn interpreta-
tie het funderend onderwijs de eerste periode van het voortgezet onderwijs 
(VOJ). Dus we hebben het hier over een leeftijdsperiode van twee tot circa 
veertien tot vijftien jaar. 

B. De ontwikkeling van een Nationaal Innovatie Agenda

Pro-actief en rationeler onderwijs uitgelegd!
Als we kijken hoe de overheid de afgelopen 45 jaren invulling heeft 
gegeven aan haar verantwoordelijkheid voor het onderwijsstelsel en 
-bestel dan valt er heel veel te zeggen. Daarvoor zal meer onderzoek 
moeten worden gedaan. Ons onderwijsbeleid moet streven naar het 
in de gaten houden van drie publieke belangen: toegankelijkheid, 
kwaliteit en doelmatigheid van het onderwijs. Deze drie belangen 
staan echter nogal op gespannen voet met elkaar. Twee begrippen 
zijn van belang en verdienen een stukje verduidelijking. Met ons on-
derwijsstelsel bedoel ik het geheel van scholen, instellingen, school-
typen en opleidingen alsmede de wet- en regelgeving die daarop van 
toepassing is. Met het onderwijsbestel gaat het niet alleen om het 
onderwijsstelsel, maar ook om het geïnstitutionaliseerd krachtenveld 

*
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*

waardoor dat wordt beïnvloed. Het geheel van overheden, instanties 
en organisaties binnen en buiten het onderwijsveld dat zich op het 
functioneren, voortbestaan en ontwikkelen van het onderwijs inzet. 
Gelet op de veranderende bestuurlijke verhoudingen in ons onderwijs 
(publiek, bijzonder en privaat) is een nieuw instrumentarium nodig 
voor ons onderwijsbeleid, dat in staat is in te spelen op de informatie-
maatschappij en snel veranderende behoeften, en gebaat is bij consis-
tente politiek met een scherpe visie op een flexibele kennisinfrastruc-
tuur. Dit brengt met zich mee het veel vaker en bewuster combineren 
van juridische, financiële en communicatieve sturingsinstrumenten, 
in plaats van eenzijdig sturen vanuit één perspectief.
Belangrijke kernwoorden daarbij zijn: “civil society”, particulier ini-
tiatief, interactieve beleidsinstrumenten en variatie. Naar mijn mening 
dient genoeg aandacht besteed te worden aan deze zogeheten ‘coun-
terveiling powers’, fungerend als een sterke onafhankelijke inspec-
tie, een sterk adviesorgaan (o.a. een Surinaamse Onderwijsraad), een 
landelijke oudervereniging en transparante informatiestromen. Daar-
naast vraag ik ook aandacht voor de noodzaak tot het voeren van een 
“evidence based” beleid, om zodoende investeringen in het onderwijs 
optimaal te kunnen benutten.

*

Distributief/Allocatief 
Onderwijsbeleid

Pro-actieve/Rationele 
Onderwijsbeleid

Begrotingen aanvragen voor verschillende 
schooltypen zonder verantwoording af te leg-
gen.

Onderwijs is toekomstgericht. Rationele overwegingen, ver-
standige handelingen getuigen van wel doordachtheid van 
de beleidsvoerder. Er wordt vooral een relatie gelegd met de 
zogenoemde pedagogische opdracht van de school. Meer au-
tonomie en het beleidsvoerend vermogen voor scholen rond 
budget, personeelsbeleid en curriculumontwikkeling.

Groot deel van de begroting wordt opgesou-
peerd door salariskosten.
Beperkte betrokkenheid van onafhankelijke 
deskundigen en adviesorganen.

Het systematisch inschakelen van onafhankelijke deskundi-
gen bij het voorbereiden van beleid. Speerpunten van beleid: 
voorrangsbeleid, innovatiebeleid, professionalisering van 
leerkrachten, Connectiviteit en ICT, Leermiddelen ontwik-
keling, etc. Heeft vooral betrekking op de ondersteuning van 
gerichte acties om zichtbare prestaties van het onderwijs, 
op de kennis en vaardigheden die leerlingen gedurende hun 
onderwijsloopbaan verwerven ter voorbereiding op hun toe-
komst.

Tabel 2: Verschil tussen typeringen van onderwijsbeleid
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Discussie wordt te veel gedomineerd in ter-
men van beschikbare budgetten, bezuinigin-
gen en kostenbeheersing.

Gericht investeren in de kwaliteit van onderwijs en scholen. 
De dialoog over goed onderwijs behoort niet primair tot de 
professionele wereld van het onderwijssysteem, maar tot de 
alledaagse leefwereld van alle onderwijsbetrokkenen.

Gebrekkige visie op onderwijsbeleid en een 
beleidsarme omgeving.
Relatief weinig betrokkenheid van de stake-
holders in de sector onderwijs.

De ontwikkeling van een visie op onderwijs in een beleids-
rijke omgeving. Waarbij veel meer overleg is met de stake-
holders in de sector. Te denken valt aan een eigen visie op 
de (morele) vormingsfunctie van de school, op een goed 
pedagogisch klimaat, op de voorbeeldrol van de leraar, op 
het belang van het al dan niet behalen van bepaalde onder-
wijsprestaties, op de verhouding tussen cognitieve, sociale, 
emotionele, creatieve en spirituele talenten van mensen.

III.  Van glazen bol terug naar het nu!

Educatie: De strategische routekaart met 7 routes

We hebben het onderwijs onder de loep genomen en in de glazen bol gekeken. 
Maar hoe bereiken we deze gewenste toekomst? Mijn focus in het vervolg 
van mijn betoog ligt op het onderwijsbeleid en hoe ‘ander’ onderwijsbeleid 
kan bijdragen tot het behalen en bereiken van de strategische doelstelling 
voor de toekomst.

Stilstaand bij de volgende kernvragen:
Waarom bemoeit de overheid zich met het onderwijs? • 
Wat wil de overheid met educatie?• 
Hoe stuur je dat als samenleving, als overheid? • 
Wie draagt de operationele verantwoordelijkheid voor de belangen waar-• 
voor de overheid een eindverantwoordelijkheid op zich heeft genomen? 
Als de overheid zich een bepaald maatschappelijk belang aantrekt, is • 
daarmee nog niet vastgelegd hoe zij die eindverantwoordelijkheid vorm 
moet worden gegeven. Het waarmaken van de grondwettelijke verplich-
tingen, overheidsfinanciering, algemene leerplicht en overheidstoezicht 
op de kwaliteit van onderwijs staan nu ter discussie. Hoe gaat de over-
heid dat vastleggen?

Over deze vragen heb ik en hebben vooral sociologen, antropologen en be-
stuurswetenschappers zich in de afgelopen decennia het hoofd gebroken. De 
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Discussie wordt te veel gedomineerd in ter-
men van beschikbare budgetten, bezuinigin-
gen en kostenbeheersing.

Gericht investeren in de kwaliteit van onderwijs en scholen. 
De dialoog over goed onderwijs behoort niet primair tot de 
professionele wereld van het onderwijssysteem, maar tot de 
alledaagse leefwereld van alle onderwijsbetrokkenen.

Gebrekkige visie op onderwijsbeleid en een 
beleidsarme omgeving.
Relatief weinig betrokkenheid van de stake-
holders in de sector onderwijs.

De ontwikkeling van een visie op onderwijs in een beleids-
rijke omgeving. Waarbij veel meer overleg is met de stake-
holders in de sector. Te denken valt aan een eigen visie op 
de (morele) vormingsfunctie van de school, op een goed 
pedagogisch klimaat, op de voorbeeldrol van de leraar, op 
het belang van het al dan niet behalen van bepaalde onder-
wijsprestaties, op de verhouding tussen cognitieve, sociale, 
emotionele, creatieve en spirituele talenten van mensen.

antwoorden blijken minder eenvoudig dan ze op het eerste gezicht lijken. 
Onderwijs is een vorm van gepland en georganiseerd leren, dat geïnstitu-
tionaliseerd is met een sterke sociale organisatie rond aanspraakmakers bij 
verandering: ouders, leerlingen, leraren, besturen, politici en beleidsmakers, 
inspecteurs, maatschappelijke groeperingen, bedrijfsleven, reliqueze partij-
en, journalsten/columnisten, en onderzoekers. 

Ik stel een zevental routes voor om vanaf nu die toekomst te bereiken, na-
melijk:

Route 1: 
Ontwikkelen van een onderwijsbeleid voor de langere termijn!

