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Onze kinderen van vandaag zijn de volwassenen van morgen.
Wat voor soort volwassenen deze kinderen zullen worden, hangt
voor een niet onbelangrijk deel af van de mate van pedagogische
verantwoordelijkheid van de samenleving.

SURINAME

Aan allen die verantwoordelijk zijn voor de opvoeding en vorming van onze Surinaamse kinderen



VOORWOORD
Het komt voor dat wij op sommige momenten in ons leven onze eigen opdrachtgever zijn. Een
dergelijk moment was voor mij de dag van mijn afstuderen als sociaal-pedagoog (5 juni I967) aan de
Rijksuniversiteit Utrecht (tegenwoordig Universiteit Utrecht). Toen gaf ik mijzelf twee opdrachten
mee: terugkeren naar mijn geboorteland Suriname om de in Nederland opgedane kennis en vorming in
dienst te stellen van het Surinaamse kind en zowel de kennis als de rijke ervaring die ik er
ongetwijfeld zou opdoen zo functioneel mogelijk te maken voor de toekomst. Na ruim vier en dertig
jaren in Suriname in diverse functies te hebben gediend, constateer ik met een tevreden gevoel dat de
eerste opdracht is uitgevoerd. Dit proefschrift is een product van mijn tweede opdracht.

In januari 1995 werd ik door de toenmalige Surinaamse minister van Onderwijs, Gerard Hiwat,
uitgenodigd voor een gesprek over de problematiek van het Gewoon Lager Onderwijs (GLO). Wij
gingen uitvoerig in op de ontwikkelingen in het land, die geleid hadden tot enorme problemen binnen
dit onderwijsniveau. Wij bespraken vooral de problemen van de leerlingen, waarbij de oorzaken
buiten de school gezocht moesten worden ( o.a. slechte thuis- en gezinssituaties, armoede,
werkloosheid, drugsgebruik). Het resultaat van dit gesprek was dat ik de opdracht kreeg om een
onderzoek te doen naar het functioneren van het ‘school social work’(het schoolmaatschappelijk werk)
in Amerika en Nederland. De bedoeling was om uiteindelijk tot een aangepast model te komen voor
efficiënte en effectieve hulpverlening aan de Surinaamse lagere school en haar probleemleerlingen.
Een verantwoorde implementatie van de voorstellen, die voor zowel beleid als praktijk op basis van de
resultaten van genoemd onderzoek werden gedaan, maakte echter een grondig landelijk onderzoek
naar de vigerende hulpverleningsvormen ten behoeve van de lagere school en haar probleemleerlingen
noodzakelijk. Sociaal-economisch ging het echter zó slecht in het land, dat er voor een dergelijk
onderzoek geen financiële middelen konden worden vrijgemaakt. Overtuigd van de grote betekenis
van dit onderzoek begreep ik, dat voor mij de tijd was aangebroken om een begin te maken met de
uitvoering van de tweede aan mijzelf gegeven opdracht.
Nadat ik een onderzoeksplan had opgesteld, werd dit aan de directeur van het ministerie van
Onderwijs voorgelegd met het verzoek mij toestemming te verlenen een empirisch onderzoek te
verrichten naar de stand van zaken met betrekking tot de probleemleerlingen op de lagere school en de
ten behoeve van hen bestaande hulpverlening. Op 20 januari 1999 werd mij die toestemming verleend
(zie bijlagen A, 1).
In deze sociaal-pedagogische studie doe ik o.m. verslag van dit onderzoek, dat in de periode februari
1999 tot april 2002 plaatsvond.

Mijn dank gaat uit naar allen die de relevantie van deze studie hebben ingezien en aan de realisatie
daarvan hebben bijgedragen. Mijn waardering gaat in de eerste plaats uit naar prof. dr. Geert van der
Laan en prof. dr. Max van der Kamp, die al in het prille begin van mijn onderzoek zich bereid
verklaarden als mijn promotoren op te treden. Dank ook aan Agnes de la Rie, die mij op zeer kundige
wijze begeleid heeft binnen het uitgebreide terrein van het schoolmaatschappelijk werk in Nederland.
Expliciet noem ik ir. Ronald Assen, die mij vooral met betrekking tot de methodologische aspecten
van het onderzoek belangrijke adviezen gegeven heeft. Dank aan Rudi Benschop die heeft zorg
gedragen voor het invoeren van de data en geassisteerd heeft bij de statistische verwerking en het
samenstellen van de vele tabellen.
De adviezen van de in Nederland bekende onderwijskundige en sociaal-pedagoog dr. Henry Dors en
van de Surinaamse collega’s drs. John Koorndijk en drs. Harry Mungra waren van grote betekenis bij
de opzet en inrichting van het onderzoek. Dank ook aan dr. Huub Linssen, methodoloog verbonden
aan de Universiteit Utrecht (Algemene Sociale Wetenschappen). Bijzondere dank aan drs. Johan
Lamsberg voor het kritisch doorlezen van het manuscript en aan Kees Twilt, bibliothecaris bij het
Nederlands Instituut voor Zorg en Welzijn (NIZW). Drs Milton George en drs. Silvio Scatolini dank
ik voor hun bijzondere bijdrage met betrekking tot de vormgeving van het manuscript.
Mijn dank gaat voorts uit naar het hoofd van het Bureau Lager Onderwijs, Kenneth Biervliet, het
hoofd van de Inspectie Lager Onderwijs, Ramnand Sewbaran en na diens pensionering Roy Spier en
zijn rayoninspecteurs. Ik dank de stichtingen, schoolbesturen, schoolleiders, leerkrachten, leerlingen,



ouders en vertegenwoordigers van de hulpverlenende instanties, die bereid waren aan het onderzoek
mee te werken.
Dank aan mijn ‘broeders’ Thomas van Genderen , André Gravenstijn, Ewald Brasdorp, Roël Carron,
Harold Antonius, collega´s Ruben Koswal, Ewald Dorder, Muriël Ligeon en de ex-collega's Florence
Kortram, Marcel Ligeon, Vivian Sedney, Hesdey Tan A Kiam, Urina Holband en de studenten van de
Surinaamse Avondopleidingen voor de Onderwijzersakte en de Hoofdakte.
Dank ook aan mijn zusters, broers, nicht Peggy en Didier de Borle voor hun onmisbare medewerking.
Last but not least dank aan mijn lieve vrouw Orcine, zoon Mike en zijn vrouw Graciel voor hun
continue aanmoediging en vooral geestelijke ondersteuning. Het spreekt vanzelf dat mijn grootste
dank gaat naar de levende en almachtige God die is: de bron van wijsheid, liefde, licht en leven die mij
te allen tijde overeind houdt.

Utrecht, november 2003

Ewald Plet
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Inleiding en verantwoording
Het huidige Surinaamse onderwijs kan in een viertal niveaus worden onderscheiden:
-het preprimair onderwijs (de kinderdagverblijven en het kleuteronderwijs (KO);
-het primair onderwijs (het gewoon lager onderwijs (GLO);
-het secundair onderwijs (het voortgezet onderwijs voor junioren en senioren (VO-J en VO-S) en
-het tertiar onderwijs (het hoger en wetenschappelijk onderwijs).
Het GLO staat, zoals in vele landen, ook in Suriname centraal in het onderwijssysteem. Dit onderwijs
betekent, naast de voorbereiding op het voortgezet algemeen vormend onderwijs en het lager
vakonderwijs, voor vele leerlingen eindonderwijs. Het GLO is dus van enorme betekenis. Hier moeten
immers de jonge burgers de noodzakelijke basisvorming opdoen voor hun verdere ontwikkeling.
In Suriname worden kleuterschool en lagere school nog beschouwd als afzonderlijke
onderwijsniveaus. De term basisschool (KO + GLO) wordt daarom in deze studie opzettelijk niet
gehanteerd.  In het laatste leerjaar van het GLO, de zesde klas, wordt van de leerlingen een
selectietoets afgenomen. De uitslag van deze toets bepaalt welke vorm van lager voortgezet onderwijs
de leerling zal mogen volgen.

Gezien de belangrijke opdracht en de rol van het GLO voor de toekomst van elk kind ( dat recht heeft
op onderwijs; art. 28 V.N.-Verdrag), zou het ideaal zijn wanneer vanuit de verantwoordelijkheid van
de samenleving alles gedaan wordt,  opdat het Surinaamse kind ten minste de GLO-periode zonder
noemenswaardige problemen  zou kunnen doorlopen. Voor elke maatschappij geldt immers dat de
mens steeds meer moet kunnen en kennen.  De eisen die zij stelt worden steeds zwaarder als gevolg
van o.a. de ontwikkeling van de wetenschap, veranderingen met betrekking tot de informatie- en
communicatietechnologie en het steeds ingewikkelder worden van de samenleving. Waslander (2003)
benadrukt twee redenen voor het grote belang van leren. Ten eerste omdat de samenleving en de aard
van veel werk complexer is geworden wat de kwalificatie-eisen opdrijft. De tweede reden is dat een
deel van de kennis sneller veroudert.
Evenredig met de genoemde maatschappelijke ontwikkelingen wordt het in de praktijk voor ouders
steeds moeilijker hun kinderen hiervoor (naar behoren) op te leiden.

De voor ons als vanzelfsprekend geworden lagere school heeft  als het ware de functie gekregen van
de dobber van volksbeschaving en volksontwikkeling en de garantie voor een cultuurminimum. Zij
leert het kind de basisvaardigheden van rekenen, lezen en schrijven en brengt het een eerste algemene
ontwikkeling bij. Zij leert het zich te  oriënteren in de ruimte (aardrijkskunde) en in de tijd
(geschiedenis), leert het te denken en te voelen in nuances (groot, groter, een beetje groter enz.). De
school doet dit niet alleen op het zuiver intellectuele, maar ook op het esthetische (muziek, tekenen,
textiele werkvormen) en het lichamelijk-motorische vlak (lichamelijke opvoeding, handenarbeid,
zwemmen, netjes schrijven). Aldus legt de lagere school mede de grondslag voor iedere verdere
opleiding en voor het zich voorbereiden op het leven en ondersteunt zij daarbij de ouders op een wijze
die deze veelal niet zelf kunnen aanbieden. Elke samenleving moet daarom, gezien de belangrijke
schakelfunctie van de school,  al het mogelijke doen om het kind op een verantwoorde wijze te helpen
de opleiding op een bevredigende wijze af te sluiten. Gebeurt  dat niet, dan  schieten de samenleving
en wij als opvoeders tekort in het waarmaken van onze pedagogische verantwoordelijkheid.

Het is bekend dat  vele kinderen vanwege diverse oorzaken niet of niet voldoende van het onderwijs
kunnen profiteren. Factoren in het kind zelf, maar ook sociaal-maatschappelijke en emotionele
omstandigheden in de samenleving zijn niet zelden de oorzaken van het in moeilijkheden geraken van
het kind. Vaak ervaart het de kaders waarin het verkeert (het gezin en vooral de school) als
spanningsbronnen. Dit  kind heeft daarom extra zorg nodig. Bieden wij als opvoeders geen adequate
hulp, dan wordt zijn/haar schoolloopbaan in gevaar gebracht en  zijn/haar
persoonlijkheidsontwikkeling negatief beïnvloed.

De systematische aanpak van problemen bij in moeilijkheden geraakte leerlingen door speciaal daartoe
opgeleide functionarissen dateert  niet van vandaag. De Verenigde Staten beschikken wat dit betreft al



over meer dan honderd jaar ervaring. In Europa is  al langer dan zestig jaar geleden begonnen  met de
aanpak van deze problematiek. Uit tal van nationale en internationale onderzoekingen is gebleken dat
in het algemeen leerlingen die er niet toe komen hun schoolloopbaan succesvol af te sluiten, voor een
groot deel uit de lagere sociaal-economische milieus afkomstig zijn. Voor de maatschappij moet dit
gegeven nog meer reden zijn  om vooral dit deel van de samenleving de mogelijkheid op een degelijke
opleiding te bieden.
.
Het zou niet juist zijn te beweren dat er in Suriname onvoldoende gedaan wordt om het kind dat de zo
juist geschetste moeilijkheden ondervindt, de helpende hand te bieden. Tot nu toe echter hebben de
pogingen  om in de aangegeven situatie verandering te brengen zich  vooral beperkt tot de opheffing
van binnenschoolse belemmerende factoren (o.a. Sietaram, 1979; Ringeling, 1992, 1996). Ofschoon
niet zelden gebleken is dat sociaal-maatschappelijke,  economische en opvoedingscondities de basis
vormen voor het niet met succes doorlopen van de lagere school (waar dus vooral buitenschoolse
factoren de grootste rol spelen), zijn de pogingen die tot op heden ondernomen zijn  om verbeteringen
te brengen zeer gering (zoals tijdelijk ingestelde wijkteams in 1988 en 1989 en het incidenteel
inzetten van (meestal) niet gespecialiseerde maatschappelijk werkers). Naar onze mening moet de
belangrijkste oorzaak van slechts deze enkele pogingen vooral gezocht worden in het ontbreken van
een helder  beeld van de stand van zaken met betrekking tot de vigerende hulpverleningsvormen, de
belemmerende factoren bij de leerlingen en  onderzoeksgegevens over de ervaringen van  de
desbetreffende actoren. Deze studie is dan ook in  de eerste plaats bedoeld om een helder inzicht te
geven over de stand van zaken en de betekenis van de verschillende hulpverleningsvormen en de
soorten probleemleerlingen binnen het Surinaamse lager onderwijs. In de tweede plaats is het de
bedoeling  het inzicht te verdiepen in de oorzaken van het disfunctioneren van
lagereschoolleerlingen.Ten slotte willen wij een bijdrage  leveren aan de verdere ontwikkeling van een
voor Suriname aangepast model  voor integrale hulpverlening aan vooral de grote groepen
probleemleerlingen van wie de oorzaken van  hun problemen in het algemeen liggen in buitenschoolse
factoren. In dit verband is in deze  studie een brug geslagen naar de onderwijsproblematiek van
Surinaamse basisschoolleerlingen in Nederland. Door nader op deze problematiek  in te gaan, konden
wij  een beeld  verkrijgen van  de verschillen en overeenkomsten  tussen deze groep
basisschoolleerlingen en lagereschoolleerlingen in Suriname. Ons werd daardoor ook duidelijk  welke
pogingen worden  ondernomen  om de onderwijsproblemen van Surinaamse leerlingen in Nederland
op te lossen. Daarbij hebben wij bijzondere aandacht besteed aan de moderne ontwikkelingen op het
gebied van vroegschoolse educatie en zorgverbreding binnen het Nederlandse primair onderwijs.
Hierdoor was het mogelijk steunpunten te vinden ( zij het dat het e.e.a.  aan de Surinaamse situatie
moest worden aangepast)  bij het ontwikkelen van het genoemde model voor verantwoorde
hulpverlening aan en didactische begeleiding van de lagere school en haar probleemleerlingen.

Deze studie valt uiteen in drie delen:
- in het eerste deel komen onderwerpen aan de orde die het resultaat zijn van literatuurstudie en

veldoriëntatie met betrekking tot het probleemgebied;
- in het tweede deel volgt een uitvoerig verslag van een empirisch onderzoek naar de stand van

zaken met betrekking tot probleemleerlingen op de lagere school en de ten behoeve van hen
bestaande hulpverlening;

- in het derde deel presenteren wij mede op basis van de uitkomsten uit het  eerste en tweede deel
en op grond van de resultaten van een onderzoek naar het functioneren  van het
schoolmaatschappelijk werk in Nederland, de Verenigde Staten en het Caribische gebied, een voor
Suriname aangepast model voor integrale  sociaal-pedagogische hulpverlening en didactische
begeleiding .