De manier waarop het onderwijsbeleid tot zijn uiteindelijke vorm komt, is 
afhankelijk van deze onderlinge interactie en de tijdsgeest waarin men leeft, 
want de legitimiteit van een onderwijsbeleid is het product van een democra-
tische, juridisch, politieke en economische consensus (Wielemans, 2000). 
Bij het opstellen en ontwikkelen van een onderwijsbeleid dient men als over-
heid een positie te kiezen in de volgende internationale dilemma’s: 

Concreet versus abstract: kiezen tussen vaagheid of duidelijkheid van • 
het beleid. 
Eenheid versus verscheidenheid: welke mate van conformiteit wensen • 
we in het onderwijs tussen de verschillende scholen, de verschillende 
schoolnetten, etc. 
Centrale regeling versus deregulering: vergaande regelzucht of meer au-• 
tonomie voor de scholen om zelf de geschetste vlakken in te vullen.

Wat te doen!
Een overheid die zich concentreert op het ‘wat’ geeft haar werkveld de • 
verantwoordelijkheid rond het ‘hoe’. Zo is en blijft de school zelf de 
eerste verantwoordelijke voor haar onderwijskwaliteit en interne kwali-
teitszorg. Dat plaatst de school in een perspectief van verantwoording. 
Directies en schoolteams worden aangemoedigd meer ruimte te geven 
om hun beleidsvoerend vermogen te versterken. De manier waarop de 
school omgaat met verantwoording en welke zaken het team aanvaard-
baar en noodzakelijk acht om te registreren, rekening houdend met de 
regelgeving, behoort tot het kwaliteitsbeleid van de school. Verantwoor-
delijkheid en vertrouwen zijn kernbegrippen.
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Een veranderende verhouding tussen overheid en onderwijsveld dat moet • 
leiden tot een bestel dat meer karakteristieken van de markt heeft: zelf-
sturende instellingen, opvoeren van het beleidsvermogen van scholen en 
een meer competitieve omgeving, decentralisatie van onderwijsbeleid 
naar districten, versterking van de verzorgings- en adviesstructuur en 
een liberalisering van uitvoeringsregels.
We moeten niet specifiek naar een bepaalde type onderwijs in isolement • 
kijken, maar een strategie voor het heel onderwijs ontwikkelen. De ver-
schillende onderwijssectoren kunnen dan in samenhang bezien worden. 
Dat is van groot belang voor de aansluiting en doorstroom binnen het 
onderwijs. 
De strategische agenda mist nu een goede doordenking van de gevolgen • 
van ontwikkelingen in het basis- en voortgezet onderwijs en in het mbo 
voor het hoger onderwijs, en omgekeerd.  
Het ontwikkelen van beleidsindicatoren op macroniveau laat toe het ef-• 
fect van onderwijsbeleid op langere termijn te monitoren. Informatie 
over gerealiseerde onderwijsuitkomsten op systeemniveau laten scholen 
toe hun resultaten te vergelijken met andere scholen. Zo kunnen ze nog 
gerichter werken aan de versterking van hun kwaliteit, weliswaar met 
aandacht voor de verscheidenheid en eigenheid van het eigen pedago-
gisch project (Onderwijsraad, 2008, 2011).

Route 2: 
Een nieuwe missie voor ons onderwijsbeleid

Missie & Visie

Het samen realiseren van een onderwijsomgeving, waarbij het onderwijs 
elke lerende uitdaagt om zijn of haar eigen talenten te ontdekken en te vor-
men, zodat iedereen groeit tot een individu met een sterke persoonlijkheid. 
Onderwijs heeft als kernopdracht sterke persoonlijkheden te vormen. Het 
maakt hen weerbaar zodat ze ten volle in de samenleving kunnen participe-
ren en zich maximaal kunnen ontwikkelen. Onderwijs speelt een cruciale 
rol in het leven van iedereen en beperkt zich al lang niet meer tot de initiële 
schoolloopbaan, maar omhelst een leven lang leren. Het bereidt lerenden 
voor op doorstroom naar verdere onderwijstrajecten of op het instappen in 
de arbeidsmarkt. We gaan deze missie en visie realiseren in een periode van 
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budgettaire schaarste. Tegelijk staan we voor grote uitdagingen. Samen gaan 
we op zoek naar efficiëntiewinsten vanuit de vraag hoe we meer kunnen doen 
met minder. (Ori: Think Sustainable, Act Minimal). Zo creëren we ruimte om 
toekomstgericht te investeren.

Wat te doen!
In Suriname zetten we ons sterk in op de kenniseconomie in combinatie • 
met onze uitgebreide natuurlijke rijkdommen. Daarvoor is de Surinaam-
se economie voor het merendeel aangewezen op de competenties van 
mensen. Onderwijs en vorming zijn katalysatoren voor een innovatieve 
en economisch sterke maatschappij. Onderzoek en innovatie zijn essen-
tieel voor slimme en duurzame groei.
Het beleid bouwt verder op een krachtige missie. De visie geeft aan hoe • 
de missie deze periode wordt gerealiseerd. De missie en visie hangen op 
aan verschillende ‘beleidswaarden’. De strategische doelen vormen de 
pijlers die het beleid schragen om de missie en visie waar te maken.
Het samen realiseren van een onderwijsomgeving waarbij het onderwijs • 
elke lerende uitdaagt om zijn of haar eigen talenten te ontdekken en te 
vormen zodat ieder groeit tot een individu met een sterke persoonlijk-
heid.
De kern van onderwijs vatten we op als een teamgebeuren waarbij ge-• 
passioneerde leraren centraal staan. Directies en besturen creëren gun-
stige (rand)voorwaarden om de magie van het leren te ondersteunen en 
richting te geven. De overheid zorgt voor een gunstig onderwijsklimaat, 
stimuleert kennisdeling en begunstigt het onderwijzen naar loopbaan en 
maatschappelijke uitstraling. Co-creatie, het samen vormgeven, is het 
voortdurend leidmotief van het beleidswerk: vol vertrouwen en in dia-
loog bouwen aan ons onderwijs.
We gaan deze missie en visie realiseren in een periode van budgettaire • 
schaarste. Tegelijk staan we voor grote uitdagingen. Samen gaan we op 
zoek naar efficiëntiewinsten vanuit de vraag hoe we meer kunnen doen 
met minder. Zo creëren we ruimte om toekomstgericht te investeren. Er 
zullen duidelijke keuzes worden gemaakt. Bepaalde initiatieven zullen 
we (nu) niet langer kunnen nemen, of zullen we moeten uitstellen. Ook 
bij het maken van deze keuzes worden voorafgaand voldoende overleg 
gepleegd met de onderwijspartners.
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Route 3:
Verandering in het onderwijs als continu proces van lerende cultuur  

Bestuderen we het International Handbook of Educational Change (Har-
graeaves, Lieberman, Fullan en Hopkins, 2004) dan komen we te weten 
waarom veel innovaties in het onderwijs mislukken. De implementatiestra-
tegie is te weinig doordacht, men stopt te snel met de innovatie, evalueert te 
vroeg of helemaal niet, werkt aan te veel innovaties tegelijk, en er is sprake 
van een projectencultuur en,  daarenboven, we weten nog steeds niet precies 
wat goed zou zijn om in het onderwijs te veranderen. Onderwijsverandering 
is voornamelijk gebaseerd op de visie van de kwaliteit van het onderwijs. 
Deze veranderingen hebben een zekere weerslag op de kennis, de vaar-
digheden, de competenties en persoonlijke vaardigheden van leerkrachten. 
Leerkrachten zijn zowel subject als object van onderwijsvernieuwingen. Zij 
moeten deze vernieuwingen zowel ondergaan als uitvoeren (OCW, 2007, 
2010a, 2010b). 

Wat te doen!
De nationale en internationale tendensen tot vernieuwingen zorgt ener-• 
zijds voor een uitdaging bij de leerkrachten. Ze dienen hun vertrouwd 
denkkader los te laten om zich nieuwe idealen eigen te maken en over 
een aantal jaren te implementeren in hun eigen school. 
Anderzijds leggen deze vernieuwingen een grote druk op het dagelijks • 
werken met leerlingen en collega’s. Leerkrachten dienen zich aan te pas-
sen en open te stellen voor de verandering van hun opvattingen en taken-
pakket, want het beroep van leerkracht wordt steeds ruimer ingevuld. 
In ons land hebben we nog geen attitude noch het bewustzijn, waarbij • 
onderwijs een leidende rol vervult in de ontwikkeling van de samenle-
ving. Het concept R&D (Research and Development) wordt niet ingezet 
om de continue cyclus voor verbetering en innovatie van onderwijs te 
garanderen. Ik heb het voorrecht gehad stages te lopen en colleges te vol-
gen bij Prof. dr. Donald Ely (Syracuse University) in de USA en Prof.dr. 
Maikel Fullan, toen nog de Dean van het Ontario Institute for Studies in 
Education (OISE), in Canada. Beide hoogleraren hebben veel onderzoek 
gedaan naar onderwijsinnovaties. De roep om een meer lerende cultuur 
in het onderwijs en de ambitie om onderwijsonderzoek meer te benutten 
voor het verbeteren van de onderwijspraktijk is niet nieuw in Suriname: 
in het onderwijswerkveld zijn steeds meer scholen bezig met kennisbe-
nutting, en het vraagstuk staat al langere tijd op de politieke agenda. 
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Route 4: 
Onderwijsinnovatie als een doelgerichte activiteit

Ik beschouw onderwijsinnovatie als een doelgerichte activiteit. Anders ge-
zegd: innovaties hebben constateerbare en meetbare opbrengsten. Het lijkt 
me tevens evident dat onderwijsinnovatie gericht moet zijn op de verbetering 
van de kwaliteit van het onderwijs. 
Kwaliteit kan daarbij dan nader verduidelijkt worden als productiviteit, ef-
fectiviteit, efficiency, gelijkheid en responsiviteit (de vraag is of het onder-
wijs zich aanpast aan eisen uit de omgeving, verandering van de leerlingen-
populaties e.d.).
Bij innoveren hoort ook creativiteit, waarbij het niet alleen gaat om het be-
denken van iets nieuws, maar ook om iets nieuws dat tevens geschikt en 
bruikbaar is in de gegeven context, beter gezegd het probleemoplossend ver-
mogen (Hopkins, et al, 1994). 
Fullan leert ons op twee manieren kijken naar onderwijsvernieuwingen: 
“innovation-focused” (innovatiegericht) en “capacity-building” focus (capa-
bele onderwijsinstellingen). Als je met een bepaalde innovatie bezig bent, 
helpt het om een strategie te kunnen ontwikkelen dat elk stadium in gebruik 
meeneemt. De beste manier voor cultuur verandering is het creëren van een 
professionele leergemeenschap, m.a.w. institutionele inrichting. 

Wat te doen!
De typering van Fullan van onderwijsinnovatie als een veranderproces kent 

drie brede fases: 
de besluitvorming tot het aannemen en uitvoeren van een 
verandering
de implementatie, de uitvoering in de praktijk

Fase 1:

Fase 2:
Fase 3:

de voortzetting, integratie, nazorg en institutionaliseren. 
Implementatie blijkt vaak het moeilijkste onderdeel te zijn. 
Benadering van deze vraagstukken lijkt mij logisch: Wat is de noodzaak van 
de onderwijsvernieuwing? Hoe scheppen we helderheid over doel en mid-
delen? Hoe zit het met de complexiteit (moeilijkheidsgraad en impact) en 
de kwaliteit en de praktische uitvoerbaarheid van het programma? Fullan 
(2008, 2013) benoemt als doorslaggevende factor de betrokkenheid op het 
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lokaal niveau van de leerkracht, het schoolhoofd, de leerling, de ouder, de 
samenleving. De leerkrachten spelen een vitale rol in de kennissamenleving. 
Het gaat dus om de nieuwe inzichten over de nieuwe professionele identiteit 
van de leraar, de innovatie van de lerarenopleiding en het management van de 
onderwijsvernieuwingen en gericht onderwijsbeleid maken. 

Route 5: 
Vastelling van de innovatie agenda voor de educatieve sector
 
Het 2030-doelstellingenkader om strategische doelstellingen voor onderwijs-
beleid te filteren en af te leiden bestaat uit 48 doelstellingen vertrekkend van 
de 17 (Sustainable Development goals) SDG’s, met 2030 als horizon en met 
focus op het onderwijsbeleid in Suriname. Van belang is te letten vooral op 
SDG 4, die gaat over onderwijs. Daarom is het noodzakelijk om precies te 
weten wat SDG 4 gedetailleerd inhoudt. SDG 4 stelt: Verzeker gelijke toe-
gang tot kwaliteitsvol onderwijs en bevorder levenslang leren voor iedereen. 
Deze SDG beschrijving is operationeel gemaakt in tien verschillende dee-
laspecten. Landen worden opgeroepen om in hun onderwijsbeleid aandacht 
te schenken aan elk van deze deelaspecten (Mohanlal, 2021). 
De kwaliteit van menselijk kapitaal hangt af van de beschikbaarheid van 
hoogwaardig onderwijs. De vruchten hiervan worden op langere termijn 
geplukt: er is daarom een continu afweging van besteding van middelen 
voor korte termijn behoeften en lange termijn investeringen in hoogwaardig 
onderwijs. Op de lange termijn kan de arbeidsproductiviteit alleen worden 
verhoogd door investeren in kennis, een kenniseconomie. Het is dus van es-
sentieel belang dat het onderwijssysteem goed functioneert en dat bedrijven 
innoveren. Het onderwijs moet de ‘workforce’ van nu en de toekomst klaar 
maken om de Surinaamse economie competitief, innovatief en productief 
te maken. Bestaande zorgpunten moeten opgelost worden. Een strategische 
educatie-agenda behoort de opmaat te zijn naar 2030 (Ori, 2013).

Wat te doen!
Het Surinaams educatief systeem is onvoldoende verankerd in de samenle-
ving, onvoldoende afgestemd op de arbeidsmarkt, weinig dynamisch, zwak 
politiek aangestuurd, beleidsarm, institutioneel zwak en slecht presterend. Er 
is een gebrek aan visie op de bijdrage van educatie aan de economische en 
sociale ontwikkeling van het land. Hoe moet het onderwijs eruit zien richting 
2030? Het onderwijsstelsel moet zich meer richten op vraaggestuurd aan-
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bod aan onderwijstypen en opleidingen. De scheidingslijn tussen formeel, 
informeel en non-formeel onderwijs moet vager worden. Naast het primair, 
secundair en tertiair onderwijs moet er quartair onderwijs komen: volwas-
seneducatie en bedrijfsopleidingen. Het onderwijs moet beter aansluiten op 
de behoeften van de arbeidsmarkt. De kenniseconomie zal alleen tot stand 
komen door intensieve samenwerking tussen Onderwijs, Ondernemerschap 
en Onderzoek. In deze drie O’s ligt de basis voor welvaart en groei van de 
verdiencapaciteit. Wetenschapsontwikkeling, Technologie en Innovatie ver-
dienen aandacht. 
De samenwerking tussen het bedrijfsleven en de educatiesector moet institu-
tioneel worden versterkt via convenanten, wet- en regelgeving en intermedi-
aire instituten. Voor duurzame groei zullen investeringen in nieuwe techno-
logie en R&D nodig zijn zodat nieuwe producten en technieken ontwikkeld 
worden.
Er is een educatie-agenda nodig maar er is ook ‘transitie-management’ nodig: 
verbetering van prestaties van het onderwijs en het halen van lange termijn 
doelen kunnen niet volstaan met symptoombestrijding en het blussen van 
branden. Het transitie-management moet zorgen voor een lange termijnvisie 
voor de sector en het scheppen van voorwaarden. Alle positieve krachten 
moeten samenwerken om een Strategisch Plan voor de Educatie Sector te 
maken, voorzien van prestatie-indicatoren en met meetinstrumenten. Er is 
meer transparantie nodig bij de verantwoording van onderwijsresultaten en 
het rendement voor onze samenleving. De oprichting van een Sociaal Cul-
tureel Planbureau is van belang voor het volgen van ontwikkelingen bij de 
vorming van sociaal kapitaal in Suriname.

Het transitie-management doet het volgende: 
-  lange termijn horizon (> 25 jaar); 
-  integrale benadering (multi-actor, multi-level en multi-domein); 
-  concrete doelstellingen; 
-  gericht op innovatie en duurzaamheid; 
-  nieuwe sturingsvormen i.p.v. command & control sturing; 
-  uitgaan van onzekerheid; 
-  transitie-arena en politieke arena; 
-  procesbenadering, participatief en interactief; 
-  al doende leren, al lerende doen en al lerende leren. 

Hoe overbruggen we de kloof tussen waar wij nu staan en waar we in 2030 
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willen zijn? Enkele contouren. Er behoort een Education Roadmap gemaakt 
te worden met strategische doelen, mijlpalen en piketten om op koers te blij-
ven en de doelen van 2030 te halen. De routeplanner kent drie soorten stra-
tegische doelen: 
• Short range (binnen 1 tot 2 jaar behalen);
• Medium-range (binnen 2 tot 4 jaar behalen) en 
• Long-range (binnen 4 tot 10 jaar). 

Op basis van de voorgaande analyses worden er 11 transitiepaden (transitie 
eindbeelden) aangegeven en 20 clusters van strategische doelen geïdentifi-
ceerd die in de transitiearena doorgepraat moeten worden en waarover onder 
de stakeholders brede overeenstemming moet bestaan. Waar willen we zijn 
met onze educatieve sector in 2030? Door de transitie eindbeelden vast te 
leggen, is de volgende stap het verkennen van transitiepaden bij het gekozen 
transitie einddoel (Ori, 2020).