DEEL 1

ORIËNTATIE IN HET PROBLEEMGEBIED



-1- Ontwikkeling en problematiek Surinaamse onderwijs

-1.1- Inleiding

Uit het voorgaande (pag. 1 en 2) is duidelijk geworden dat ons probleemgebied jeugdigen betreft die
vanwege diverse factoren belemmerd kunnen worden in hun streven om hun lagereschoolperiode op
een normale wijze (binnen de zes leerjaren) af te ronden. Indien geen of onvoldoende adequate hulp
wordt geboden, zou dit voor de desbetreffende leerlingen kunnen betekenen dat zij niet voldoen aan de
minimale eisen voor verdere ontwikkeling en vorming. Dit betekent dus: geen garanties hebben voor
een verantwoorde en perspectiefvolle toekomst in de maatschappij. In dit verband is ons, in het kader
van de oriëntatiefase in het  probleemgebied, uit literatuurstudie en  ‘hearings’ met deskundigen
gebleken dat de samenleving in gebreke blijft indien de school en andere instanties deze noodzakelijke
hulp niet bieden of niet  kunnen bieden. Het is immers de samenleving die vanuit haar
opvoedingsverantwoordelijkheid, door o.a. hulpverlening, condities zal moeten helpen scheppen om
een verantwoorde vorming en opvoeding van de betrokken jeugdigen mogelijk te maken. De
bezinning op de te treffen maatregelen en voorzieningen in het belang van deze, in hun toekomst
bedreigde kinderen, is volgens ons, en dan zijn wij het eens met de visie van Perquin (1966), een
sociaal- pedagogische opgave. Deze opgave treedt daar op waar ouders en andere opvoeders de
opvoeding niet of niet meer kunnen verwerkelijken, zonder dat er ingrijpende maatregelen worden
genomen. Ons onderzoek is er gezien het voorgaande dan ook een van vooral sociaal- pedagogische
aard. Het gaat er hier immers om na te gaan in hoeverre de vigerende hulpverlening aan de Surinaamse
lagere school en haar probleemleerlingen de noodzakelijke garanties schept voor een verantwoorde en
succesvolle toekomst van deze kinderen in de maatschappij. Hierbij neemt het inzichtelijk maken van
de werkelijkheid een zeer belangrijke plaats in. Dat wil zeggen dat de leefwereld van het kind zowel
binnen als buiten de school van grote betekenis is. Wij gaan namelijk  van de basisveronderstelling uit
dat het gedrag van de mens (hier dus het kind) in een of andere vorm zijn wordende persoonlijkheid
openbaart.

In § 1.2 geven wij een algemene beschouwing over het onderwijs in Suriname waarbij het accent op
de inrichting en de problematiek van vooral het lager onderwijs valt. In § 1.3 gaan wij nader in op de
problematiek van het onderwijs in het Surinaamse binnenland 1, terwijl in § 1.4  enkele voor ons
onderzoeksgebied relevante opmerkingen gemaakt worden over ontwikkelingen van het onderwijs in
landen van de Caribische regio, waartoe ook Suriname wordt gerekend. Het hoofdstuk wordt
afgesloten met een samenvatting (§ 1.5).

-1.2-  Het onderwijs in Suriname

In tegenstelling tot wat door velen wordt gedacht, werd reeds lang voor de afschaffing van de slavernij
in Suriname (1863) onderwijs gegeven. Dit onderwijs was echter bedoeld voor blanke kinderen en was
volledig in handen van particulieren. Van volksonderwijs was dus geen sprake. Dat begon omstreeks
1793 met de bemoeienis van zending 2 en missie met de onderwijsvoorzieningen voor slaven- en
marronkinderen. 3
De afschaffing van de slavernij  luidde voor het onderwijs een nieuwe fase in. Suriname kreeg zijn
eerste schoolwet op 8 december 1876. In deze leerplichtwet werd bepaald dat kinderen in de leeftijd
van 7 tot 12 jaar verplicht waren onderwijs,  waartoe de mogelijkheid bestond, te volgen. Over dit
begin en de verdere ontwikkelingen van het Surinaamse onderwijs is vrij veel gepubliceerd. Wij
noemen  in dit verband  Ferrier, 1950; het Algemeen Leerplan (MINOV), 1965; Renes, 1971; Van
Lier, 1971; Mijs, 1971; Encyclopedie van Suriname, 1977; Sietaram, 1979; De Kom, 1981; Tjon A
Ten, 1987; Ringeling, 1999; Krishnadath, 1999  en Verwey,  2000. In deze studie zullen wij daarom
geen uitgebreide beschouwing geven over de historie van het Surinaamse onderwijs. Voor een goed
begrip van ons object van studie zal wel een algemeen beeld over de inrichting en de hedendaagse
problematiek van het onderwijs in het algemeen en dat van het lager onderwijs in het bijzonder
worden geschetst.





Algemeen onderwijs in Suriname valt onder de verantwoordelijkheid van het ministerie van Onderwijs
en Volksontwikkeling (MINOV). Naast het MINOV zijn er diverse andere overheidsinstellingen en
particuliere organisaties die onderwijs aanbieden. Dat onderwijs een voortdurende zorg is van de
overheid, werd vastgelegd in de Staatsregeling (art. 131). In  1975 ( het jaar van Suriname’s
onafhankelijkheid) is deze vervangen door de Surinaamse Grondwet. Artikel 16 van deze wet bepaalt
dat:
voorwerp van zorg van de overheid is dat een ieder opvoeding en onderwijs kan ontvangen, gericht op
de volledige ontplooiing van de persoonlijkheid  en dat een ieder kan deelnemen aan het culturele
leven en kan genieten van de vruchten van wetenschappelijke vooruitgang;
het vorig lid onverlet laat het recht van ouders om voor hun kinderen zich te verzekeren van die
opvoeding en van dat onderwijs, welke overeenstemmen met hun godsdienstige of
levensbeschouwelijke overtuiging (Encyclopedie van Suriname 1977; p. 439).

Naast openbare scholen zijn er  vele bijzondere scholen die opgezet zijn  door particuliere en
religieuze organisaties op rooms-katholieke, protestantse, hindoeïstische of  islamitische grondslag.
Het bestaan van deze scholen wordt gewaarborgd in artikel 38 lid 2 van de Surinaamse Grondwet.
Uit de eerder aangehaalde literatuur die handelt over de ontwikkelingen van het Surinaamse onderwijs,
konden wij vaststellen dat vanaf het begin het bijzonder onderwijs een grotere omvang heeft gehad
dan het openbaar onderwijs. Voorts blijkt dat het Surinaamse onderwijs in de loop van zijn
ontwikkeling vele moeilijkheden heeft doorgemaakt en nog steeds doormaakt. De meeste van de
problemen worden toegeschreven aan de koloniale geschiedenis van het land, het ver achterlopen op
de moderne ontwikkelingen in het onderwijs, bepaalde demografische karakteristieken, het gebrek aan
noodzakelijke onderwijsleermiddelen, lokaliteiten en gebouwen en een sterk repressief lessysteem.

Tot het jaar 1900 werd het Surinaamse onderwijs gekenmerkt door een kwantitatieve uitbreiding van
de school. Aan de kwaliteit van het onderwijs was er nog weinig gedaan. De eerder aangehaalde
schoolwet van 1876 regelde wel enigszins de positie van de leerkracht. Ook werden de ouders of
verzorgers verplicht de kinderen geregeld lager onderwijs te laten volgen. Pas in 1960 (22 september)
volgde er een vernieuwde wetgeving (een Lager Onderwijsverordening) die tot heden nog niet
volledig is aangepast.

Van groot belang voor de ontwikkeling van het onderwijs na 1900 kunnen de voorstellen van de
Commissie BOS 4 met betrekking tot de verandering van de structuur van het onderwijs en het verzet
van de leerkrachten tegen de  voortschrijdende verslechtering van het onderwijs in 1945 worden
genoemd. Deze aspecten versterkten steeds meer de roep om een volledige hervorming van het
Surinaamse onderwijs.Voor dit doel werd in 1946 de onderwijsdeskundige W.H.E. d’Haens 5  ter
beschikking gesteld van de toenmalige Gouverneur van Suriname. In het uitgebrachte rapport inzake
de reorganisatie van het onderwijs in Suriname werd door d’Haens een nieuw onderwijsstelsel
uitgewerkt, grotendeels naar het voorbeeld van Nederlands-Indië. Hij deed de volgende voorstellen:
-de oprichting van een Surinaamse kweekschool;
-de afsplitsing van ULO 6  en MULO; 7
-de verdeling van het GLO in drie categorieën: GLO-A, GLO-B en district- GLO;
-de toelatingsexamens tot het MULO voor alle leerlingen van het GLO;
-de oprichting van een driejarige Algemene Middelbare School (AMS).

De periode tot ongeveer 1975 kan worden aangemerkt als die van de uitvoering van de voorstellen van
d’Haens. Na 1975 zijn er vele pogingen tot vernieuwing geweest vanwege het ministerie van
Onderwijs en Volksontwikkeling. Deze  zijn voornamelijk vastgelegd in het Meerjaren
Ontwikkelingsprogramma Suriname 8 (Jaarplan, 1977) en de ‘Nota met betrekking tot de structuur van
ons onderwijs’ (1979). In het jaarplan 1977 worden projecten (tien) voorgesteld die verband houden
met de ontwikkeling van curricula, cursussen voor leerkrachten in het binnenland, integratie van
onderwijs en productieve arbeid, de instelling van een nationaal instituut voor cultuur en één voor
economisch en sociaal onderzoek, alfabetisering, taal en taalgedrag van de multilinguale samenleving.
Doordat tal van deze projecten gebrekkig, gedeeltelijk of helemaal niet zijn uitgevoerd, hebben zij in
het algemeen niet het beoogde effect gehad op de ontwikkeling van het onderwijs. Sietaram wijst in



zijn proefschrift (1979) nog op vele problemen die het lager onderwijs beheersen, zoals het hoge
percentage zittenblijvers en de slechte onderwijsresultaten. Als hoofdoorzaken van deze
onbevredigende resultaten noemden de bij zijn onderzoek betrokken schoolleiders de overvolle
klassen, de niet voldoende door het kleuteronderwijs voorbereide leerlingen, een hoog
verzuimpercentage, het tekort aan klassikale en hoofdelijke leermiddelen, de ondoelmatige inrichting
van schoolgebouwen, het sterk verbale karakter van het onderwijs, het voertaalprobleem en de te
specifiek op Nederland georiënteerde methoden.

Acht jaren na Sietaram gaat Tjon A Ten in haar proefschrift (1987) in op enkele van de genoemde
problemen. Ze wijst vooral op de problemen die, naar haar mening, het gevolg zijn van niet aan de
samenleving aangepaste onderwijsmethoden en didactische werkvormen. In dit verband stelt zij het
volgende: “De door de kolonisator opgelegde taal heeft verwoestende gevolgen gehad in het bijzonder
voor de kinderen uit niet- Nederlandstalige milieus” (p.23).
Met betrekking tot de Surinaamse leerkrachten is zij van mening dat deze worden opgeleid binnen het
Nederlandse culturele systeem, inclusief Nederlandse pedagogische ideeën, die hen niet ‘eigen’ zijn.
Mede hierdoor ondervinden zij problemen in het overdragen van leerinhouden.

Vanwege de vele problemen in het Surinaamse onderwijs komen, zoals eerder aangegeven, diverse
pogingen op gang om verbeteringen te brengen in de slechte onderwijssituatie. Eén van deze betreft
het Project Vernieuwing Curriculum Basisonderwijs (PVCB, 1978), dat vooral de aanpassing van de
inhoud van de leerstof van het lager onderwijs beoogde.

De militaire coup van 25 februari 1980 was het begin van een periode van grote achteruitgang voor het
onderwijs. Door de uitoefening van diverse functies op het ministerie van Onderwijs zijn wij
persoonlijk van deze achteruitgang getuige geweest. De vanaf toen steeds slechter wordende sociaal-
economische situatie, met als gevolgen een enorme inflatie en verarming van het grootste deel van het
Surinaamse volk,  had ook voor het moeizaam opgebouwde onderwijsniveau negatieve gevolgen. Een
oorlog die in de begin jaren tachtig in het Surinaamse binnenland begon, bracht het onderwijs aldaar
harde klappen toe die het  tot op heden (anno 2003) niet te boven is gekomen. Op het Nationaal
Onderwijs Congres van 1986 werden behalve deze en de reeds genoemde problemen vooral nog het
rendementsprobleem (vele afgewezen leerlingen bij de eindexamens van de lagere school) en het
taalprobleem benadrukt. In een evaluatieonderzoek van trainingen voor leerkrachten in het binnenland
van Suriname (Kenki Skoro, 1987) krijgt dit taalprobleem een hoge prioriteit op de probleemlijst van
de leerkrachten. In § 1.3 gaan wij nader in op deze en andere problemen van het onderwijs in het
binnenland.

Tot slot verwijzen wij naar Ringeling die in haar proefschrift (1999) een eerder door haar verricht
onderzoek aanhaalt, waarin zij constateert  dat 70% van de leerlingen op scholen in de volkswijken
van Paramaribo de derde klas niet bereikt zonder te blijven zitten. Vijftig procent van deze leerlingen
blijft  ten minste twee keer zitten. Deze en vele andere door ons aangehaalde problemen binnen het
Surinaamse onderwijs plaatsen de beleidsmakers tot op heden voor enorme opgaven. De nog
voortdurende slechte sociaal-economische situatie van het land, de grote ‘brain drain’ onder
leerkrachten, het ontbreken van een duidelijke visie met betrekking tot het onderwijs en mede
daardoor het ontbreken van een verantwoord nationaal onderwijsplan, maken een duidelijk beeld van
de toekomst van het onderwijs niet gemakkelijk.  Het is jammer te moeten constateren dat het door het
ministerie van Onderwijs  voor  het jaar 2001 geplande Nationaal Congres, dat  een eerste aanzet voor
een volledige vernieuwing en hervorming van het onderwijs zou kunnen betekenen, geen voortgang
vond. Verheugend zijn wel de beloften, die door de onderwijsminister werden gedaan op 26 februari
2003 in zijn openingstoespraak van het onderwijsseminar in het Celos-gebouw
(Universiteitscomplex). Hij zei o.m. dat het onderwijs in de afgelopen jaren in een zodanige situatie is
geraakt, dat het de belangrijke bijdrage die deze sector in de ontwikkeling van het land dient te
vervullen niet kan leveren. “Vandaar dat hervorming van het onderwijs door de regering verheven is
tot een onbetwistbare topbeleidsprioriteit waarbinnen de mens als factor centraal staat”, aldus de
bewindsman. Hij deed de belofte dat op korte termijn het totale onderwijs, met alle actoren op alle
niveaus, geëvalueerd en gereorganiseerd zal worden. Het ligt in de bedoeling om het educatiefsysteem



aan te passen aan de nationale en internationale eisen en trends. Het uiteindelijke resultaat zal dan een
nationaal educatief plan moeten zijn.