De transitie eindbeelden zijn: 
Institutionele versterking van het Ministerie van Onderwijs, Wetenschap 1. 
en Cultuur.
Institutionele samenwerking tussen onderwijs en de arbeidsmarkt.2. 
Invoering kwaliteitsstandaarden en kwaliteitsbeleid in het onderwijs. 3. 
Decentralisatie, verzorgingsstructuur en meer autonomie van scholen. 4. 
Talenten van elke lerende ten volle ontwikkelen.5. 
Voldoende, deskundig en gemotiveerd onderwijspersoneel garanderen.6. 
Onderwijsinstellingen versterken.7. 
Werk maken van een Masterplan Scholenbouw.8. 
Het ontwikkelen van een onderwijsinnovatieactieplan.9. 
Decentralisatie van onderwijsbeleid en zorgverbreding naar de distric-10. 
ten.
Ontwikkeling van de quartaire sector (Volwasseneducatie en de Bedrijfs-11. 
opleidingen).

Termijnplanning Strategisch doel Short-range 
Breder maatschappelijk draagvlak voor onderwijsvernieuwingen. 1. 
Inventarisatie beroepenveld en de vertaling naar opleidingsprofielen.2. 
Stimulering van het programma Kies exact voor VOJ en VOS. Om 3. 
loopbanen in wiskunde, exacte wetenschappen, engineering en techniek 
te stimuleren, komt er een STEM-actieplan uit voor de periode 2022-
2026.
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Kwaliteitsverbetering onderwijssysteem.4. 
Institutionele versterking van het MINOV. 5. 
Ontwikkeling van een professionaliseringtraject voor leerkrachten.6. 
Invoering van de vakken: techniek, burgerschapskunde en burgerinfor-7. 
matica in het curriculum van het VOJ.

Termijnplanning Strategisch doel Medium-range 
Formulering en uitvoering van Onderwijs talenbeleid.1. 
Focus op leerling-prestaties en het toepassen van educatieve technologie 2. 
in curricula en de klas.
Opzet van een Nationaal Educatie Fonds voor de financiering van stu-3. 
dieleningen en beurzen. 
Decentralisatie, verzorgingsstructuur en autonomie van Scholen.4. 
Opheffing achterstand Onderwijs Binnenland.5. 
Versterking van onderzoeks- en technologische capaciteit in het Hoger 6. 
Onderwijs.
Strategisch Programma Wetenschap, Technologie en Innovatie 7. 
Het ontwikkelen en uitvoeren van een onderwijsonderzoekprogramma.8. 

Termijnplanning Strategisch doel Longe-range 
Verbetering Onderwijs infrastructuren en faciliteiten.1. 
Operationaliseren van een educatief TV-kanaal en stimulering van af-2. 
standsleren met behulp van Educatieve elektronische leerplatformen.
Ontwikkeling van een aanbod van Volwasseneducatie.3. 
De brede school in de Ressort/district.4. 
Vraag gestuurd beroepsonderwijs.5. 

Route 6: 
Investeren in leerkrachten

De school in een kennissamenleving en het onderwijs zien er anders uit. In 
dit verband is kwaliteitsverbetering van het onderwijs een permanent aspect. 
Dit vraagt van leraren een heel andere rol en competenties. Het onderwijsbe-
leid zal hoge prioriteit moeten geven aan de doelgroep leerkrachten. 
Leraren dienen niet alleen experts te zijn op een leerdomein of vakgebied, 
maar dienen ook te beschikken over geavanceerde ontwerpvaardigheden en 
innovatie competenties. De lerarenopleidingen staan niet alleen voor de op-
gave het initiële onderwijs te vernieuwen, maar ook een stevige impuls te 
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geven aan de verdere professionalisering van de leraar tijdens de beroep-
sloopbaan. Voor een autonome leraar die zelf niet wil blijven leren, is in de 
moderne school geen plaats! Leraar zijn is teamwerk. Dit eist van leraren de 
bereidheid tot samenwerking, hoge intellectuele aspiratie, een op innovatie 
gerichte beroepshouding en creativiteit. Het is daarom zo vanzelfsprekend 
dat in vele andere landen de kwalificatie-eisen voor een leraar zijn opge-
schroefd tot een mastergraad! Deze aspecten zijn erg bepalende competen-
ties voor het nieuwe beroepsprofiel van de leerkrachten. 

Het nieuwe beroepsprofiel van de leerkrachten 
Ik wil nadrukkelijk stilstaan bij de laatstgenoemde competentie. Creativiteit 
heeft te maken met interesse voor nieuwe ontwikkelingen, samenwerking 
tussen verschillende disciplines en gezamenlijke kennisontwikkeling.  
Specifiek nationaal onderzoek naar succes en falen van onderwijsinnovaties 
in het Surinaams onderwijs is schaars. Wel valt veel te lezen in dossiers van 
donoren (bilateraal en multilateraal) dat er veel stagnaties zijn op het vlak 
van deskundigheid, uitvoeringscapaciteit en institutionele zwaktes van het 
ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur. 
De implementatie van deze grootschalige vernieuwingen verloopt moeizaam 
op het niveau van de scholen, want dit stelt nieuwe eisen aan zowel school-
leiders, school, als leerkrachten (van den Berg, 1999). Want niet enkel het 
beroep van de leerkracht is veranderd. 

Wat te doen!
Gepassioneerde leraren blijven zichzelf voortdurend ontwikkelen, staan 
open voor nieuwe inzichten en innovaties. Praktijkgericht onderzoek, on-
derwijsinnovaties en innovatienetwerken kunnen hen instrumenten bieden 
om zich voortdurend te professionaliseren. Via kennisdeling kunnen leraren 
van elkaar leren en zo vooruitgang boeken. Het uitwisselen van innovatieve 
en goedwerkende praktijken evenals het delen van het ruim aanbod van leer-
middelen vanuit uiteenlopende organisaties zijn hier voorbeelden van. Open 
staan voor en zicht krijgen op vele goede praktijken is hierbij belangrijk. 
Goede communicatie moet ervoor zorgen dat deze praktijken beter bekend 
en verspreid raken. Op die manier werken we aan het beeld van de leraar als 
maatschappelijk gewaardeerde professional.
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Route 7: 
Op weg naar een betere kennisinfrastructuur voor onderwijsinnovatie!

Het behoeft geen betoog dat het innoverend vermogen van onze onderwijs-
sector opgevoerd dient te worden. De vraag is hoe betrek je alle essentiële 
actoren bij het proces van opvoering en welke wetenschappelijke inzichten 
kunnen bijdragen om dit te bewerkstelligen? 
Dat betekent samenwerken aan duurzame, hoopvolle (onderwijs) toekom-
sten en het vergroten van het welbevinden van al diegenen die daarin betrok-
ken zijn.

Wat te doen!
We zullen starten met het ontwikkelen van Nationale Innovatie Agenda en si-
multaan op zoek gaan naar een meerjarig financieringsplan, dat wil zeggen:
Ontwikkeling van een integrale visie op innovatie in het onderwijs met als 
 focus de versterking van de innovatiekracht van onderwijsinstellingen 

om zelfstandig  de uitdagingen op een innovatieve manier aan te pak-
ken. 

Begripsvorming over onderwijsinnovatie: 
Gaat het om verbetering van de dagelijkse praktijk, om herstructure-• 
ring van het stelsel of zelfs om strategische verandering op de lange 
termijn? 
Wat zijn de doelen en de targets van de innovatie? • 
Worden die eigenlijk wel geformuleerd, of blijft de vernieuwing al-• 
leen geformuleerd als proces?
Is onderwijsinnovatie een ongrijpbare verzameling van zelforgani-• 
saties, of is er sprake van sturing? 
Is het eigenlijk wel mogelijk om van innovaties te spreken als me-• 
ting van de resultaten van de innovatie verwaarloosd wordt? 
Waar ligt de beslissingsbevoegdheid over de innovatieagenda? • 
Wie stelt de strategische doelen?• 
Waar komt de instrumentele kennis vandaan? (dat wil zeggen welke • 
gefundeerde keuzes kunnen er worden gemaakt over middelen, me-
thoden en effectieve programma’s). 
Is vernieuwing een kwestie van afdwingen, van ideologische over-• 
tuiging of van rationele keuzes? 
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We moeten in Suriname meer geloof krijgen in het bestaan van een onder-
wijsinnovatietheorie die op basis van jarenlang onderzoek is bijgesteld. De 
centrale vraag bij de invoering van een onderwijsverandering is: welke indi-
catoren verhogen de implementatiekans van de vernieuwing? Door de jaren 
heen hebben vele onderzoekers zich over deze vraag gebogen en indicatoren 
gepubliceerd die een positieve of negatieve invloed hebben op het werkveld. 
Hieronder wordt er per schoolniveau een overzicht gegeven van de belang-
rijkste indicatoren. 
De verschillende niveaus zijn:  