-1.3- De onderwijsproblematiek in het binnenland

Door onze werkzaamheden gedurende ruim tien jaren als voorzitter van de ’Stuurgroep Onderwijs
Binnenland’ van het ministerie van Onderwijs en Volksontwikkeling in Suriname waren  wij goed op
de hoogte van de onderwijsproblemen in het binnenland. Hierdoor konden wij met vrij grote zekerheid
vermoeden dat  in het kader van de oriëntatie in het probleemgebied van onderzoek, dit onderwijs
geïdentificeerd zou worden als een specifiek probleemgebied.Vóór de afschaffing van de slavernij
(1863) was, zoals uit de vorige paragraaf bleek, het onderwijs in de kolonie Suriname (ook in het
binnenland) in particuliere handen. Na 1863 nam de overheid de zorg voor dit onderwijs op zich. In
1864 begon zij met de subsidiëring van het bijzonder onderwijs, dat uitging  van de Zending der
Evangelische Broedergemeente in Suriname (EBGS) en de Rooms-Katholieke Missie (R.K). In 1867
begon de overheid met een aantal openbare scholen in het binnenland. Vanaf toen hebben vele
problemen dit onderwijs beheerst. In de aanvangsfase waren het vooral de onbegaanbaarheid van de
diverse gebieden en de zeer laaggekwalificeerde leerkrachten die de ontwikkeling tegenhielden.
Door middel van een Staatsbesluit werd in 1966 de status van het onderwijs op de scholen in de
districten  en het  binnenland gelijk gesteld met die van de scholen in Paramaribo. Ze werden
verheven tot scholen voor Gewoon Lager Onderwijs (GLO).
De Encyclopedie van Suriname (1977) wijst met betrekking tot de vele onderwijsproblemen in het
binnenland op de grote aantallen uitvallers, zittenblijvers en hoge verzuimpercentages. In een
inventarisatie-verslag  van de commissie Meyer (1981) wordt uitvoerig ingegaan op de diverse
problemen. In dit verslag wordt gewezen op de zeer laag gekwalificeerde leerkrachten, het ontbreken
van de meest noodzakelijke leer- en onderwijsmiddelen en het niet voldoende aangepast zijn van het
onderwijs aan de plaatselijke omstandigheden. Voorgesteld wordt een speciale afdeling voor het
onderwijs in het binnenland binnen het ministerie van Onderwijs op te zetten. Op 15 september 1983
werd daadwerkelijk een afdeling Onderwijs Binnenland op dit ministerie ingesteld.

Op 29 november 1984 werd een Stuurgroep voor het Onderwijs in het Binnenland door de toenmalige
directeur van het ministerie van Onderwijs en Volksontwikkeling geïnstalleerd (Beschikking
SR.no.4024). Deze werd met de volgende taken belast:
- het voorbereiden van beleidsadviezen ten behoeve van de minister met betrekking  tot de

ontwikkeling van  het onderwijs in het binnenland;
- het doen van zowel algemeen vormende als specifiek onderwijskundige voorstellen met het oog

op de ’upgrading’ van leerkrachten;
- het doen van voorstellen met betrekking tot de implementatie van nieuw ontwikkelde curricula ten

behoeve van het kleuter- en lager onderwijs;
- het doen van voorstellen met betrekking tot ‘Community Development’ in relatie tot het

onderwijs;
- het ondersteunen van de werkzaamheden van de afdeling Onderwijs Binnenland van het

ministerie.

Op het Nationaal Onderwijs Congres in 1986 (zie ook de vorige paragraaf) werd  ten aanzien van de
onderwijsproblematiek in het binnenland vooral het rendementsprobleem en het daarmee verbonden
taalprobleem benadrukt. De plannen voor de aanpak van genoemde problemen waren nauwelijks
gereed toen een oorlog uitbrak, die vooral in dit gedeelte van het land werd gevoerd. Behalve enorme
materiële schade die werd aangericht, kon het onderwijs in diverse gebieden  niet worden
gecontinueerd. Na het einde van de oorlog werden wij als voorzitter van de eerder genoemde
Stuurgroep Onderwijs Binnenland aangesteld. Onze eerste activiteit was de indiening van een nota die
op basis van een uitgebreid onderzoek in diverse gebieden van het binnenland werd opgesteld. In deze
nota (‘Onderwijs, een centrale factor bij de ontwikkeling van het binnenland’, 1990; p.20) deed de
Stuurgroep op basis van haar onderzoeksresultaten de volgende suggesties aan de minister:
- op korte termijn dient een ontwikkelingsplan voor het onderwijs in het  binnenland opgesteld te

worden. Dit plan moet een geïntegreerd onderdeel zijn van een nationaal ontwikkelingsplan;



- het onderwijs in het binnenland dient opgevat te worden als een geïntegreerd systeem van
onderwijs en productieve arbeid. Het zal zoveel mogelijk aangepast moeten worden aan de lokale
omgeving;

- het onderwijs in het binnenland zal een daadwerkelijke bijdrage moeten leveren aan het “self
supporting” maken van de bewoners;

- binnen de visie over de ontwikkeling van het binnenland in het algemeen en het onderwijs in het
bijzonder, moeten alle aspecten, t.w. het educatieve, het sociaal-maatschappelijke en het sociaal-
economische, een integrerend onderdeel uitmaken. In deze ontwikkeling dient de mens centraal te
staan;

- onder onderwijs in het binnenland dient niet alleen het formele doch ook het informele onderwijs
en de volwasseneneducatie te worden verstaan;

- het onderwijs dient de spil te vormen voor gemeenschapsontwikkelingsprojecten voor het
binnenland.

Onze eerste officiële opdracht als voorzitter van de nieuwe  Stuurgroep Onderwijs Binnenland was de
voorbereiding van het bezoek dat de Nederlandse Parlementaire Commissie onder leiding van Prof. dr.
Van Kemenade in januari 1990 aan Suriname zou brengen. De voorbereiding hield in dat gegevens
moesten worden verzameld omtrent de aangerichte schade vanwege de binnenlandse oorlog aan
schoolgebouwen en andere lokaliteiten. Voorts moest worden nagegaan wat de gevolgen waren van
het feit dat de scholen jarenlang gesloten waren, gemeenschappen waren verplaatst en vluchtelingen
en evacués nog  niet teruggekeerd waren naar hun dorpen.

Op basis van een inventarisatieonderzoek  stelde de stuurgroep een urgentieprogramma op dat aan de
minister werd aangeboden. Dit programma had vooral tot doel het weder doen functioneren van de
bestaande scholen en het bewerkstelligen dat deze normalisatie gestabiliseerd werd op alle vlakken
(voldoende lokalen, leerkrachten en leermiddelen en het inbouwen van een gedegen management
(inspectie en begeleiding). Ook gaf de stuurgroep aanbevelingen die op korte termijn uitgevoerd
dienden te worden, zoals het herstel van de gebouwen en lokaliteiten  waar de verzorging van het
onderwijs kon plaatsvinden, het zorgen voor voldoende leerkrachten en leermiddelen op de diverse
scholen en het intensiveren van de activiteiten van de inspectie en de afdeling  begeleiding van het
ministerie van Onderwijs. Ook werd aangedrongen op het zo spoedig mogelijk herstel en de
normalisering van de scholen in Oost- Suriname, alwaar kinderen van vluchtelingen uit Frans-Guyana
terugkeerden naar Surinaams grondgebied.

Op middellange en lange termijn had de stuurgroep ook enige voorstellen die verband hielden met de
vorming van clusters van scholen (voor een effectieve aanpak van de  plaatselijke problemen), het
opzetten van een adequate communicatiepost en logistieke dienst vanuit Paramaribo met de scholen,
het jaarlijks organiseren van seminars voor leerkrachten (in de paas- of najaarsvakantie) en de
herscholing van deze leerkrachten. Voor de lange termijn wees de stuurgroep vooral op de aanpassing
van het curriculum van het lager onderwijs en het starten van onderwijs op voortgezet junioren niveau
(VOJ) in alle belangrijke centra van het verre binnenland.
Van de genoemde voorstellen  zijn slechts enkele gerealiseerd. De snelle wisseling van ministers op
het ministerie moet als een van de belangrijkste oorzaken hiervoor  worden genoemd.

Een ander belangrijk geschrift met betrekking tot de ontwikkeling van het onderwijs in het binnenland
was de nota ‘Onderwijs Binnenland in Perspectief’ (1996). Hierin worden een aantal kernproblemen
betreffende het onderwijs in het binnenland gesignaleerd: de taalbarrière, de demografische
verschuivingen van de bevolking, de geografische spreiding van de scholen, het tekort aan
leerkrachten, de inadequate woningvoorziening en de transportproblemen (voor leerlingen en
leerkrachten). Ook van de in deze nota gedane voorstellen zijn helaas niet alle gerealiseerd.

In 1998 werd door medewerkers van Kenki Skoro9 een onderzoek verricht naar het aantal leerlingen in
de districten Marowijne en Sipaliwini (districten die voor een groot deel tot het binnenland gerekend
worden), dat de school niet bezoekt. In hun rapport (1998; p. 10) wijzen zij erop dat tussen de 30 en
40% van de leerlingen in deze districten de school niet bezoekt en als analfabeet opgroeit. Ze noemen



voorts een zittenblijverspercentage van gemiddeld 44,4 per leerjaar. In het eerste leerjaar is dit
gemiddelde zelfs 61% (p. 10).
In opdracht van het ministerie van Onderwijs  heeft  met medewerking van  de UNICEF dezelfde
‘Kenki Skoro’ een onderzoek laten  verrichten naar de taalproblematiek in het binnenland. Het rapport
dat in december 1999 verscheen, gaat uitvoerig in op de vele en zeer ernstige taalproblemen en hun
invloed  op het onderwijs in het binnenland.

Van 17 -19 maart 2000 organiseerde het ministerie van Onderwijs en Volksontwikkeling, in
samenwerking met het ministerie van Regionale Ontwikkeling, een congres over het onderwijs in het
binnenland. Het centrale thema was: ‘Basic Learning Needs in the Suriname Hinterland’. Belangrijke
subthema’s waren: de relevante condities voor vernieuwing van onderwijs en samenleving, de eisen en
voorwaarden voor goed onderwijs, het overheidsbeleid met betrekking tot onderwijskundige
voorzieningen en het belang van het onderwijs voor de ontwikkeling van het gebied. Deze thema’s
tonen nog eens aan dat in het eerste kwartaal van het jaar 2000 nog weinig verbetering was te
bespeuren in de zeer slechte situatie van het onderwijs.
Tijdens het congres stelde de minister van Onderwijs enkele voorwaarden die de basis zouden moeten
vormen voor een verantwoorde onderwijsstrategie. Hij wees op de noodzaak van een optimale
ontplooiing van alle binnenlandbewoners door middel van het ontwikkelen van een hechte onderlinge
solidariteit, waarbij de zwaksten de grootste bescherming moeten genieten. Ook moet, naar zijn
mening, het onderwijs zorg dragen voor integrale geestelijke, lichamelijke en polytechnische
ontwikkeling. Voorts zou het onderwijs beter afgestemd moeten zijn op de maatschappij met haar
specifieke problemen, behoeften en mogelijkheden. Vooral de opleiding en training van leerkrachten
werd door de bewindsman benadrukt.

De minister van Regionale Ontwikkeling pleitte ervoor dat het traditioneel onderwijs niet alleen in
Paramaribo maar ook  in het binnenland op efficiëntere wijze gecontinueerd zou moeten worden. Er
dienden naar zijn mening moderne en technologisch verantwoorde processen ingevoerd te worden.
In bijlagen A, 2 zijn de resultaten van de groepsdiscussies van het congres en de daaruit voortgekomen
resolutie opgenomen. De inhoud van deze resolutie bevestigt nogmaals de enorme verwaarlozing van
het onderwijs in het binnenland door de opeenvolgende regeringen, waardoor wij tot op heden niet
kunnen  spreken van een volledig herstel van het onderwijs in het Surinaamse binnenland.

Omdat de problematiek van het onderwijs in het binnenland plaatselijk verschilt, hebben wij ten
behoeve van ons onderzoek een  verdeling in regio’s gehanteerd die door de afdeling Onderwijs
Binnenland van het ministerie van Onderwijs in 1996 (Nota Eersteling, 1996) werd geïntroduceerd.
Voor een overzicht en schets van deze regio’s verwijzen wij naar bijlagen A, 3 en 4.

-1.4- Ontwikkelingen onderwijs in de Caribische regio

Een vraag die zich na het in de paragrafen 1.2 en 1.3 gestelde aan ons opdrong was, of de landen in de
Caribische regio, waartoe Suriname wordt gerekend, een zelfde soort historische ontwikkeling met
betrekking tot hun onderwijs hebben doorgemaakt. Om antwoord op deze vraag te geven gaan wij in
deze paragraaf nader in op de ontwikkelingen van het onderwijs in de landen die tot deze regio
behoren. Vanwege onze werkzaamheden (in UNESCO verband) zijn wij in de periode 1986 tot 2000
vele malen in de gelegenheid geweest de meeste van deze landen te bezoeken.

Ofschoon de Republiek Suriname tot het vaste land van Zuid-Amerika behoort, wordt zij vooral
vanwege haar historisch vergelijkbare ontwikkeling met de landen in de Caribische Zee tot de
Caribische regio gerekend. Het onderwijs in de landen van deze regio (de meeste zijn  ex-koloniën)
vertoont op het gebied van status, ontwikkeling en problematiek veel overeenkomst met dat in
Suriname. In diverse studies over onderwijs en opvoeding in het Caribisch gebied van o.a. Aaron
Benavot en Phyllis Riddle (1988), Rex Nettleford (1991) en Errol Miller (1991), worden de
ontwikkelingen op onderwijsgebied in de betreffende  landen met elkaar vergeleken. Ook wordt een
vergelijking gemaakt met de ontwikkelingen van het onderwijs in de geïndustrialiseerde landen. Deze



laatste vergelijking laat zien, dat in een aantal Caribische landen al in de eerste helft van de 19e eeuw
– ondanks hun toen bestaande koloniale status – meer dan 50 procent van de kinderen betrokken was
bij een of andere vorm van elementair onderwijs en dat, ondanks de slechte voorwaarden op sociaal en
economisch gebied, het onderwijsniveau van een relatief hoge kwaliteit was. Het streven in deze
landen was en is er nog steeds op gericht de kwaliteit en het niveau van het onderwijs in het land van
de kolonisator te evenaren (Miller,1991). Als bewijs hiervoor wordt niet zelden gewezen op de vrij
redelijke aansluiting van de studenten uit deze landen op het volgen van onderwijs in de ontwikkelde
landen.
Brathwaite (1971) wijst bijvoorbeeld  op het feit dat tussen 1770 en 1820 ruim 229 Jamaicaanse
studenten in Oxford en Cambridge gingen studeren, als ook op de relatief vele internationaal erkende
wetenschappers, kunstenaars en musici uit landen  van de Caribische regio.

In 1993 heeft de UNESCO een vergelijkende studie gepubliceerd in het kader van wat wordt
aangeduid als het ‘monitoring progress’ in verband met de doelen die zijn vastgesteld  door de ‘World
Declaration on Education for all’ (aangenomen op de onderwijsconferentie ‘on Education for all’
(Jomtien, Thailand, 1990). Bij de vergelijking van de participatie van de bevolking in het onderwijs
bleek het verschil tussen die van de geïndustrialiseerde landen en de Caribische regio niet zo groot te
zijn. De volgende  tabel  van Benavot en Riddle (1998) laat een vergelijking zien tussen enkele West-
Europese en Caribische landen voor wat betreft de percentages van bij het lager onderwijs betrokken
leerlingen.