Microniveau: de klas met de leerlingen en de leerkracht. • 
Mesoniveau: de school en de schoolgebonden context. • 
Macroniveau: het beleid of de overheid.• 

Er zijn verschillende benaderingen om te kijken naar de aanpak van onder-
wijsvernieuwingen in scholen waarbij de gedachte is dat scholen non-ratio-
nele organisaties zijn. Ze berusten op de aanname dat allerlei veranderingen 
binnen en buiten de schoolorganisaties invloed hebben op een veranderings-
proces. De lokale situatie is van belang alsook mogelijkheden van de school-
organisatie om te veranderen. Procedures en activiteiten staan niet van te 
voren vast, maar worden aangepast aan de lokale omstandigheden. Vandaar 
dat men onderscheid maakt tussen planmatige en minder planmatige bena-
deringen. Ik maak in navolging van Walrecht (2006) (Hopkins, 1994) en 
Hoeben, 1998) onderscheid tussen vier benaderingen:

Een sterk planmatige benadering (kenmerkend van deze benadering is 1. 
het  gebruik van een top-down strategie, waarbij handelen sterk wordt 
geleid door doelen, die van bovenaf, bijvoorbeeld door externe deskun-
digen of de donor zijn vastgesteld).
Een systematische benadering (minder sterk planmatig karakter van de 2. 
benadering zorgt ervoor meer ruimte is voor autonoom handelen van de 
betrokken. Veel waarde wordt gehecht aan interne- en externe sturing, 
coördinatie en proces- en productgerichte aanpak).
Een ontwikkelingsbenadering (het veranderingsproces wordt gezien als 3. 
een leerproces. Het vermogen tot veranderen wordt gezien als een leer-
proces).
Een incrementele benadering (een proces, waarbij autoriteiten, bijvoor-4. 
beeld de overheid, een innovatieplan, doel of thema neerlegt, bij de uit-
voerders. Er worden geen specifieke doelen, middelen of activiteiten 
voorgeschreven. De invulling van een vernieuwingsproces is onderwerp 
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van nader overleg. Innoveren is een proces dat zich stap voor stap ont-
wikkeld waarbij men zich richt op de problemen, zoals die zich voor-
doen).

Concluderend wil ik stellen dat de 7 routes kunnen bijdragen aan een betere, 
kwaliteitsvolle onderwijstoekomst. Daarin moeten we investeren. Onder-
wijs moet ons dit waard zijn, onze jeugd maar ook de Surinaamse toekomst 
schreeuwt erom.

IV. Waarom vind ik de Leerstoel Onderwijskunde met 
betrekking tot Onderwijsbeleid en Onderwijsinnovatie 

belangrijk?

Onderwijskundig Onderzoek, een noodzaak voor kwaliteitsverbetering 

De vormgeving van ons huidig onderwijs voldoet niet meer aan de behoefte 
van onze samenleving, niet op microniveau, noch minder op meso niveau, 
en het minst op macroniveau. Het ‘traditionele’ model van de school, waarin 
klassikale kennisoverdracht van leerkracht op leerling centraal staat, bestaat 
er nog, simpel omdat het ‘denkvermogen van de Surinamer’ nooit de moei-
lijke toets van de ‘kwaliteit van het onderwijs in de praktijk’ heeft doorstaan  
in de afgelopen jaren 45 jaren.  
Bij het overheidsbeleid en met name ook bij een proactief onderwijsbeleid 
moet sprake zijn van het inschakelen van wetenschappers ter onderbouwing 
van de door de politiek te maken keuzen. Dit laatste is niet zo eenvoudig ge-
bleken in de geschiedenis van ons onderwijsbeleid.Veel externe deskundigen 
worden ingeschakeld (vaak onder druk van donoren) om analyses  te doen 
over  het te voeren onderwijsbeleid. Veel van de analyses belanden middels 
rapporten in stoffige bureauladen. Ook wordt te weinig onderwijsonderzoek 
lokaal ingezet ter ondersteuning en onderbouwing van onderwijsbeleid. 
In het boek “Samen duurzaam onderwijs maken” van 2015 van mijn hand 
met ondersteuning van collega’s Loek Schoenmakers en Tom Vanwing wor-
den flink wat pijnpunten beschreven waar het ook echt pijn doet. Het lijkt 
erop dat met onderwijs hetzelfde aan de hand is als met het achterstallig 
onderhoud van bruggen en wegen: veel achterstand in onderhoud, het zijn 
zaken die ‘saai’ zijn. Het zijn lange termijn investeringen, het is de soft sec-
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tor, valt onder sociaal beleid, en niet ‘sexy’. Een politicus in ons land zal 
liever een nieuwe brug openen, dan aan het einde van zijn bewindsperiode 
opnoemen dat hij braaf op de winkel heeft gepast en vooral bestaande brug-
gen goed onderhouden heeft.
Vanwege het groot gemis aan onderwijsonderzoek, is onderwijsvernieuwing 
in ons land nog in een droomtoestand voor de wetenschappers. Een respect-
volle samenwerking vereist dat wij, dan bedoel ik allen die verantwoordelijk 
zijn voor verwezenlijking van dit doel, alles in het werk zetten voor trans-
formatie van het oude onderwijssysteem  middels  doordachte diversiteit en 
experimenten. 
Met de komst van het internet is heel veel informatie vrij toegankelijk. Onze 
leerkracht en lerarenopleider dienen op de hoogte te zijn van wat wanneer 
werkt en wanneer niet en waarom en moeten dit toepassen in hun eigen spe-
cifieke situatie. En als daarbij bepaalde inzichten haaks staan op wat we den-
ken dat goed is, dan doet dat pijn. Maar tegelijk daagt het uit om verder te 
kijken en zo zelf ook blijvend te leren. Maar, de vraag die ik me stel is hoe-
veel van onze leerkrachten, ontwikkelaars van onderwijs en leraaropleiders 
maken gebruik van uitkomsten uit onderwijsonderzoek? 
Een mogelijke verklaring is de toegankelijkheid in ons land tot onderzoeks-
rapporten en -artikelen. Er is trage verspreiding van wetenschappelijke in-
zichten op de werkvloer. Zo is de theorie van meervoudige intelligenties zeer 
populair in onderwijs. Nochtans is deze theorie nauwelijks onderbouwd en 
compleet verouderd.  
Een laatste verklaring die ik zie is dat in onderwijs wetenschappelijke in-
zichten kunnen botsen met ideologie. Leerkrachten zweren bij bepaalde me-
thodes, die door anderen zijn ontwikkeld. Of het nu onderwijsleermethodes 
zijn, of theorieën of leer- en handboeken. Een van de methodes waarvan 
we al zeer lang weten dat ze zeer effectief is, is gespreide herhaling. Maar 
herhaling wordt al snel als ouderwets en negatief ervaren niet passend in een 
kindgecentreerde visie. 
De COVID – 19 Pandemie heeft ons met de neus op de feiten gedrukt. Kun-
nen wij nu met de grootschalige beperkingen als gevolg van dit wereldfeno-
meen leerlingen middels een gestandaardiseerd en uniform curriculum die 
kennis aanreiken die zij nodig hebben om straks in de maatschappij te parti-
ciperen volgens de internationaal aanvaardbare principes en competenties? 
Gezien de snel veranderende rol van kennis en eisen aan leren zullen wij 
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overstag gaan met het klassikaal uniform onderwijs of  laten wij ons, bevan-
gen door angst en vrees voor het loslaten van het traditioneel model, slechts 
symptomatisch te werk gaan? Ik zeg, laten wij nadenken over een geba-
lanceerd systeem voor elk gebiedsdeel in ons land: een geïndividualiseerd 
gepersonaliseerd aanbod zonder verlies van de socialiserende functie van het 
onderwijs.

Leer- en onderzoeksopdracht Onderwijsbeleid en Onderwijsinnovatie

Belang van onderwijskunde 
In de afgelopen 10 jaren is gewerkt aan de instelling van een leerstoel onder-
wijsstudies aan het IGSR aan de AdeKUS. Wijlen Prof. dr. Kees van der Wolf 
was degene die samen met wijlen dr. Edwin Marshall en mijn persoon de le-
den waren van de vakgroep Onderwijskunde op het IGSR. Hij verwoordde 
het belang van een leerstoel onderwijsstudies aan de AdeKUS als volgt: ‘In 
een democratische samenleving wordt het doel van het onderwijs niet als 
een gegeven beschouwd, maar als een onderwerp van continue discussie en 
overleg. Onderwijs is per definitie normatief, cultureel gebonden en waarde 
geladen, vooral via de keuze van de doelstellingen, de omgang met leerlin-
gen, de keuze van leerinhouden, de werkvormen, de wijze van diplomering 
etc. Waarden en maatschappelijke ontwikkelingen horen niet als een gege-
ven beschouwd te worden, maar als elementen waarop het onderwijs bewust 
kan ingrijpen en die het positief kan beïnvloeden. Dit uitgangspunt vormt de 
voorwaarde, het bestaansrecht, van de leerstoel. Het gaat om het stimuleren 
van kritische discussies over bestaande praktijken door actief bij het onder-
wijs betrokkenen. Dit moet gebeuren op basis van gedegen wetenschappe-
lijke informatie uit de lokale, Caribische en internationale context’. (Wolf, 
van der C, 2012, p.5). 