Tabel 1. Comparison of primary-school enrolment

Caribbean % enrolment Western Europe % enrolment
Bahamas 71,9 France 83.1
Grenada 63.0 Ireland 81.9
St.Vincent and the Grenadines 54.1 England and Wales 74.1
Saint Lucia 52.0 Germany 73,2
Trinidad and Tobago 51.7 Netherlands 66.4
Jamaica 50.6 Belgium 59.0
Barbados 50.0 Spain 48.1
Suriname 43.6 Italy 38.2
Guyana 40.6 Greece 36.1
Leeward Island 32.3 Portugal 20.6

Uit de tabel blijkt dat de verschillen in percentages van bij het lager onderwijs betrokken leerlingen
tussen de Europese en Caribische landen niet al te groot waren. Uit de studie van Benavot en Riddle
bleek voorts dat het percentage geregistreerde leerlingen in zeven top Caribische landen hoger was dan
dat van bijna alle landen van Oost en Zuid-Europa en de landen in Azië, Afrika en Latijns- Amerika.
Welke criteria Benavot en Riddle bij hun vergelijkend onderzoek hebben gehanteerd zijn ons niet
duidelijk geworden. Wij vinden de percentages die naar de landen België en Nederland verwijzen wel
aan de lage kant.

Ondanks de geschetste situatie hebben de eilanden van de Caribische regio bij lange na niet het sociaal
en economisch niveau van de West-Europese landen bereikt. In termen van welvaart loopt deze regio
dus ver achter op de geïndustrialiseerde wereld. Velen zien dit als het resultaat van wat wordt
aangeduid als de ‘global political economy’ en de trek van een groot deel van de bevolking (vooral
intellectuelen) naar de meer ontwikkelde landen om zo de grote armoede in het eigen land te
ontvluchten. Het onderwijs wordt dus, zoals vele op de studie van derdewereldlanden gerichte
sociologen het aangeven, beschouwd als middel voor het bereiken van sociale gelijkheid en het zich
weerbaar maken tegen de heersende armoede. Het streven is bij velen er op gericht via onderwijs een
zo hoog mogelijke plaats op de maatschappelijke ladder te bereiken.
“Upward social mobility has been the main reason for high levels of participation on the education
system” (Miller, 1990; p. 139). Een andere factor waarop in dit verband ook wordt gewezen is het feit



dat de bevolking van de Caribische landen reeds lang geleden begrepen heeft, dat het niveau van de
economieën in hun landen niet in hun voordeel werkt. Zij heeft ook begrepen dat het proces van
globalisatie in de wereld niet in het voordeel werkt van de economische ontwikkeling in de kleine
arme derdewereldlanden. De grote trek van vooral hoger kader uit de landen in de Caribische regio
moet daarom vanuit deze visie worden verklaard.
Onderwijssociologen zien een duidelijk verband tussen ´local scholing´ en ´global economy´,
gecombineerd met een behoefte aan sociale erkenning en een hoge status, als de belangrijkste
oorzaken voor de sterke motivatie en grote participatie bij het onderwijs. In dit verband stelt Miller
(1990; p.140) het volgende: ‘Education in the Commonwealth Caribbean has always been associated
with social and economic prospects beyond those available in local communities and even the
countries in which the schools are located’.

Enkele succesvolle bewegingen die vernieuwing hebben bewerkstelligd in het onderwijs

In het begin van de jaren zeventig komen binnen de Caribische regio bewegingen op gang die als
belangrijkste doel stellen dat het onderwijs  zich  niet alleen moet manifesteren als de producent van
kennis en vaardigheden, maar dat het ook van wezenlijk belang moet zijn  voor de ontwikkeling van
de lokale maatschappijen en voor duurzame economische groei en armoedebestrijding. Deze
meervoudige doelen maken het onderwijs tot een belangrijke sector van het overheidsbeleid.

In ‘Priorities and strategies for educaiton’ (World Bank Review, 1995) wordt  gesteld dat in
toenemende mate onderzoek en ervaring hebben geleid tot een beter begrip van de wijze waarop
onderwijs bijdraagt tot economische groei, behoorlijk bestuur en het terugdringen van armoede. De
volgende maatregelen worden daarom reeds in vele landen in de Caribische regio genomen om deze
opvatting te realiseren: het toegankelijk maken van onderwijs voor allen (door grotere investeringen
ten behoeve van het onderwijs), het aanpassen van de inhoud van het onderwijs aan de lokale
omstandigheden aan de ene kant en het zich steeds meer oriënteren op de zich snel globaliserende
wereld aan de andere kant. Voorts het functioneel maken van de informatie- en
communicatietechnologie, het aanpassen van de onderwijsniveaus aan de veranderingen op de
arbeidsmarkt en het steeds meer inzetten van vroege kinderstimuleringsprogramma's. In dit  kader is
het belangrijk te vermelden (UNESCO, 1997) dat nog niet schoolplichtige kinderen uit de lagere
sociaal-economische groepen aanmerkelijk slechter presteren bij toetsen die de cognitieve
ontwikkeling meten, dan kinderen uit de hogere inkomensgroepen. De verschillen zijn in het algemeen
te wijten aan ondervoeding, slechte hygiënische zorg, inadequate onderwijsvoorzieningen, weinig
stimulans van de ouders en andere milieufactoren, die in armoede levende kinderen omgeven. Uit
UNESCO-rapporten over het Caribisch gebied blijkt voorts dat vroege kinder-interventieprogramma's
(zoals voorzieningen op het gebied van gezondheidszorg, onderwijs en voeding) een positieve invloed
hebben op kinderen uit de armere gezinnen. Daarom willen tal van overheden flink investeren in ‘early
childhood programs’. Ook het onderwijs aan  vrouwen  wordt gestimuleerd. Dezelfde onderzoekingen
hebben namelijk ook aangetoond dat relatief minder kinderen in armoede leven, wanneer de moeder
een goede opleiding heeft gevolgd en daardoor ook een redelijk inkomen heeft (UNESCO, 1997). In
dit verband bespreekt Sylbing in een artikel (1998; p. 5)  zes belangrijke hervormingen die de
UNESCO wil ondersteunen wanneer het gaat om de lage en midden- inkomenslanden. Hij wijst op het
geven van hogere prioriteit voor onderwijs, het verhogen van de aandacht voor de resultaten van dit
onderwijs, een grotere concentratie van efficiënte overheidsinvesteringen in het basisonderwijs, meer
aandacht voor sociale rechtvaardigheid, grotere betrokkenheid van gezinnen bij het onderwijssysteem
en bevordering van autonome instituten die de flexibele combinatie van onderwijsinputs mogelijk
zullen maken.
Duidelijk is dus dat er bijzonder veel dynamiek zit binnen het denken over onderwijs en opvoeding in
de landen van de Caribische regio. De realisatie van de nieuwe ideeën  zal echter voor een niet
onbelangrijk deel afhankelijk zijn van de politieke en sociale context waarbinnen deze hervormingen
gestalte zullen moeten krijgen. Het is belangrijk dat rekening wordt gehouden met de grote groepen
onder de bevolking van deze landen die onder de armoedegrens leven. Wij citeren in dit verband tot
slot het volgende, waarmee wij het eens zijn, uit de eerder aangehaalde publicatie van de World Bank
Review (p. 34):



"Hervorming van het onderwijs, wat ook de technische verdienste daarvan is, zal geen succes zijn als
ze niet politiek en sociaal acceptabel is en de mate van hervorming niet adequaat is. Onderwijs is een
politiek zeer gevoelige aangelegenheid omdat het de meerderheid van de burgers raakt, betrekking
heeft op alle niveaus van de regering en vrijwel altijd de enige grote component is van de
overheidsuitgaven. Bovendien subsidieert het een systeem, met middelen van de overheid, dat meer in
het voordeel van de elite is”.

Wij concluderen dat indien  Suriname aan de in het voorgaande genoemde ontwikkelingen wil
meedoen, het vooral zijn Gewoon Lager Onderwijs (GLO) en Voortgezet Onderwijs op Junioren en
Senioren niveau (VOJ/VOS) een belangrijkere rol binnen het vormingsproces van het kind zal moeten
laten vervullen. Immers, de onderwijsplanning zal zich meer moeten gaan richten op de toenemende
vraag van de economie naar werknemers die zich makkelijk aan de moderne ontwikkelingen kunnen
aanpassen en daarvoor nieuwe vaardigheden moeten verwerven. De Surinaamse overheid zal veel
meer in het lager onderwijs moeten investeren dan tot nu toe het geval is geweest. Belangrijk is ook
dat Suriname, als lidstaat van de UNESCO, intensiever zal moeten participeren in de plannen en
ontwikkelingen op het gebied van het onderwijs in derdewereldlanden.

-1.5-  Samenvatting

Ook in Suriname valt het algemeen onderwijs onder de verantwoordelijkheid van het ministerie van
Onderwijs. Naast de openbare scholen van de overheid zijn er tal van bijzondere scholen die opgezet
zijn  door particuliere en religieuze organisaties. Vanaf de periode na de afschaffing van de slavernij
(1863) tot omstreeks 1950 is het onderwijs met tal van problemen geconfronteerd geweest. Daarna is
er tot 1975 sprake geweest  van een relatieve bloei . Op deze korte opleving volgde een fase van
enorme achteruitgang. De militaire coup van 1980 en een oorlog in het Surinaamse binnenland
brachten deze achteruitgang in een stroomversnelling. Vooral het onderwijs heeft van deze oorlog veel
te lijden gehad. De moeizaam opgebouwde infrastuctuur (schoolgebouwen, onderwijskantoren, enz.)
ten behoeve van dit  onderwijs werd  totaal vernietigd. Helaas hebben de grote inzet van een speciaal
voor het binnenland ingestelde stuurgroep en de congressen  die herstel en veranderingen moesten
voorbereiden, weinig resultaat opgeleverd. Tot het derde kwartaal 2003 was er nog geen volledig
herstel van de onderwijssituatie in het binnenland.

Het onderwijs in de Caribische regio heeft, in tegenstelling tot de ontwikkeling van het Surinaamse
onderwijs in algemene zin, ondanks zijn ex-koloniale status een kwalitatief progressievere
ontwikkeling doorgemaakt. Rond 1900 bleken er  in deze landen, vergeleken met vele West- Europese
staten, relatief geen grote verschillen te bestaan met betrekking tot de participatie van leerlingen in het
lager onderwijs.
In de jaren zeventig ontstaan er in de Caribische regio bewegingen, die zich ten doel stellen het
onderwijs een steeds grotere rol te doen spelen bij de ontwikkeling van de lokale maatschappijen om
daardoor vooral de economische groei te bewerkstelligen.
Het toegankelijk maken van het onderwijs voor allen, de aanpassing van dit onderwijs aan de lokale
omstandigheden, het functioneel maken van de informatietechnologie en het aanpassen van de
onderwijsniveaus aan de veranderingen op de arbeidsmarkt, zijn enkele van de maatregelen die de
nieuwe rol van het onderwijs moeten aansterken.
Ondanks de steeds meer op de ontwikkeling van de lokale maatschappijen gerichte rol van het
onderwijs blijft de trek van vooral kader naar het buitenland erg groot. Vooral de in het algemeen
slechte sociaal- economische situatie en de daarmede verbonden armoede liggen hieraan ten
grondslag.



-2- Onderwijsproblematiek Surinaamse basisschoolleerlin-
gen in Nederland

-2.1- Inleiding

Uit het gestelde in hoofdstuk 1 kunnen wij opmaken dat de ontwikkelingen van het Surinaamse
onderwijs niet optimaal zijn. Is het gevolg hiervan mede oorzaak van de problemen waar een groot
aantal lagereschoolleerlingen mee te maken krijgt? Ons onderzoek, waarvan in deel 2 uitvoerig verslag
wordt gedaan, zal ten aanzien hiervan klaarheid helpen brengen. Wat de oorzaak van de problemen
ook zijn mag, het resultaat is dat de kans groter wordt dat betrokken leerlingen hun schoolloopbaan
niet op een succesvolle wijze kunnen afronden.

In dit hoofdstuk zullen wij op grond van een literatuurstudie, aangevuld met onze persoonlijke
ervaringen welke wij hebben opgedaan als leraar in het Nederlandse onderwijs, nader ingaan op de
problemen die wij bij uit Suriname afkomstige leerlingen in het Nederlandse basisonderwijs hebben
aangetroffen. Waarom verkozen wij dit te doen in het kader van deze studie? Om drie voor ons
belangrijke redenen. In de eerste plaats konden wij de oorzaken van de onderwijsproblemen van de
beide categorieën leerlingen van hetzelfde onderwijsniveau met elkaar vergelijken. In de tweede plaats
verkregen wij inzicht in de benaderingswijzen die in beide landen worden gehanteerd met het oog op
het oplossen van de bestaande problematiek. In de derde plaats, in het kader van deze studie zeer
belangrijk, hebben wij door de genoemde vergelijkingen steunpunten kunnen vinden die, zij het in
aangepaste vorm, hebben bijgedragen aan de ontwikkeling van het eerder door ons aangekondigde
model voor efficiëntere en effectievere hulpverlening en begeleiding van daarvoor in aanmerking
komende leerlingen in het Surinaamse primair onderwijs.

Niet alleen voor  de Surinaamse lagereschoolleerlingen in eigen land, maar ook voor die welke met
ouders of andere volwassenen naar het voormalig moederland (Nederland) zijn geëmigreerd, geldt dat
de basisschoolperiode niet altijd probleemloos verloopt. Dit gegeven blijkt uit de onderzoeksresultaten
van  diverse studies van Nederlandse wetenschappers. Daaruit is namelijk komen vast te staan, dat de
schoolprestaties van Surinaamse leerlingen in zowel het Nederlandse basis- als voortgezet onderwijs
verhoudingsgewijs laag zijn vergeleken met die van de in Nederland geboren leerlingen. Ook blijkt
een groter percentage Surinaamse leerlingen voornamelijk door te stromen naar de lagere vormen van
het voortgezet onderwijs. Er is bovendien sprake van een relatieve oververtegenwoordiging van deze
leerlingen in het speciaal onderwijs en een vrij groot aantal dat het schoolsysteem verlaat zonder het
behalen van een diploma.
Niet alleen op basis van de resultaten van beschikbaar onderzoeksmateriaal, maar ook op grond van
signalen uit het onderwijsveld, van Surinaamse ouders, steunfunctie- en andere instellingen die zich
met onderwijsaangelegenheden inzake kinderen uit etnische minderheidsgroepen bezighouden,  werd
de druk  op de Nederlandse overheid, vooral na 1985, opgevoerd om een effectiever onderwijsbeleid
te ontwikkelen dat afgestemd is en aansluit op de specifieke behoeften van Surinaamse leerlingen.
Daarbij heeft vooral het onderzoeksmateriaal van een aantal Nederlandse wetenschappers van
Surinaamse origine een grote bijdrage geleverd. Wij noemen o.a. Campbell, 1986, 1988, 1989;
Choeni, 1983; Dors, 1987; Tjon A Ten en Lamur,  1989 en Autar, 1990.

Een effectief onderwijsbeleid dat afgestemd is op en aansluit bij de specifieke behoeften van
Surinaamse kinderen blijkt dus noodzakelijk te zijn. Door vele personen en organisaties zijn daartoe
bijdragen geleverd. Een belangrijke bijdeage leverde ook de Stichting Steunfunctieorganisatie van
Surinamers in Amsterdam (S.S.A.). In oktober 1988 organiseerde zij de conferentie ‘Verbetering
Schoolloopbaan van Surinaamse leerlingen’. Eén van de achterliggende gedachten was dat verbetering
van de onderwijssituatie van Surinaamse kinderen in haar totaliteit gunstige effecten zou kunnen
hebben op de mogelijkheden en de positie van deze groep en als zodanig de kansen op een volwaardig
burgerschap in de Nederlandse samenleving zou kunnen bevorderen. De thema’s tijdens de
conferentie hadden betrekking op  de perspectieven van ‘Surinaamse’ leerlingen, leerlingbegeleiding,



ouderbetrokkenheid en anti-racisme onderwijs. In dit verband werden deze thema’s in het in juni 1989
uitgebrachte advies van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (W.R.R.) benoemd als
voorzieningen die een bijdrage kunnen leveren aan het drastisch verminderen van de achterstanden
van etnische minderheidsgroepen en het scheppen van gelijke kansen.

De problematiek van Surinaamse leerlingen in het Nederlandse onderwijs blijkt  complexer te zijn dan
deze op het eerste gezicht lijkt. Uitgangspunten van bijvoorbeeld intercultureel en anti-racisme
onderwijs schijnen niet éénduidig te zijn. Hetzelfde kan gezegd worden met betrekking tot de mate
van bevordering van interetnische relaties. Ook is niet voldoende bekend wat de verschillen zijn tussen
de problematiek van ‘Surinaamse’ leerlingen die in Suriname of in Nederland geboren zijn.

In het navolgende zullen wij kort ingaan op enkele relevante situationele omstandigheden van
Surinamers in Nederland. Vervolgens gaan wij nader in op de bestaande problematiek van uit
Suriname afkomstige  leerlingen in het Nederlandse basisonderwijs, om ten slotte de stand van zaken
te schetsen met betrekking tot de maatregelen en voorzieningen die ten behoeve van deze
probleemleerlingen reeds zijn of zullen worden getroffen.

-2.2-  Leefomstandigheden Surinamers

De emigratie van Surinamers naar Nederland komt vooral na de Tweede Wereldoorlog op gang. Tot
ongeveer 1950 draagt deze een selectief karakter (Tjon A Ten, 1987). Uit haar onderzoek blijkt dat het
vooral leden van de hoge en  midden sociaal- economische niveaus in Suriname zijn, die naar
Nederland vertrekken. De belangrijkste reden voor dit vertrek was het gebrek aan ruime
studiemogelijkheden in het geboorteland. Deze groep  was vrij klein en bestond uit personen die
cultureel al sterk georiënteerd waren op Nederland. Mede hierdoor integreerden zij zonder veel
problemen in de Nederlandse maatschappij.
In de periode 1948 tot 1970 vonden er in Suriname vooral op het gebied van het middelbaar en hoger
onderwijs belangrijke ontwikkelingen plaats. De Encyclopedie van Suriname (1977, p. 448) vermeldt
in dit verband de oprichting van de volgende onderwijsinstellingen:

1948 Surinaamse Rechtschool
1949 Surinaamse Kweekschool
1950 Algemene Middelbare School-B (AMS-B)
1950 Lagere Technische School
1951 Middelbare Landbouwschool (tot 1956)
1952 AMS -A; Opleidingsschool voor Onderwijzeressen-A
1958 Landbouwbedrijfsschool (tot 1965)
1959 AMS-C en D (wordt in 1962 Middelbare Handelsschool)
1961 ULO- nieuwe stijl
1966 Lyceum
1968 Universiteit van Suriname: instelling Faculteit der Medische Wetenschappen
1969 Gouvernementsavondopleiding voor onderwijzeressen-A en Hoofdkleuterleidsters; instelling
             Faculteit der Rechtswetenschappen; Middelbare Technische School; Tweede Lagere Techni-

sche School
1970      Christelijk Pedagogisch Instituut; uitbreiding Kweekschool tot vierjarige opleiding voor de
              hoofdakte.

Deze ontwikkelingen droegen er naar onze mening grotendeels toe bij, dat in de jaren zeventig  de trek
naar Nederland toenam. Vele afgestudeerden van de genoemde instituten gingen voor verdere studie
naar Nederland. Tjon A Ten  wijst op het feit dat, in tegenstelling tot de eerste groep migranten,
behalve de afgestudeerden, ook veel meer gezinnen van de verschillende in Suriname verblijvende
etnische groepen zich in Nederland gingen vestigen. Reeds in het begin van de jaren zestig wees Bayer
(1965) naast de vele en uitgebreidere studiemogelijkheden in Nederland ook op sociale stijging, dus
lotsverbetering en individuele ontplooiing, als belangrijke beweegredenen om zich in Nederland te



vestigen. De groep migranten van de jaren zeventig verschilt met die van de eerste fase omdat zij
slecht was voorbereid op de Nederlandse cultuur. Het zijn vooral de kinderen van deze laatste groep
die aansluitingsproblemen ondervonden in het Nederlandse onderwijs.

Rond 1974 neemt de migratie van Surinamers naar Nederland een grote vlucht. Hiervoor worden in de
literatuur diverse oorzaken genoemd. De belangrijkste zijn de toen op handen zijnde onafhankelijkheid
van Suriname (Tjon A Ten, 1987) en de daardoor ontstane angst voor fysieke, economische en/of
politieke dominantie en de door Nederland ingestelde migratiebeperkingen (Bovenkerk 1975);
(Budike 1982). Tjon A Ten (1987, p.37) stelt in dit verband het volgende: “Dominant in deze periode
zijn economische motieven, die gebaseerd zijn op de behoefte naar sociale zekerheid. De
samenstelling van de migrantenstroom vertoont na 1974 steeds meer ‘rijping’.  Ze komt in veel
opzichten overeen met die van de Surinaamse bevolking. Een niet onaanzienlijk deel van hen  bestaat
voornamelijk uit  districtsbewoners,  kleine landbouwers uit de Hindoestaanse en Javaanse groep en
bejaarden. Zowel volwassenen als kinderen komen in een noodsituatie terecht”. Het zal wel duidelijk
zijn dat de kinderen van deze migranten in geen enkel opzicht op het leven in de Nederlandse
samenleving waren voorbereid.
Direct na de onafhankelijkheid van Suriname in 1975 vermindert de migratiestroom, maar deze neemt
in 1978 en de jaren daarna weer aanzienlijk toe. Dit was vooral het gevolg van het instellen van de
visumplicht voor Surinamers door Nederland, de verslechterde economische situatie en de militaire
coup op 25 februari 1980. Ook deze groep Surinamers, afkomstig uit alle sociale en culturele lagen
van de Surinaamse bevolking, was allesbehalve optimaal voorbereid op de Nederlandse maatschappij.
Het vinden van geschikt werk en passende huisvesting was een groot probleem.  De kinderen van deze
groep Surinamers gingen, wat tot op heden nog het geval is, samen met de grote groepen van de zich
vooral na 1970 in Nederland gevestigde mediterrane arbeiderskinderen behoren tot een
schoolbevolking met vele aanpassingsproblemen in het Nederlandse onderwijs.

Tussen 1982 en 1986 zochten vanwege het strenge militaire regime, met als dieptepunten de moord op
vijftien vooraanstaande Surinamers en een allesvernietigende oorlog in het binnenland, velen hun weg
naar Nederland. Na de militaire periode en het herstel van de burgerregering  treedt in 1987  een
periode in, waarbij het voor Surinamers moeilijker werd om zich permanent in Nederland te vestigen.
Een strak visumbeleid en de steeds strenger wordende maatregelen met betrekking tot illegaal in
Nederland verblijvende buitenlanders heeft voor een groot deel hiertoe geleid.
Vanwege de grote groep in Nederland verblijvende Surinamers is het personenverkeer tussen
Suriname en zijn voormalig moederland in de laatste 17 jaar toch nog enorm toegenomen. Volgens
schattingen van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) in Nederland zou rond 1990 het aantal
Surinamers ruim 223.000 bedragen. De laatste door ons achterhaalde cijfers noemen tegen het jaar
2003 aantallen tussen de 350- en 450000. Uitgaande van deze aantallen mogen wij aannemen dat een
aanzienlijk deel van de Surinaamse kinderen in Nederland is geboren. In verband hiermede geeft Dors
(1990) aan dat daardoor het verschijnsel van eentalig Nederlandstalige Surinaamse kinderen steeds
meer voorkomt. Op deze groep leerlingen komen wij in § 2.3 terug.

Wat kan in het algemeen gezegd worden van de maatschappelijke positie van Surinaamse ouders in
Nederland? Deze vraag is belangrijk in verband met de onderwijskansen voor de schoolgaande
kinderen. Uit de door ons bestudeerde literatuur over onderwijskansen van kinderen blijkt immers
telkens weer, dat deze voor een niet onbelangrijk deel afhankelijk zijn van de maatschappelijke positie
van hun ouders.
Welke concrete situationele omstandigheden spelen voor de in Nederland verblijvende Surinamers een
rol bij het mede bepalen van de onderwijskansen voor hun kinderen? In de literatuur over dit
onderwerp na 1975 worden verschillende omstandigheden aangegeven. Bovenkerk (1978) wijst op de
grote werkloosheid onder Surinamers kort na de periode van Suriname’s onafhankelijkheid. Nijzink
(1980) noemt de in deze tijd steeds groter wordende problemen met betrekking tot de
huisvestingssituatie voor buitenlanders (dus ook voor Surinamers). Voor wat de onbevredigende
woonsituatie betreft benadrukt Tjon A Ten (1987) niet alleen het niet voldoende beschikken over
financiële middelen als een der oorzaken, maar ook de achterstelling van Surinamers ten gevolge van



de toen heersende discriminatie op de Nederlandse woningmarkt. Zij haalt in dit verband Freeman
(1978) aan, die ook nog het door de overheid gevoerde spreidingsbeleid als oorzaak heeft aangevoerd.
De ontwikkelingen van het huisvestingsbeleid na 1980 volgend, zien wij dat vooral de kenmerken
inkomen en oververtegenwoordiging in de grote steden ervoor zorgen, dat de allochtone groepen
steeds meer impliciet tot de primaire aandachtsgroepen van het  huisvestingsbeleid gaan behoren.
Beleidsmaatregelen gaan daarom ook in sterkere mate de allochtone bevolkingsgroepen raken. Het
gevolg hiervan is dat nog vóór het begin van de 21ste  eeuw een zekere ontspanning merkbaar was op
delen van de woningmarkt. In het jaaroverzicht integratiebeleid Etnische Groepen 1998 lezen wij (p.
68) dat aangezien meer dan 85 procent van de huishoudens van minderheden huurder is, de
ontspanning op de huurwoningmarkt, de huursubsidiewet en een matigend effect op de
huurprijsontwikkeling in sterke mate in het voordeel van minderheden kunnen werken. Voorts wordt
gesteld (p. 70) dat de drie hoofdelementen van stedelijke vernieuwing (herstructurering,
stadsvernieuwing en sociaal beheer) zich in sterke mate richten op de grootstedelijke populatie en
daarmede op het grote deel van de etnische groepen, waarvan circa 60%  in steden met meer dan
100.000 inwoners woont.

Tot nu toe bestaat er geen specifiek huisvestingsbeleid voor etnische minderheden. Het generieke
volkshuisvestingsbeleid gaat uit van optimale toegankelijkheid van de volkshuisvestingsmarkt. Het
Sociaal en Cultureel Planbureau constateert in zijn rapportage 1996 (p. 259) het volgende: “De
woonsituatie van de etnische minderheden is tussen 1990 en 1994 verder verbeterd. De woonsituatie
van de minderheden wijkt steeds minder af van die van de overige bevolking. Rekening houdend met
het lager inkomen van de minderheden en met het feit dat zij sterk zijn oververtegenwoordigd in de
grote steden is de verbetering van de woonsituatie opvallend”. Wij zouden uit het voorgaande ook een
verklaring kunnen vinden voor het verschijnsel dat vooral in de grote steden bepaalde wijken
gekenmerkt worden door zeer grote concentraties van allochtone groepen.
Het spreekt vanzelf dat de maatschappelijke positie van burgers behalve met hun woonsituatie ook
direct te maken heeft met hun positie op de arbeidsmarkt. Wat deze arbeidsmarktpositie van
minderheden betreft, is er  tussen 1990 en 1993 een stijging van het aantal banen onder deze doelgroep
met 20% (minderhedenbeleid 1998, p. 26): vijfmaal zo groot als de groei van de werkgelegenheid
onder autochtonen in die periode (4%). De werkloosheid onder de doelgroep minderheden in die
periode daalde echter nauwelijks, doordat de toename van het arbeidsaanbod van minderheden (19%)
bijna gelijke tred hield met de groei van de werkgelegenheid onder deze bevolkingsgroepen.
In het WRR- rapport van 1998 lezen wij dat de achterstandspositie van minderheden niet alleen door
het gemiddelde lage opleidingsniveau verklaard kan worden, maar ook door onvoldoende beheersing
van het Nederlands. Anno 2003 worden nog steeds dezelfde twee oorzaken aangegeven voor de
achterstandspositie van minderheden. Een indicatie dat nog veel moet worden verbeterd met
betrekking tot de leefomstandigheden van minderheden (dus ook van Surinamers). Als slot van deze
paragraaf halen wij Niekerk (2000) aan die van mening is dat in de Nederlandse verzorgingsstaat de
inkomens- en economische positie van de ouders niet meer de hoofdrol speelt voor de
onderwijskansen van een jongere generatie. Het is volgens haar veeleer de sociaal-culturele bagage die
kinderen van huis uit meekrijgen die van grote invloed is op schoolsucces. Naar onze mening spelen
beide factoren even hard mee, omdat zij in wezen elkaar beïnvloeden en daardoor niet los van elkaar te
beschouwen zijn.
In de volgende paragraaf zal blijken dat er vooral in de periode kort voor de eeuwwisseling hard is
gewerkt aan de maatschappelijke positieverbetering van minderheidsgroepen (dus ook voor
Surinamers) in de Nederlandse samenleving. Helaas is een resultaat waarbij er sprake is van gelijke
onderwijskansen voor allochtone en autochtone kinderen in het basisonderwijs nog niet bereikt.

-2.3- Problematiek van Surinaamse leerlingen in het basisonderwijs

Om diverse redenen is het geven van een schets van de problematiek van Surinaamse leerlingen in het
Nederlandse basisonderwijs geen gemakkelijke opgave. In de eerste plaats is deze problematiek zeer
complex van aard. Een ander gegeven is dat de discussie onder wetenschappers over uitgangspunten
bij de benadering van en het zoeken naar oplossingen van de problemen nog steeds gaande is. Voorts



vormt de groep Surinaamse leerlingen waar het hier om gaat slechts één van de vele
minderheidsgroepen van wie de kinderen behoren tot de grote groep leerlingen, die
aanpassingsproblemen heeft in het Nederlandse basisonderwijs. Elke minderheidsgroep blijkt ook nog
voor de groep specifieke problemen te hebben. Het gebrek aan voldoende achtergrondinformatie over
de verschillende culturen en hun invloed op de betreffende groepen spelen hierbij een belangrijke rol,
evenals het feit dat er, voor wat de aanpassingsproblemen betreft, verschillen blijken te bestaan tussen
kinderen die wel of niet in Nederland geboren zijn.