Leerstoel Onderwijskunde met betrekking tot Onderwijsbeleid en 
Onderwijsinnovatie 

Hoofdvraag van de leer- en onderzoeksopdracht van de leerstoel

De hoofdvraag van de leer- en onderzoeksopdracht van de leerstoel kunnen 
we als volgt omschrijven: Wat zijn vanuit een onderwijskundig-agogische 
perspectief gezien, de faal- en de succesfactoren bij het ontwikkelen van 
onderwijsbeleid en de wijze van organiseren van onderwijsinnovaties in het 



Dr. Henry Ravindredath Ori, 2021
34

publieke domein, en wat kunnen we hiervan leren voor de toekomst? 
In het verlengde hiervan kunnen we de doelen van onderzoek en onderwijs 
als volgt omschrijven: 

Het ondersteunen van studenten en promovendi bij hun onderwijs- en • 
leerproces en het ontwikkelen van onderzoeksvaardigheden om vanuit 
een multidisciplinair perspectief naar vraagstukken rondom vernieu-
wing in onderwijs, de relatie onderwijs en arbeidsmarkt en educatie voor 
duurzame ontwikkeling te kijken. 
Door te leren participeren binnen het onderzoeksdomein, door hierop • 
theoretisch te kunnen reflecteren en daarover in dialoog te kunnen gaan. 
Zij verwerven hierdoor theoretische kennis, maar ook concrete (erva-• 
rings-) inzichten in de achtergronden van actuele sociale en maatschap-
pelijke vraagstukken en problemen in de praktijk. 
Hiermee dragen het onderwijs en onderzoek van de leerstoel bij aan het • 
academische kennisniveau, de ontwikkeling van vaardigheden en de 
persoonlijke vorming (Bildung) van studenten en promovendi.

Onderzoekslijnen van de Leerstoel Onderwijskunde met betrekking tot 
Onderwijsbeleid & Onderwijs

1. Onderwijsbeleid ontwikkeling 2.  Onderwijs en arbeidsmarkt

Ondersteuning van onderzoek en evalu-
atie van onderwijsbeleid (evidence based 
policy).
Organisatie en management in het onder-
wijs.
Effecten van de COVID-pandemie op leer-
lingen in het Primair en Secundair onder-
wijs.
Verouderde wet- en regelgeving inven-
tariseren en de ontwikkeling van nieuwe 
wetsproducten voor Post-COVID tijdperk 
in onderwijs.

Afstemming van het aanbod aan onderwijs 
en de vraag naar kwalificaties vanuit de ar-
beidsmarkt.
Het verwerven van wetenschappelijke be-
trouwbare kennis over de ontwikkelingen 
op de arbeidsmarkt opdat men verant-
woorde beleidskeuzes kan maken voor be-
roepsopleidingen (vaststellen, registreren 
en onderzoeken van de ontwikkelingen op 
de Surinaamse arbeidsmarkt teneinde het 
arbeidsmarktbeleid in Suriname de nodige 
wetenschappelijke ondersteuning aan te 
bieden).

Vier onderzoekslijnen van de Leerstoel Onderwijskunde met 
betrekking tot Onderwijsbeleid & OnderwijsInnovatie
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Ontwikkelingen in het onderwijsbestel en 
– beleid en de inzet van beleidsinstrumen-
ten;
Ondersteuning pedagogische infrastructuur 
van het onderwijs.
Formuleren van ontwikkelingsdoelen, on-
derwijsdoelen, eindtermen en het beoorde-
len en toetsing in onderwijs.
Onderwijsinnovatie, onderwijsimplemen-
tatie en de wijze waarom onderwijsver-
nieuwingen ervaren worden in de sector 
onderwijs.
Kwaliteitsverbetering en verhoging van 
onderwijsrendementen in het onderwijs. 

Een impuls geven aan wetenschappelijk 
onderzoek (komen tot een geïntegreerde 
en gecoördineerde aanpak van het beleids-
gericht wetenschappelijk onderzoek op 
het domein van onderwijs en de arbeids-
markt).
De ontwikkeling en afleiding van beroeps- 
en functieprofielen naar de vertaling van 
curriculumprofielen.
Curriculumontwerp, -evaluatie, -ontwikke-
ling, en –implementaties in het beroepson-
derwijs.
Stimulering van Leven Lang Leren en de 
ontwikkeling van Bedrijfsopleidingen en
Volwasseneducatie.
Ontwikkeling en volgen Schoolloopbanen 
van leerlingen.

3. Leren en innoveren in de klas 4. Educatie voor Duurzame Ontwikke-
ling (EDO)

Onderzoek naar succes- en faalfactoren 
van onderwijsinnovaties.
Ontwikkeling van Pedagogisch-didactische 
vaardigheden van leraren.
Professionalisering van leerkrachten;
Het managen van scholen bij de implemen-
tatie van onderwijsinnovaties.
Ontwikkeling van instructie en manage-
ment in de klas.
Leer- en gedragsproblemen in de klas.

Professionalisering van publieke sector, 
particuliere sector en maatschappelijk mid-
denveld in EDO.
Vergroening van het curriculum, het uit-
zetten van experimenten (primair, secun-
dair en tertiair onderwijs). De curricula mo-
eten doorgelicht worden op voor duurzame 
ontwikkeling relevante aspecten. Vervol-
gens moeten de resultaten benut worden 
om de curricula eventueel verder uit te bou-
wen tot een nieuw onderwijsaanbod, welke 
in overeenstemming is met de maatschap-
pelijk behoeften (Wals, A.E., 2010).
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Leer- en gedragsproblemen in de klas.
Ontwikkeling schooltaalvaardigheden van 
het jonge kind.
Ontwikkeling van het speciaal onderwijs.

Experimenteren met nieuwe curricula in 
primair en secundair onderwijs met EDO.
Inbedding van EDO in het curriculum van 
de opleiding van leerkrachten.

Toelichting op de vier onderzoekslijnen van de leerstoel
Wat is de ambitie die ik heb met deze leerstoel?

In het initieel en niet-initieel onderwijs in Suriname vindt een aantal ontwik-
kelingen plaats die belangrijke gevolgen hebben voor de vraag naar onder-
wijskundigen, maar vooral naar praktische onderwijskundige oplossingen in 
het onderwijs.  

Gemeenschappelijke elementen hierin zijn: 
Verschuiving van een leerstofgerichte benadering naar een benadering • 
waarin de competenties van leerlingen centraal staan; 
Veranderende rol van de leerkracht/docent van leider naar begeleider en • 
regisseur van onderwijsprocessen; 
Sterkere gerichtheid op de verbinding tussen theorie en prakrijk met • 
aandacht voor de beroepspraktijk met nadrukkelijke aandacht voor sleu-
telkwalificaties;
Toenemende aandacht voor passend onderwijs en aandacht voor flexibi-• 
liteit, differentiatie en maatwerk in het onderwijsleerproces; 
Toenemend belang van ICT in het onderwijsleerproces en digitale didac-• 
tiek bij het online leren; 
Toenemende nieuwe rollen van de leerkracht en professionalisering van • 
de beroepsgroep van leerkrachten; 
Toenemend belang van levenslang leren, volwasseneducatie, bedrijfs-• 
opleidingen en een hiermee samenhangende groei van de scholingspar-
ticipatie.

Met deze verschuivingen zullen onderwijskundigen over belangrijke com-
petenties moeten beschikken die ook tot uiting komen in een aantrekkelijk  
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onderwijsaanbod bij de FMIJW.