Bij bestudering van literatuur over de onderwijsproblematiek van minderheidsgroepen die vooral na
1975 in Nederland verscheen, zijn er  verschillen te zien in de benadering van de problematiek. Wij
onderscheiden een groep autochtone Nederlandse wetenschappers die in het algemeen vanuit de
bestaande (Nederlandse) situatie een poging doet de problematiek te analyseren en een  groep die
wordt gevormd door Nederlanders van Surinaamse origine, die de problematiek benadert  vanuit de
concrete positie van de leerlingen waar het om gaat. Tot de autochtone groep moeten in het algemeen
ook de beleidsmakers van vóór 1990 gerekend worden. De allochtone wetenschappers profiteren van
het feit dat de meesten niet alleen persoonlijk het onderwijssysteem in Suriname hebben ervaren, maar
ook  goed op de hoogte zijn van de Nederlandse cultuur en de invloed  daarvan op het Surinaamse
kind. Ook heeft een groot deel door zijn opleiding binnen het Nederlandse onderwijssysteem,
voldoende kennis van de bestaande Nederlandse onderwijssituaties en de ontwikkelingen daarvan. Een
derde categorie wetenschappers laat door haar  benadering van de onderhavige problematiek duidelijk
zien dat zij, vooral beïnvloed door  Engelse en Amerikaanse collega’s, goed op de hoogte is van de
algemeenheid van de problematiek, maar eigen praktische ervaring van de invloed van de
oorspronkelijke culturen der minderheidsgroepen mist.
In de schets van de problematiek van Surinaamse leerlingen  zullen wij gegevens verwerken van
vertegenwoordigers van alle in het voorgaande onderscheiden categorieën van wetenschappers.

Van Esch (1982) komt na een onderzoek op lagere scholen in Rotterdam tot een aantal belangrijke
bevindingen: het achterblijven van de onderwijsprestaties van de Surinaamse leerlingen bij die van de
Nederlandse, het ontbreken van gelijkwaardige onderwijssituaties voor autochtone en allochtone
leerlingen, de gebrekkige relatie tussen vele Surinaamse ouders en de school en het gemis aan kennis
bij de onderwijsgevenden over de cultuur van de Surinaamse leerlingen. Hij komt tot de conclusie dat
er, voor een vergroting van hun maatschappelijke kansen, een extra beleid moet komen voor de groep
Surinaamse leerlingen. Ook Reubsaet (1982) wijst op het feit dat de maatschappelijke kansen voor
Surinaamse leerlingen niet groot zijn. Zijn onderzoek wijst namelijk uit dat deze groep in de
verschillende vormen van vervolgonderwijs in Nederland relatief oud zijn in vergelijking met de
leeftijdsopbouw, die men kan verwachten bij leerlingen die dit onderwijs volgen. Hij vraagt zich af
welke maatregelen genomen moeten worden voor de oplossing van de geconstateerde problemen.
Stevens (1983) wijst op de factoren die meer aandacht verdienen bij de pogingen om oplossingen te
zoeken voor bestaande onderwijsproblemen bij Surinaamse leerlingen. Hij noemt in dit verband
factoren als de geschiedenis van de ouder-kind-interactie, de opvoedingsstijl van ouders, motivatie,
leerkracht-leerling-interactie en de perceptie van de ouders naar de school.
Tjon A Ten (1987) geeft aan dat de problemen die bij Surinaamse kinderen in het Nederlandse
onderwijssysteem worden aangetroffen gezien moeten worden tegen de achtergrond van het koloniale
onderwijsstelsel en de problemen die door de migratie naar Nederland zijn ontstaan. Zij maakt deze
bewering sterk door er op te wijzen dat de migranten die  rond de jaren vijftig  naar Nederland
kwamen een vrij goede beheersing van het Nederlands hadden en affiniteit bezaten met de
Nederlandse cultuur. Hierdoor ondervonden zij nauwelijks problemen met de inpassing in het
monoculturele en monolinguale onderwijssysteem. Met betrekking tot de groep Surinamers die rond
de jaren  zeventig  naar Nederland emigreerde, wijst zij op de reeds in eigen land bestaande
taalachterstand van de kinderen. Deze werd nog groter in het Nederlandse onderwijs, omdat de
toenmalige beleidsmakers  vanwege onvoldoende kennis van de Surinaamse onderwijssituatie er
vanuit gingen dat de onderwijsproblemen van Surinaamse leerlingen enkel en alleen werden
veroorzaakt door een taalachterstand. Hierdoor hadden de onderwijsvoorzieningen ten behoeve van
deze leerlingen voor de oplossing van hun aanpassinsproblemen nauwelijks enig effect. Teunissen
(1988) benadert de problematiek iets algemener. Hij wijst erop dat in feite weinig bekend is over de



factoren en condities die de schoolloopbaan van leerlingen uit etnische minderheidsgroepen
bevorderen of belemmeren. Een gevolg hiervan is dat het heel moeilijk is om concrete
aanknopingspunten voor verbeteringen te vinden. De doorstroom- en doorverwijzingscijfers van het
basis- naar het voorgezet onderwijs, de ‘uitstoot’ naar het speciaal onderwijs en cijfers op grond van
schoolverzuim en schooluitval wijzen naar zijn mening uit dat het met de schoolcarriére van
Surinaamse leerlingen niet goed gaat. Hier komt nog bij dat over de etnisch specifieke selectie-
mechanismen in het onderwijs nog weinig bekend is. In dit verband vindt Teunissen, op basis van
eigen onderzoekingen, dat wanneer het etnische en raciale verhoudingen binnen het onderwijs betreft,
de dominante meerderheid etnocentrisch is ingesteld. Dit laatste zal volgens hem bij het al of niet
nemen van maatregelen voor onderwijsaanpassingen ten behoeve van etnische minderheidsgroepen
niet onderschat moeten worden.

Uit de resultaten van de discussies op de conferentie ‘Verbetering schoolloopbanen van Surinaamse
leerlingen’ (S.S.A. okt.1988) kwam naar voren, dat ondanks het feit dat het aantal leerlingen uit
etnische minderheidsgroepen steeds meer toeneemt er van overheidswege nauwelijks fundamentele
veranderingen hebben plaatsgevonden die een structurele oplossing zouden moeten bewerkstelligen
van de bestaande onderwijsaanpassingsproblemen voor leerlingen uit etnische minderheidsgroepen.
Het oorspronkelijke onderwijssysteem is uitgangspunt van het beleid gebleven. Dit wordt gestaafd met
hetgeen tijdens de conferentie door onderwijskundigen wordt aangeduid als afweermechanismen van
het dominante Nederlandse schoolsysteem tegen fundamentele veranderingen. Als
afweermechanismen worden de uitstoot van leerlingen uit etnische minderheidsgroepen naar het
speciaal onderwijs, het marginaliseren van het onderwijs in eigen taal en cultuur en het verweer tegen
het aanstellen van leraren uit etnische minderheidsgroepen genoemd. Te weinig wordt hierdoor
onderkend dat een onderwijssysteem niet alleen een sociale, maar ook een etnische institutie is en dat
er dus daar binnen ook sprake is van etnische en raciale verhoudingen tussen minderheid en
meerderheid.
De perspectieven van Surinaamse leerlingen in het Nederlandse onderwijs kunnen  naar de mening
van de werkgroepen op de Conferentie ‘Verbetering schoolloopbaan van Surinaamse leerlingen’
verbeterd worden door het volgen van een meersporenstrategie. Ook moeten  Surinaamse leerlingen
gestimuleerd worden om  beter gebruik te maken van de inspraakmogelijkheden binnen de scholen.
De meeste werkgroepen zagen graag een meer multiculturele samenstelling van het personeel van
onderwijsinstanties dat de kwaliteit van de scholen bewaakt, een meer multi-etnische samenstelling
van het personeelsbestand van schoolteams en een betere voorlichting van de leerkrachten over de
achtergronden van Surinaamse kinderen.
Bij dit alles zien de werkgroepen, uitgaande van hun doelstellingen, een belangrijke rol weggelegd
voor de Surinaamse welzijnsinstellingen. Voorts verklaren de werkgroepen zich voorstander van het
onderwijs in de moedertaal in de eerste schooljaren. Mocht deze ‘integratiestrategie’ in de praktijk
onvoldoende succesvol  zijn, dan wordt de oprichting van ‘eigen’ Surinaamse scholen overwogen. Wij
vragen ons af of deze oplossing wel juist is. Zou hierdoor niet eerder de  desintegratie naar de
samenleving toe worden bevorderd?
Bijlagen A, 5 geeft een overzicht van de conclusies en aanbevelingen die plenair aan het eind van de
conferentie werden geformuleerd.

De opvatting wordt duidelijk geventileerd door Teunissen (1990) dat kwaliteitsverbetering van het
onderwijs de enige juiste mogelijkheid is om tot verbetering te komen van de schoolloopbaan van
leerlingen uit etnische minderheidsgroepen,  inclusief Surinaamse leerlingen. De kern van de
problematiek ligt dus naar zijn mening vooral in de inrichting en organisatie van het
onderwijssysteem. Wij staan, op basis van onze persoonlijke ervaringen als leraar in het Nederlandse
onderwijs, voor honderd procent achter deze opvatting van Teunissen.
Eersel (1990) komt, na  de problematiek van Surinaamse leerlingen in het Nederlandse onderwijs
bestudeerd te hebben, tot de conclusie dat er een differentiatie moet komen in het begrip ‘Surinaamse
kinderen’. Er zijn volgens hem generaties Surinaamse kinderen met verschillende taalachtergronden,
inclusief meertaligheid. Hij wijst erop dat de schoolprestaties van deze kinderen samenhangen met de
mate van begrip op school voor hun taal- en cultuursituatie en van de mate van het zich thuisvoelen en
zich herkennen in de schoolcultuur en de aangeboden leerstof. Wij zijn het met Eersel eens als hij stelt



dat de opleiding van Nederlandse onderwijsgevenden onvoldoende rekening houdt met het multi-
linguaal, multi-cultureel en multi-etnisch worden van Nederland. Voor wat betreft de Nederlandse
cultuur betekent dit dat er een ‘nieuwe’ Nederlandse cultuur ontstaat, die evenwel nog niet op school
wordt onderkend. De vraag dringt zich aan ons op of dit laatste wel of geen consequenties zal hebben
voor de onderwijskansen van de bedoelde Surinaamse kinderen.
Klink (1990) is van mening dat er  in 1989  in Nederland nog geen sprake was van gelijkwaardigheid
en/of van gelijke kansen voor alle burgers. Aan de basisvoorwaarden voor volwaardig burgerschap
wordt volgens hem nauwelijks voldaan. Het gaat, wanneer het de problematiek inzake etnische
minderheden betreft, volgens hem om een relatief beperkt politiek probleem. Naar zijn schattingen, die
inmiddels meer dan  bewaarheid zijn, zouden rond het jaar 2000 op de basisscholen in sommige grote
steden de verhouding tussen kinderen afkomstig uit een etnische minderheidsgroep en de autochtone
groep 1 op 2 bedragen.

Veenman en Roelandt (1994) trekken na een onderzoek over de maatschappelijke positie van Turken,
Marokkanen, Surinamers en Antillianen in Nederland enkele zeer belangrijke conclusies. Enkele
daarvan zijn: dat voor alle vier allochtone groeperingen geldt dat ongeveer éénderde deel tot de tweede
generatie behoort, de onderwijsparticipatie van de in Nederland geboren allochtone jongeren
aanzienlijk hoger is dan die van de leeftijdsgenoten die in het land van herkomst geboren zijn en dat
zij het, gemiddeld genomen, in het Nederlandse onderwijs veel minder goed doen dan hun autochtone
leeftijdgenoten.
Hierdoor stromen allochtone leerlingen in sterkere mate dan hun autochtone leeftijdsgenoten door naar
de lagere vormen van het voortgezet onderwijs. Zij noemen ook drie factoren die bijdragen tot de
verklaring van de geconstateerde achterstand bij de Surinaamse leerlingen. Het betreft factoren die
samenhangen met de sociaal-economische positie van het individu (vooral van het gezin waaruit dit
individu afkomstig is), de specifieke migratieachtergronden van het individu en zijn herkomstgezin.
Belangrijk zijn ook de factoren die de kenmerken betreffen van de school waar het individu onderwijs
volgt of heeft gevolgd. Zij vragen op grond van de genoemde bevindingen aandacht van het
allochtonenbeleid voor vooral de volgende drie subpopulaties: de recente migranten vanwege hun
bijzonder ongunstige sociaal-economische positie, de allochtone jongeren die in het land van herkomst
geboren zijn en de omvangrijke instroom van de tweede generatie in het  Nederlandse onderwijs.
Vooral naar deze laatste categorie kinderen is er, naar onze mening, nog weinig onderzoek verricht.

In het onderzoek ‘Minderheden in beeld’ (1995)  dat werd uitgevoerd door het Instituut voor
Sociologisch-Economisch Onderzoek van de Erasmus Universiteit Rotterdam is één van de
belangrijkste uitkomsten dat de grootste groepen minderheden in Nederland, namelijk Surinamers,
Turken, Marokkanen en Antillianen/Arubanen, een duidelijke achterstand vertonen als het gaat om de
positie in het onderwijs en daardoor ook op de arbeidsmarkt. De achterstand in het onderwijs is af te
meten aan het opleidingsniveau, het drop-outpercentage en de leeftijd bij het verlaten van de
basisschool.
Een aspect dat met uitzondering van Tjon A Ten door vele wetenschappers niet expliciet naar voren
gehaald wordt wanneer het gaat om aanpassingsproblemen van de uit Suriname afkomstige kinderen,
is de plotselinge overgang van een strak klassikaal onderwijssyteem naar het flexibelere systeem van
niveaugroepen. In dit verband benadrukken  Appel e.a. (1995) dat Nederlandse leerkrachten  niet
voldoende voorbereid zijn  op het onderwijs aan uit Suriname afkomstige leerlingen.

Distelbrink (1998) komt in haar onderzoek naar de opvoeding in Surinaams-Creoolse gezinnen in
Nederland tot de conclusie, dat moeders van de eerste generatie bij de opvoeding van hun
opeenvolgende kinderen vaak een ontwikkeling doormaken in de richting van meer openheid en een
minder autoritair controlepatroon. Ook nemen de jongste generaties moeders bij het overtreden van
regels minder snel dan vroeger hun toevlucht tot fysieke straffen. Voorts concludeert zij dat deze
moeders in hun aanpak van de onderwijsloopbaan van hun kinderen zich meer dan vroeger kenmerken
door ondersteuning, begeleiding en controle. Vooral in het basisonderwijs is deze ondersteuning vrij
groot. Een andere constatering is, dat de gezinsstructuur van creolen in Nederland minder dan in
Suriname het geval is, gebonden  is aan de sociaal-economische positie. Wij zijn er benieuwd naar wat
ons onderzoek in Suriname ten aanzien van dit laatste zal uitwijzen.



Ten slotte halen wij Verhoeven en Vermeer (1999) aan die door middel van hun onderzoek zien, dat
allochtone kinderen op alle afgenomen mondelinge en schriftelijke taaltaken lager scoren dan hun
autochtone leeftijdgenoten in het basisonderwijs. De leerproblemen op grond waarvan kinderen in het
mlk-onderwijs zijn geplaatst, blijken ook van invloed te zijn op het tempo van mondelinge en
schriftelijke taalverwerving. Zij wijzen voorts op allochtone leerlingen in het basisonderwijs die een
geringe Nederlandse taalvaardigheid bezitten als gevolg van een beperkt aanbod van de Nederlandse
taal in de gezinssituatie.

Uit het voorgaande is gebleken dat de onderwijsproblematiek van Surinaamse kinderen inderdaad
ingewikkelder is dan op het eerste gezicht lijkt. Tussen 1985 en 1990 werden bijvoorbeeld  ook nog de
gevolgen onderzocht van inter-etnische relaties. De Surinaamse leerlingen vormen immers  niet alleen,
maar samen met kinderen van andere minderheidsgroepen de grote groep leerlingen in het
basisonderwijs met aanpassingsproblemen. Dors (1987) constateert in zijn proefschrift dat Turkse en
Marokkaanse kinderen door leeftijdsgenoten uit andere etnische groepen vooral op intellectueel gebied
worden afgewezen. Voorts blijkt dat Surinaamse en Antilliaanse kinderen de eigen etnische groep
prefereren wanneer het  interactiesituaties of intellectueel samen te verrichten taken aangaat.

-2.4-  Onderzoek naar onderwijsachterstand

In de voorgaande paragraaf hebben wij een schets gegeven van de nogal complexe problematiek van
Surinaamse leerlingen in het basisonderwijs in Nederland. In aansluiting op het verkregen beeld van
de onderwijsachterstanden bij deze leerlingen, geven wij in deze paragraaf een beknopt overzicht van
enkele belangrijke uitkomsten van onderzoek naar onderwijsachterstanden in het basisonderwijs in
Nederland tot 2002.

In 1985 zijn de activiteiten van de Rijksoverheid in het kader van de achterstandsbestrijding in het
onderwijs samengebracht in het Onderwijsvoorrangsbeleid (OVB). Dit was een voortzetting van het
onderwijsstimuleringsbeleid uit de jaren zeventig. Om er zorg voor te dragen dat de resultaten van het
beleid, mede in de vorm van leerlingresultaten, beschikbaar zouden komen, is voor het OVB een
uitgebreid evaluatieplan opgesteld. Dit heeft geresulteerd in een cohortonderzoek dat tweejaarlijks
onder enkele tienduizenden basisschoolleerlingen is afgenomen. De uitkomsten van dit onderzoek
vormden de basis voor nader onderzoek. Met ingang van het schooljaar 1994-1995 werd de
doelstelling van dit  onderzoek uitgebreid tot leerlingprestaties en leerlinggedrag, school- en
klaskenmerken en achtergronden van leerlingen. In datzelfde jaar heeft het eerste grootscheepse
onderzoek plaatsgevonden onder 80.000 leerlingen van de groepen 2, 4, 6 en 8 van ongeveer 800
scholen, hun ouders, leerkrachten en de directies van scholen. Over de uitkomsten daarvan is de
Tweede Kamer destijds uitvoerig geïnformeerd. Tevens vormen de uitkomsten van het onderzoek de
basis voor andere analyses.
Een tweede belangrijke informatiebron over de stand van zaken ten aanzien van de
onderwijsachterstandsbestrijding is de onderwijsinspectie. Met name in het Onderwijsverslag 1998
doet de inspectie verslag over de zogenaamde achterstandsscholen.
De cohortgegevens en de rapporten van aanvullend onderzoek, gevoegd bij de gegevens van de
onderwijsinspectie vormden  de voornaamste informatiebronnen voor het Sociaal en Cultureel
Planbureau bij het schrijven van het onderwijsdeel van de Rapportage Minderheden 1999.

In het navolgende geven wij een korte samenvatting van de genoemde Minderhedenrapportage die
zich richt op demografie, onderwijs en arbeidsmarkt. Hierbij leggen wij vooral de nadruk op de
rapportage met betrekking tot het basis- en voortgezet onderwijs.
De onderwijsprestaties en schoolloopbanen van allochtone leerlingen blijven duidelijk achter bij die
van autochtone leerlingen. Allochtone kinderen starten met een achterstand in het basisonderwijs, ze
hebben moeite met de verwerking van de leerstof op de basisschool, worden ondergewaardeerd in het
basis- en het voortgezet onderwijs, stromen vooral door naar vbo en mavo, nu vmbo, verlaten het
onderwijs vaker voortijdig en zakken vaker voor hun eindexamen.



Het SCP onderscheidt twee groepen factoren die verantwoordelijk zijn voor de achterstand van
allochtone leerlingen: het thuismilieu en de school. De factoren in het thuismilieu zijn: de geringe
instructieve kwaliteit van de opvoeding (waardoor metacognitieve vaardigheden onvoldoende zijn),
een andere thuistaal dan het Nederlands (waardoor kennis van de schooltaal onvoldoende is),
onvoldoende kennis van de wereld (nodig voor woordenschat en begrijpend lezen), verstoorde relaties
in het gezin en opvoedingsproblemen (vooral relevant bij voortijdig schoolverlaten). Door deze
factoren starten allochtone leerlingen doorgaans met een achterstand in het basisonderwijs en verloopt
hun schoolloopbaan moeizaam. Ook de kwaliteit van het onderwijs speelt een rol. Op scholen met veel
allochtone leerlingen is de kwaliteit van het onderwijs in het algemeen en dat van het didactisch
handelen van leerkrachten in het bijzonder vaak niet goed genoeg. Om deze te veranderen worden als
aanknopingspunten voor beleid aangegeven: voor- en vroegschoolse educatie, een sterk
gestructureerde didactiek, woordenschat-uitbreiding, het vergroten van kennis van de wereld, de
kwestie rond het voortijdig schoolverlaten, het verbeteren van het adviseren en de begeleiding van
leerlingen en ouders.

Beleid

Het beleid van  het ministerie van Onderwijs, Wetenschappen en Cultuur  (OC en W ), het
Gemeentelijk Onderwijs Achterstandenbeleid (GOA) en van het ministerie van  Binnenlandse Zaken
(BIZA)  sluit ten dele aan bij de bovengenoemde factoren die door het SCP zijn aangegeven. Er zijn
namelijk nog wat hiaten. Deze betreffen vooral het didactisch handelen van leerkrachten,
woordenschattraining en verbetering van kennis van de wereld. Het achterstandenbeleid is nog te
weinig een samenhangend geheel van analyse van relevante factoren, aanknopingspunten voor beleid
en beleidsmaatregelen.

Het SCP bepleit een beleidsprogramma dat bestaat uit een kern en een flankerend programma. Het
eerste richt zich op voor- en vroegschoolse educatie, taal (woordenschat, begrijpend lezen) en
verbetering van het didactisch handelen van leerkrachten, terwijl het flankerend programma zich richt
op de Brede School (verlengde schooldag, schoolmaatschappelijk werk), schoolkeuzevoorlichting
voor ouders en leerlingen, huiswerkklassen in het voortgezet onderwijs en in het basisonderwijs,
spijbelpreventie en opvang in het voortgezet onderwijs, voortijdig schoolverlaten en meer
praktijkgerichte trajecten na het primair onderwijs. In de volgende paragraaf komen wij op het hier
aangehaalde SCP-beleidsprogramma terug.

-2.5- Maatregelen en  voorzieningen bij de bestrijding van onderwijs-
achterstand

De kwestie van de onderwijsachterstanden van vooral etnische minderheidsgroepen is steeds meer een
voor Nederland belangrijk maatschappelijk vraagstuk geworden. Het creëren van betere kansen voor
groepen met achterstanden blijft echter een complex vraagstuk. Dit vraagstuk is er ook één van
dynamische aard: steeds meer nieuwe immigranten met hun verschillende achtergronden dienen zich
bijvoorbeeld aan. Vooral in de grote steden is de concentratie  van achterstand constant aanwezig. In
de  literatuur wordt reeds gesproken van segregatie in sommige wijken van grote steden langs sociaal-
economische lijnen. Deze segregatie zet zich voort in het onderwijs en wordt vooral de laatste vijftien
jaar versterkt door wat wordt aangeduid als de ‘witte vlucht’. Hierdoor onstaan de zogenaamde
‘zwarte’ en ‘witte’ scholen. Allochtone en autochtone kinderen uit sociaal-economische zwakke
gezinnen concentreren zich op een aantal scholen. Doornbos (1991) wijst erop dat dit verschijnsel zich
in Nederland kan voordoen vanwege de vrijheid van schoolkeuze die in dit land bestaat. Een
consequentie is wel, daarmede zijn we het volkomen met hem eens, dat deze vrijheid leidt tot het
ontstaan van scholen waarin het Nederlands een vreemde taal wordt. Deze ontwikkeling belemmert de
ontwikkeling van veel nieuwe Nederlanders.
In Amsterdam en Rotterdam vormen allochtonen in het basisonderwijs de meerderheid van de
leerlingen. In Den Haag en Utrecht is ruim éénderde van de leerlingen allochtoon. In de rest van het



land ligt het percentage allochtone leerlingen veel lager (gegevens van de Inspectie van het Onderwijs,
2000/2001).
Ofschoon de ingeburgerde termen ‘zwarte’ en ‘witte’ scholen geen criterium voor onderscheid zijn
voor kwaliteit (binnen beide categorieën vinden wij scholen met goede, minder goede en slechte
schoolprestaties), blijkt uit  gegevens van de Inspectie voor het Onderwijs (1999/2000) en rapporten
van het SCP (1999/2000/2001) dat er een relatieve achterstand bestaat bij allochtone leerlingen in het
basisonderwijs. Uit genoemde rapporten blijkt ook dat de kwaliteit van het onderwijs op schoolniveau
sterk verschilt. Sommige scholen slagen er wel in om kwalitatief goed onderwijs te leveren, terwijl
andere daar niet aan kunnen voldoen. Feit is dat extra inspanning noodzakelijk is  op de scholen  met
kwalitatief minder goed onderwijs, daar men er immers van uit mag gaan dat, indien scholen
voldoende zijn ingesteld op de leer- en ontwikkelingsbehoeften van leerlingen met achterstanden, de
prestaties van die leerlingen kunnen worden verbeterd.
Helaas geeft het Gemeentelijk Onderwijsachterstandenbeleid op basis van gegevens van de Inspectie
voor het onderwijs (2000) niet altijd antwoord op een aantal specifieke problemen op ‘zwarte’ scholen
die de aansluiting bij de kwaliteit van het Nederlandse onderwijs dreigen te missen. In de rapportage
Minderhedenbeleid 2001 wordt, vergeleken met voorgaande jaren,  een relatief gunstiger beeld
gegeven over de prestaties van allochtone leerlingen in het basisonderwijs.

Vooral na 1985 kwam de discussie met betrekking tot het onderwijsbeleid ten behoeve van
minderheidsgroepen goed op gang. Tot het begin van de 21ste eeuw is niet alleen vanuit de
wetenschappelijke hoek over de onderhavige problematiek veel gepubliceerd maar ook van de kant
van de overheid (beleidsmakers) zijn vele publicaties verschenen. Deels vormen deze een inspelen op
wetenschappelijke visies bij het zoeken naar een oplossing van de problemen en deels zijn ze een
politieke issue, die in een ruimere context wordt beschouwd. Vanuit het veld kwam er ook druk via
acties, publicaties, onderwijsondersteunende organisaties, welzijnsorganisatie,
schoolbegeleidingsdiensten en andere hulpverlenende instanties.

De complexiteit van de hier geschetste situatie maakt het niet eenvoudig een overzicht te geven waarin
alles wat er gedaan, gedacht en gepland is, terug te vinden is. In deze paragraaf zullen wij daarom aan
de hand van gegevens uit alle genoemde richtingen een algemeen beeld geven, waaruit de stand van
zaken met betrekking tot het brengen van oplossingen voor de onderwijsproblematiek van Surinaamse
leerlingen in het basisonderwijs in Nederland duidelijk wordt. De paragraaf wordt afgesloten  met
enkele korte aantekeningen over de door het SCP bepleite programma’s (zie § 2.5) die zich richten op
voor- en vroegschoolse educatie en op de Brede School.

Vooral rond de tweede helft van de jaren tachtig heeft het multiculturele karakter van de Nederlandse
samenleving zich prominent in het publieke debat gemanifesteerd. Het was ook gedurende deze
periode dat de aanduiding minderhedenbeleid vervangen werd door integratiebeleid.  Het is een
vervanging die duidt in de richting van een zekere acceptatie van de etnische minderheidsgroepen als
een integraal onderdeel van de totale Nederlandse samenleving. Door deze ontwikkeling gingen vele
wetenschappers, vooral in de periode 1990-2000 in en buiten Nederland onderzoekingen verrichten
over de rol en betekenis van de cultuur met betrekking tot het schoolsucces van immigranten (o.a.
Vermeulen, Niekerk van, Perlmann, Lindo en Crul).

Voor wat het integratiebeleid etnische minderheden betreft, wordt in het regeerakkoord van 13
augustus 1994 gesteld dat een samenhangend en praktisch integratiebeleid gevoerd wordt dat zich
zowel richt op werk als op woonomgeving, onderwijs, cultuur, bestuur en werkgelegenheid. De
primaire doelstelling van het integratiebeleid, zo wordt gesteld in het Jaaroverzicht Integratiebeleid
Etnische Groepen 1998, is de realisatie van het actief burgerschap van personen uit etnische
minderheidsgroepen, waarbij vooral het actief participeren in het onderwijs en op de arbeidsmarkt
wordt benadrukt. De minderheidsgroepen zullen zich moeten inspannen om actief te participeren in
het onderwijs en op de arbeidsmarkt. Voor autochtone Nederlanders betekent dit dat zij voldoende
ruimte geven aan de nieuwe bevolkingsgroepen, opdat  die zich kunnen ontplooien tot volwaardige
leden van de samenleving. Het beleid zou ook een bijdrage moeten leveren voor het totstandkomen
van een multiculturele samenleving. Het is om deze reden dat het begrip minderhedenbeleid



vervangen werd door integratiebeleid. Op grond van het feit dat in het kader van de verkiezingen op
22 januari 2003 dit integratiebeleid als één van de belangrijkste punten in de verkiezingsprogramma’s
van alle politieke partijen was opgenomen, doet ons de voorzichtige conclusie trekken dat dit beleid
nog niet de verwachte resultaten heeft opgeleverd.



Hoe ziet het landelijk beleid er in feite uit?

In het Nederlandse onderwijs wordt vrij veel geïnvesteerd in methoden, materialen en projecten die
zouden moeten aansluiten bij de leer- en ontwikkelingsbehoeften van leerlingen met achterstanden:
tussen 1989 en 1997 liet de projectgroep NT2 (Nederlands als tweede taal) veel materiaal
ontwikkelen; de projectgroep ICO (1994-1998) gaf een stimulans aan het Intercultureel Onderwijs
terwijl de landelijke ondersteuningsinstellingen (LPC) een aanbod hebben. Voortdurend worden de
vorderingen van verschillende groepen leerlingen bijgehouden en onderzocht. Het SCP
(minderhedenrapportage) en de inspectie rapporteren geregeld over de ontwikkelingen in het
onderwijs, waarbij speciale aandacht uitgaat naar minderheden en achterstanden. Gemeenten worden
ondersteund bij de decentralisatie van het onderwijsachterstandenbeleid.