Ze zijn dan inderdaad in staat:
Leerpsychologische modellen te hanteren gericht op instructie- en com-• 
petentie-ontwikkeling;
Instrumenten te ontwikkelen voor het ondersteunen van het leren in de • 
klas, afstandsonderwijs, volwasseneducatie en het leren in arbeidsorga-
nisaties;
curriculum technologische modellen te hanteren om bestaande curricula • 
te evalueren, vernieuwen en duurzaam te implementeren;
Nieuwe (digitale) didactische concepten met ondersteuning van instruc-• 
tie theorieën toe te passen in onderwijsleersituaties; 
Om ICT toe te passen in een didactisch concept, het ontwerpen van in-• 
strumenten (hulpmiddelen), ook voor afstandsleren; 
Opleidingen te ontwerpen voor de beroepspraktijk, met aandacht voor • 
beroepsprofielen en de vertaling naar competentieprofielen zowel bin-
nen als buiten schoolverband; 
Toetsen te ontwerpen voor het meten van (domeinspecifieke) competen-• 
ties; 
Onderwijskundige methoden voor meten en data-analyse toe te kunnen  • 
passen;
Om behoeften voor scholingsvraagstukken te plaatsen binnen een bre-• 
dere organisatorische context het leren in organisaties middels het ont-
werpen en ontwikkelen van functiegerichte opleidingen en in staat zijn 
om opleidingskundige oplossingen te implementeren.

De professionalisering van scholingsvraagstukken in het kader van de in te 
zetten onderwijsvernieuwingen en het ‘levenslang leren’ en de onderwijs-
kundige ontwikkelingen in het initieel onderwijs in Suriname zal de vraag 
naar onderwijskundigen doen toenemen. Verwacht kan worden dat de vraag 
met name zal toenemen bij trainingsinstituten en bedrijfsopleidingen, peda-
gogische instituten en lerarenopleidingen, instellingen uit de onderwijsver-
zorgingsstructuur en educatieve uitgeverijen. 
Een belangrijke doelgroep voor de opleiding kan gevormd worden door de 
professionals in het onderwijs zelf, zowel wat betreft de potentiële zij-in-
stroom voor de opleiding als het object van studie in de opleiding. De nieuwe 
opleiding kan zich onderscheiden door het proces van professionalisering 
van de beroepsgroep van leerkrachten te begeleiden (Volman, 2006, 2001).
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In het eerste hoofdstuk heb ik aangegeven dat we in Suriname onze verdien-
capaciteit moeten gaan opvoeren in bepaalde sectoren: Landbouw (LVV), 
Mijnbouw (olie & gas en goud), Toerisme en Dienstverlening. Dit typeer 
ik als een kwalificatiebehoefte in relatie tot “local content” die snel moet 
worden opgepakt. Over deze kwalificatiebehoefte is het maatschappelijk 
krachtenveld zeer verdeeld waardoor weinig draagvlak te vinden is voor zeer 
concrete inhoudelijke punten. 
De aanbeveling is om de discussie over de kwalificatiebehoefte van een sec-
tor niet te richten op gedetailleerde eisen aan curriculuminhouden, maar op 
het organiseren van maatschappelijke motivatie om in de sector economisch 
actief te worden en op het debat over eisen aan economisch functioneren 
(“license to produce”). 
Dit biedt de kans om zicht en greep te krijgen op de gevolgen van de dynami-
sche, maatschappelijke ontwikkelingen op de kwalificatiebehoefte. Dit is op 
zijn beurt belangrijk en sturend voor drie zaken: schoolkeuze, programma-
aanbod en werking van de arbeidsmarkt.
Van de beroepsopleidingen voor Olie en Gas die moeten komen wordt ver-
wacht dat zij praktijkgericht en toekomstgericht zijn; zij dienen aansluiting 
en employability te garanderen. Deze beroepsvormende doelstelling is echter 
onvoldoende. De ontwikkeling van Olie en Gas vergt behalve het verbinden 
van leren en werken ook het verbinden van producent en consument. Met an-
dere woorden in termen van een onderwijsinnovatie: een systeeminnovatie. 
Een systeeminnovatie vraagt ruimte voor nieuw beleid, welke kansen biedt 
aan maatschappelijke inbedding van beroepsonderwijs. Daarbij is gevoegd 
de eis om vorm te geven aan leven lang leren. Voor een dergelijke systeemin-
novatie is een georkestreerde actie nodig op de verschillende systeemniveaus 
(van politiek tot uitvoerend leerproces) om de veranderingen in te zetten 
die nodig zijn om nieuwe inhouden in het onderwijs door te voeren. Zicht 
op beelden van de samenleving, begrip van historische achtergronden van 
het huidige beroepsonderwijs en de internationale vergelijking van sturing 
van beroepsonderwijs geven tezamen aanleiding voor een andere sturing en  
invulling ervan .

        Bijdrage van de Leerstoel Onderwijskunde met betrekking tot 
        Onderwijsbeleid en Onderwijsinnovatie

Middels invulling van mijn leerstoel Onderwijskunde met betrekking tot 
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Onderwijsbeleid en Onderwijsinnovatie (LO&O) hoop ik bij te dragen aan 
verdere theorievorming en methode ontwikkeling in het veld van het voor-
bereiden, het ontwerpen en de implementatie van onderwijsinnovaties in 
onderwijs. We hebben juist een interdisciplinair wetenschapsgebied als in-
novatiestudies nodig om de geschetste complexe vraagstukken in onderwijs 
te kunnen bestuderen en oplossingsrichtingen aan te kunnen reiken. 
Wetenschapsvelden staan namelijk steeds meer met elkaar in verbinding en 
er vinden steeds meer kruisbestuivingen plaats. Een belangrijke toegevoegde 
waarde van de verschillende onderzoeksthema’s is het verbinden van ken-
nis en technologie, gebruikerspraktijken en instituties. We hebben interac-
tieprocessen op het microniveau van innovaties beter leren begrijpen door 
een bottom-up veranderingsperspectief toe te voegen aan het veld van in-
novatiestudies. 
Ik wil me de komende jaren dan ook richten op een beter begrip van innova-
tiepraktijken van gebruikers als mogelijke motoren voor duurzame transities. 
Ik wil tevens onderzoeken hoe we doelgerichte duurzaamheidstransities van 
de grond kunnen krijgen in domeinen die nog niet zo uitvoerig zijn onder-
zocht, zoals de relatie onderwijs en arbeidsmarkt, de aanpassingen die nodig 
zijn in ons onderwijsbestel en -beleid, innovatie en leren in de school en de 
klas en educatie voor duurzame ontwikkeling. 
Ook wil ik in deze domeinen vooral de dynamiek van gebruikerspraktijken 
en meervoudige waardecreatie verder uitwerken. Verder wordt er nog ge-
werkt aan het ‘Onderzoekswerkplan 2021 - 2026 door de FMIJW. 

Organisatiestructuur en aansturing van de leerstoel

De leerstoel Onderwijskunde met betrekking tot Onderwijsbeleid en Onder-
wijsinnovatie zal bij de operationalisering van de bovenstaande vier onder-
zoekslijnen een uitvoeringsorganisatie krijgen bestaande uit een leiding en 
een organisatiestructuur. Te denken valt aan een vakgroep Onderwijsbeleid 
en onderwijsinnovatie voorgezeten door een hoogleraar of meerdere hoogle-
raren. Deze kunnen worden betrokken uit het buitenland met een nulaanstel-
ling (VUB, KUL, Thomas More/Universiteit van Antwerpen, Universiteit 
Utrecht, en de University of Wollongong Australië, etc.). 
Ik ben van mening dat universitaire studenten opgeleid dienen te worden 
tot nieuwsgierige, geïnspireerde, vrijdenkenden, omdat nieuwsgierigheid de 
drijfveer voor de ontwikkeling van kennis is, en de universiteit bij uitstek de 
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plek voor ongebreidelde nieuwsgierigheid. 
Studeren aan een universiteit betekent het ontwikkelen en ten toon spreiden 
van een academische attitude. Als dat niet het geval is, horen studenten niet 
op de universiteit thuis. Dit geeft ons docenten de taak niet alleen kennis 
over te dragen, maar ook om onze studenten te inspireren en te verleiden 
steeds dieper te graven en meer te willen weten, hetgeen essentieel is om een 
goed onderlegd academicus te worden. Het aanleren van een academische 
houding betekent dat studenten diepgang moeten eisen en geen nivellering 
naar een lager niveau. Zij moeten kritisch blijven en actief betrokken worden 
bij het gedoceerd materiaal, dat nauw hoort aan te sluiten bij het lopende 
onderzoek. 
Als hoogleraar zal ik de koppeling tussen actueel onderzoek en onderwijs 
voortdurend in de gaten blijven houden. Ik vind het van groot belang dat 
studenten maatschappelijk engagement tonen. Ze moeten in staat zijn het ge-
leerde te vertalen naar relevante maatschappelijke onderwerpen. Bovendien 
acht ik het wenselijk dat zij actief deelnemen aan het maatschappelijk debat, 
om zo een duurzame bijdrage te leveren aan onze maatschappij.
De vakgroep krijgt dan vier operationele onderzoekslijnen aangestuurd door 
bijvoorbeeld een Lector. Onder de Lector zitten een aantal promotietrajecten 
en MSc’ers en BSc’ers die deelonderzoeken uitvoeren die alles te maken 
hebben met deelonderwerpen rond de thematische onderzoekslijnen. 

Tot slot: 

Ik ben deze rede begonnen met de quote van Mandela ‘Onderwijs is het 
machtigste wapen dat je kan gebruiken om de wereld te veranderen’. 
In het eerste hoofdstuk is gestart met het aangeven van verschillende tegen-
strijdigheden en uitdagingen over de gewenste inrichting van het onderwijs. 
Wat kunnen we leren van de zojuist gepresenteerde bevindingen?  
In het voorgaande (hoofdstuk 2 en 3) zijn beelden geschetst over ontwikke-
lingen en de toekomst van de onderwijssector naar 2030 toe. De beschreven 
ontwikkelingen laten zien dat er veel op het onderwijsveld afkomt. Soms 
direct en soms indirect door ontwikkelingen in het primair, voortgezet, het 
middelbaar beroepsonderwijs en het hoger onderwijs. Een proactief onder-
wijsbeleid zal de komende jaren op deze ontwikkelingen moeten inspelen 
met onderwijsinnovaties. Er moeten keuzes gemaakt worden: bijvoorbeeld 
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hoe kunnen we bijdragen aan de doorlopende leerloopbaan van leraren?  Hoe 
ontwikkelen we de quartaire sector? Wat betekent dat voor ons onderwijs-
aanbod? Hoe zorgen we dat de kwaliteit van ons onderwijs omhoog gaat? 
Hoe borgen en verantwoorden we dat? Hoe willen wij ons profileren regio-
naal en internationaal? Wat is onze positie in de regio en internationaal? 
Zomaar een greep uit alle vragen die beantwoord zouden moeten worden 
naar aanleiding van genoemde ontwikkelingen en toekomstbeelden. Het is 
echter niet zo dat al deze vragen alleen door het MINOWC zelf beantwoord 
kunnen worden. Naast het feit dat zij het onderwijs altijd in samenspraak met 
het werkveld moeten vormgeven, zijn zij in grote mate afhankelijk van keu-
zes die gemaakt gaan worden in de politiek met betrekking tot de financie-
ring van het initiële en post initieel onderwijs bijvoorbeeld. De onzekerheden 
die de toekomst met zich meebrengt, kunnen het lastig maken de juiste koers 
te bepalen. Toch laten de aard van de ontwikkelingen en de snelheid ervan 
zien dat er op korte termijn keuzes gemaakt moeten worden. We kunnen niet 
achterblijven en moeten anticiperen op de snelle ontwikkelingen in het pri-
mair, voortgezet, middelbaar beroepsonderwijs en het hoger onderwijs.
We kijken in het laatste hoofdstuk naar de potentiële bijdrage van de leer-
stoel Onderwijskunde met betrekking tot Onderwijsbeleid en Onderwijsin-
novatie.
Mijn oratie draagt de titel Onderwijs wat is ons dat waard? Het mag dui-
delijk zijn dat het investeren in onderwijs betekent dat we investeren in de 
toekomst, onze jeugd. Zij zullen onze Surinaamse samenleving verder op-
bouwen en daarmee waarde geven aan Suriname. De vraag Onderwijs wat is 
ons dat waard vraagt om actie en daadkracht van alle stakeholders. Dat we 
onderwijs belangrijk vinden, betekent niet dat direct duidelijk is waarover 
dat onderwijs dan moet gaan. Onderwijs vormt mensen, bepaalt in hoge mate 
de levenskansen van mensen, is van belang voor de Surinaamse economie 
en draagt bij aan sociale cohesie en een leefbare, op vreedzaam samenleven 
gerichte maatschappij. Kwaliteit van onderwijs vertegenwoordigt dan ook 
een groot sociaal en economisch belang.

 Educatie! ..... Verandering! .....  Innovatie!
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Dankwoord

Hiermee ben ik aan het einde gekomen van mijn rede, maar eerst wil ik nog 
enkele dankwoorden uitspreken. Ik wil een aantal mensen bedanken met wie 
ik ben verbonden als persoon en wetenschapper, en zonder wie dit pad naar 
het hoogleraarschap niet tot stand had kunnen komen.
Allereerst wil het Bestuur van de Anton de Kom Universiteit van Suriname 
bedanken voor het vertrouwen dat zij in mij hebben gesteld. De weg was 
bezaaid met bommen en granaten. Maar, ik zeg altijd de aanhouder wint!
Eveneens dank aan het bestuur en de decaan van de Faculteit der Maatschap-
pij Wetenschappen voor hun inspanningen die aan de totstandkoming van 
mijn benoeming hebben bijgedragen. Ik hoop dat vertrouwen de komende 
jaren waar te maken samen met mijn collega’s. Ik zal mijn vakgebied met 
enthousiasme uitdragen en mijn werk blijven verbinden aan de universitaire 
speerpunten Duurzaamheid en Onderwijskunde.
In tweede plaats wil ik de vorige mw. drs. A. Lachman-Alakramsing en de 
huidige decaan mw. drs. P. Crawfort-Nesty van de Faculteit der Maatschap-
pij Wetenschappen en al mijn collega’s en medewerkers bedanken van de 
studierichting MERSD (R. Jhari, C. Ramautar, W. Malgie, R. Tholen en 
R. Kowlesar), maar ook de collega’s van de studierichting Agogische We-
tenschappen en Onderwijskunde en de Master Onderwijskunde, waar mijn 
wetenschappelijke loopbaan enigszins stormachtig begon. Aan de Vrije 
Universiteit Brussel heb ik vele collega’s mogen kennen bij de Faculteit 
Psychologie en Educatie wetenschappen (Dominique Verté, Tom Vanwing, 
Liesbeth de Donder, Olton van Genderen en Koen Lombearts), de Katholie-
ke Universiteit Leuven (Wim van Petegem) en de Universiteit Gent (Oswald 
van Cleemput), die aan mijn vorming hebben gewerkt en mij gestimuleerd 
hebben grotere wetenschappelijke prestaties te leveren. Vervolgens wil ik 
mijn collega’s en oud-collega’s van het VLIRUOS-programma bedanken. 
Wat hebben wij niet allemaal meegemaakt aan zaken die te maken hebben 
met onderwijs, onderzoek, begeleiden van studenten, vechten tegen bestuur-
lijk onbegrip, tegenslagen en brainstormsessies?
Dames en heren studenten, ik hoop u nog lang te mogen leren dat beleid- en 
innovatiewetenschappen spannende interdisciplinaire vakgebieden zijn, die 
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een essentiële bijdrage leveren aan de grote maatschappelijke uitdagingen 
waar we nu voor staan. De huidige tijd heeft behoefte aan talentvolle opti-
misten die in staat zijn duurzaam innoveren in onderwijs te verbinden aan 
alledaagse gebruikerspraktijken.
In mijn loopbaan binnen de sector onderwijs heb ik verschillende rollen ver-
vuld en soms liepen deze rollen door elkaar: ik heb me beziggehouden met 
beleidsvormende, onderzoekgerichte en adviserende taken. Hierdoor ben ik 
vele mensen van verschillende pluimage tegengekomen.
En dan zijn er nog vele anderen buiten de directe collega’s die ik zou willen 
bedanken. Dat zijn natuurlijk de studenten. Ik hoop aan jullie en van jullie 
nog veel te leren. Onderwijs geven is naast onderzoek doen het mooiste vak 
dat er is. En ik wil allen bedanken die als opdrachtgever, respondent, vijand, 
vriend of journalist de afgelopen jaren hebben bijgedragen aan het succes 
van mijn ontwikkeling. 
Ik dank ook mijn familie en vrienden en ben heel blij dat jullie hier vandaag 
bij kunnen zijn. Zonder jullie zou ik hier nu niet staan. Een bijzonder woord 
van dank voor mijn ouders, die me zo toegewijd in dit leven op weg hebben 
geholpen.
Mijn ouders, (schoon)broers en (schoon)zussen wil ik bedanken voor het 
feit dat ik met plezier terugkijk op mijn jeugd. Daarbij memoreer ik ook de 
bijzondere band die ik met mijn zus Lydia heb. Pas later besefte ik hoe be-
voorrecht ik ben geweest. Ik zou het iedereen gunnen. In het bijzonder wil 
ik mijn ouders (wijlen Chanderdath Ori en Rosa Ori-Sadal) en schoonouders 
(Alwin Lachmipersad Mungra en Rewti Mungra-Mahabiersing) bedanken. 
Zij hebben als geen ander op deze wereld laten zien dat de combinatie van 
liefde, verstand en creativiteit wonderen kan verrichten. 
Aan Shanti, Raksha en Surya. De afgelopen jaren zijn niet altijd even gemak-
kelijk geweest, maar wat wij hebben, overstijgt alles. Aan jullie draag ik deze 
rede op. 

Ik heb gezegd.
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