Gemeentelijk Onderwijsachterstandenbeleid (GOA)

Gemeenten hebben niet alleen meer verantwoordelijkheid, maar ook meer ruimte om oplossingen op
maat te kiezen. In overleg met de schoolbesturen formuleert de gemeente een lokaal GOA-plan, dat
concrete activiteiten beschrijft voor de aanpak van achterstanden. Daarbij hanteren zij het landelijk
beleidskader als leidraad. In dat kader zijn zes prioriteiten aangegeven, die alle  voor de volledigheid
worden genoemd. Het gaat om de taalontwikkeling en de formulering van integraal taalbeleid, een
goede afstemming tussen de voor- en vroegschoolse educatie en de basisschool, de bestrijding van
voortijdig schoolverlaten, het monitoren van ontwikkelingen, een evenredige doorstroming en de
vermindering van de verwijzing naar speciale voorzieningen.

Het Sociaal en Cultureel Planbureau constateert dat de meeste gemeenten delen van het uit zes
hoofddoelstellingen bestaande landelijk beleidskader uitvoeren of dat het erop lijkt dat ze hun eigen
beleid binnen dit kader inpassen. Gemeenten blijken met name prioriteit te geven aan de doelstellingen
betreffende voor- en vroegschoolse educatie en de beheersing van de Nederlandse taal te prioriteren.
Ze hebben de opdracht om te zorgen voor een goede afstemming tussen de school en andere
instellingen (welzijn, zorg).

Uit het voorgaande blijkt dat er voldoende maatregelen, middelen, kennis en mogelijkheden zijn om te
werken aan de kwaliteit van het onderwijs en, meer specifiek, onderwijsachterstanden. De inspectie
constateert echter dat er een aantal scholen is, juist met veel leerlingen met achterstanden, dat onder de
maat presteert. Er is daarom extra inspanning nodig om de kwaliteit en effectiviteit op deze scholen te
verbeteren.

Wat is de stand van zaken met betrekking tot genomen maatregelen en getroffen voorzieningen bij de
bestrijding van onderwijsachterstand van Surinaamse leerlingen in het Nederlandse  basisonderwijs?

Het spreekt vanzelf dat maatregelen die worden genomen en voorzieningen die worden getroffen voor
de bestrijding van onderwijsachterstand als een integraal onderdeel van het integratiebeleid etnische
minderheden beschouwd moeten worden. Het regeerakkoord van 13 augustus 1994 gaat immers uit
van een samenhangend en praktisch integratiebeleid, dat zich zowel richt op werk als leefomgeving,
onderwijs, cultuur en bestuur. In het kader van ons object van studie zullen wij echter niet op de
resultaten van alle beleidsterreinen van het integratiebeleid ingaan, maar ons beperken tot het gebied
onderwijs en cultuur. Dit doen wij aan de hand van jaaroverzichten van het integratiebeleid Etnische
Groepen vanaf 1998 (Min. BIZA) als belangrijkste leidraad. Aan de hand van Inspectierapporten en
SCP-verslagen (1999 /2000/2001) geven we  hierna een beknopt overzicht van de genomen
maatregelen en getroffen voorzieningen in de 21ste  eeuw.

In het kader van vooral het grotestedenbeleid kreeg het lokaal jeugdbeleid, gericht op risico-jongeren,
vanaf 1995 specifieke aandacht. De steden gaven uitvoering aan met het Rijk afgesloten convenanten.
Door de gemeenten werd een breed scala van investeringen ingezet, variërend van voorschoolse
activiteiten, preventiebeleid op het gebied van jeugd en veiligheid tot alternatieve straffen en trajecten
die leiden naar de arbeidsmarkt.



Op lokaal niveau werd van de gemeenten gevraagd meer samenhang in het jeugdbeleid te brengen.
Bouwstenen daarvoor werden  vooral geleverd in de nota Lokaal Onderwijsbeleid van OC en W
(1995) en de nota Lokaal Preventief Jeugdbeleid van VWS (1995).
In 1997 werd een belangrijke stap gezet in het bevorderen van de integratie van minderheden door de
inwerkingtreding van de Wet Gemeentelijk Onderwijsachterstandbeleid (GOA). De gemeente kreeg
met deze wet zodanige bevoegdheden, dat zij in staat geacht moest worden de coördinatie van het
lokale onderwijsachterstandbeleid op een constructieve wijze inhoud te geven. Zij kan zorgen voor
maatwerk dat de effectiviteit bevordert en dat bijdraagt aan de realisatie van de doelen uit het
Landelijk Beleidskader (LBK). Het gaat om het  verbeteren van de Nederlandse taal, het verminderen
van verwijzingen naar speciale onderwijsvoorzieningen, het voorkomen van schooluitval, het
bewerkstelligen van een meer evenredige deelname aan het onderwijs en het verbeteren van de
registratie van lokale ontwikkelingen.

Met ingang van het schooljaar 1997 – 1998 stelde het kabinet jaarlijks 270 miljoen gulden ter
beschikking voor klassenverkleining en kwaliteitsverbetering in het basisonderwijs. Dit bedrag is
inmiddels verhoogd naar circa 600 miljoen gulden. Het doel is om kwalitatieve maatregelen te nemen
om scholen te ondersteunen bij het verbeteren van de kwaliteit van het onderwijs en het bieden van
onderwijs op maat. Ook de samenhangende inzet van instrumenten als voorschoolse opvang,
verlengde schooldag en intercultureel onderwijs werden hierin opgenomen.

Per 1 januari 1997 zijn de verantwoordelijkheid en de middelen voor de huisvesting in het primair en
voortgezet onderwijs (circa 1.7 miljard gulden ) overgedragen aan de gemeenten. Gedurende de
periode 1998 tot en met 2001 hebben zij een specifieke uitkering van het Rijk voor de
schoolbegeleiding ontvangen. Hierdoor kon meer dan voorheen de schoolbegeleiding een functie
vervullen bij het bestrijden van de onderwijsachterstand en de bevordering van de integratie van
leerlingen uit etnische minderheidsgroepen.

Met de verschijning van de onderwijsgids (De basisschool, gids voor ouders en verzorgers) wordt
gestreefd naar het versterken van de positie van ouders, verzorgers en leerlingen ten opzichte van de
school. Deze gids is ook verschenen in het Engels, Turks en Arabisch.
Voor de deskundigheidsbevordering op het gebied van medezeggenschap van ouders wordt aan de
algemene ouderorganisaties jaarlijks een budget van 1 miljoen gulden toegekend (20 procent wordt in
samenspraak met specifieke ouderorganisaties (ook voor allochtone ouderorganisaties) aangevraagd
en besteed).

In het kader van de evaluatie van het onderwijs voorrangsbeleid werden veel onderzoekingen verricht
(o.a. vergelijking van schoolloopbanen, zittenblijven, schoolprestaties, voortijdig schoolverlaten). Het
SCP-onderzoek ‘Van school naar werk’ bevestigt nadrukkelijk het feit, dat de maatschappelijke
perspectieven van de tweede generatie (die vanaf hun zesde levensjaar in Nederland wonen) beter zijn.
De onderwijsparticipatie van de jongeren van de tweede generatie blijkt aanzienlijk groter te zijn dan
van de eerste. In dit verband wordt wel benadrukt dat er nog veel te veel achterstand bestaat, waardoor
een beleid om deze in te lopen hard nodig is.

Op 1 augustus 1994 werd een wijziging van de Leerplichtwet 1969 van kracht, die tot doel heeft het
gemeentelijk toezicht op naleving van de leerplicht te verbeteren.
Een belangrijk resultaat is  dat in het kader van de RMC-functie (Tijdelijke Regeling Regionale Meld-
en Coördinatiefunctie voortijdig schoolverlaten) vele geregistreerde voortijdig schoolverlaters in het
onderwijs zijn herplaatst .
Onder voortijdig schoolverlater wordt iedere jongere tot 23 jaar aangemerkt, die zonder
startkwalificatie het onderwijs verlaat. Ook leerlingen tot 23 jaar die langer dan een maand zonder
reden van school wegblijven  worden gezien als voortijdig schoolverlater. Dat het ernst is met het
oplossen van  het voortijdig schoolverlaten blijkt uit het in de Rijksbegroting opgenomen bedrag van
€ 10.220.764  voor de specifieke uitkering 2002 als bedoeld in het Besluit regionale meld- en
coördinatiefunctie voortijdig schoolverlaten.



De projectgroep NT2 die in 1989 is ingesteld droeg haar werk in 1997 over aan de
procesmanagements PO en VO. Hierbij wordt nagegaan hoe het niet alleen op schoolniveau maar ook
op gemeentelijk niveau het best een samenhangend beleid kan worden gemaakt op het gebied van
NT2.

De projectgroep Intercultureel Onderwijs (ICO) die in 1994 werd geïnstalleerd, draagt bij aan de
daadwerkelijke totstandkoming van intercultureel onderwijs door allerlei activiteiten. Zo heeft zij
samen met de Anne Frankstichting in 1996 een verzameling van voorbeelden van intercultureel leren
uitgebracht (titel: Waar een wil is is een weg). Ook heeft zij bijgedragen aan het opzetten van een
helpdesk van auteurs van leermiddelen en aan de interculturalisering van eindtermen en kerndoelen.
Tot 1998 had deze projectgroep drie prioriteiten gesteld om tot de beoogde verandering in de reguliere
onderwijspraktijk te komen: het intercultureel leren, het onderwijsmateriaal en de relatie school-
omgeving.

Ter completering van het voorgaande volgen, zoals eerder aangegeven, enkele korte aantekeningen
over de door het SCP bepleite programma’s in het kader van de bestrijding van onderwijsachterstand.
Het gaat dan om het kern- en het flankerend programma, die zich respectievelijk richten op voor- en
vroegschoolse educatie en de brede school.

Voor- en vroegschoolse educatie

Of de voor- en vroegschoolse periode wel of geen essentiële fase is in de ontwikkeling van kinderen,
is onder psychologen in het algemeen en ontwikkelingspsychologen in het bijzonder reeds lang geen
discussiepunt meer. Voor een optimale ontplooing en om op latere leeftijd succesvol het onderwijs te
kunnen doorlopen en aan de maatschappij deel te nemen moet de start goed zijn. Helaas begint een
grote groep kinderen aan het basisonderwijs met een achterstand welke in latere jaren niet meer kan
worden ingelopen. Deze achterstand is niet alleen op cognitief maar ook op sociaal gebied aanwezig.
Het zijn dan vooral  kinderen uit allochtone gezinnen en autochtone kinderen van laag opgeleide
ouders, die risico’s  lopen op leerachterstanden.

Voor- en vroegschoolse educatie is een belangrijk onderdeel van het integratiebeleid van de overheid
(neergelegd in de bekend geworden nota “Kansen krijgen, Kansen pakken”). Bij de behandeling van
de VWS-begroting voor 2000 had het Nederlandse kabinet de Kamer toegezegd een plan te
presenteren voor de implementatie van voor- en vroegschoolse educatie (VVE) op brede schaal. De
doelstelling van het plan is om uiteindelijk alle kinderen in een achterstandssituatie te bereiken en hen
optimale ontwikkelingskansen te bieden, met als uiteindelijk resultaat een aanzienlijke reductie van
hun taal- en ontwikkelingsachterstand aan het begin van hun schoolloopbaan. Het gaat om ongeveer
200.000 kinderen in de leeftijdsgroep van twee tot en met vijf  jaar.
In de eerste plaats wordt aan alle kinderen uit de risicogroep op zeer jonge leeftijd een intensief
programma aangeboden in schoolse voorzieningen. Belangrijk is daarbij dat
ontwikkelingsachterstanden al op zeer jonge leeftijd worden gesignaleerd en ouders worden
gemotiveerd voor de deelname van hun kind aan een voorschoolse voorziening en een intensief
ontwikkelingsprogramma. Ook zal er van samenwerking sprake moeten zijn met consultatiebureaus,
peuterspeelzaken en basisscholen. Een gezamenlijke integrale aanpak van het 0 – 6- jarigenbeleid is
hierbij het uitgangspunt.

Voor de start van het plan werden de volgende acties ondernomen:
1. substantiële uitbreiding van de capaciteit van intensieve taal- en ontwikkelingsprogramma’s voor

2-5- jarige kinderen uit de doelgroep;
2. versterking- samen met gemeenten- van de keten van voorzieningen voor jonge kinderen en

vergroting van het bereik van achterstandskinderen;
3. intensivering van scholing en deskundigheidsbevording van beroepskrachten van voorschoolse

voorzieningen en leerkrachten;
4. intensivering van de ondersteuning van kwaliteits- en beleidsontwikkeling;
5. systematische monitoring en evaluatie van de resultaten van het VVE-beleid.



Deze acties en fasering van de aanpak zijn volledig uitgewerkt. Met de beleidsinspanningen is de
laatste jaren een sterke  basis gelegd voor het VVE-beleid. In samenwerking met gemeenten wil het
Kabinet uiteindelijk een sluitende aanpak voor 0-6- jarigen en een bereik van alle
achterstandskinderen op jonge leeftijd met intensieve VVE-programma’s realiseren.

De ontwikkeling van brede scholen

Wat is de Brede School?
In de literatuur vinden wij vele omschrijvingen van de Brede School. Wij kiezen uit deze veelheid
drie, die naar onze mening  kernachtig dit schooltype omschrijven:
1. Naar de mening van Westbroek (1996) gaat het bij de Brede School vooral om het verbinden van

de verschillende disciplines die een rol spelen of kunnen spelen in het leven van jongeren.
2. Vries (1999) legt de nadruk op iets anders. Hij stelt dat de Brede School erop gericht is het

vermogen  van kinderen en jongeren in hun eigen omgeving de beste melange aan
ontwikkelingsmogelijkheden te bieden.

3. Volgens Brede (2000) is de Brede School een netwerk van onderwijs, welzijn en zorg voor
kinderen en hun ouders. Een netwerk bestaande uit een school en andere voorzieningen
(zorginstellingen, cultuur, sport en bijvoorbeeld politie), met als doel de actieve deelname van
kinderen aan de samenleving te bevorderen, kinderen een goede ‘dagindeling’ te bieden,
mogelijke achterstanden van kinderen weg te nemen en hun sociale competentie te vergroten.

Brede scholen betreffen dus lokale ontwikkelingen. Het zijn vooral het ministerie van Onderwijs
Cultuur en Wetenschappen die in afstemming met andere betrokken departementen en de Vereniging
Nederlandse Gemeenten (VNG) de ontwikkeling van brede scholen ondersteunen. Daartoe worden
vooral beschikbare instrumenten gerichter ingezet.

Waarom een brede school?
Het ontstaan van brede scholen is een reactie op verschillende maatschappelijke ontwikkelingen. Door
de toenemende arbeidsparticipatie van beide ouders is er een maatschappelijke vraag naar een
sluitende ‘dagindeling’ voor kinderen. De Brede School geldt dan als parapluterm voor het
samenhangende dag-arrangement voor kinderen waarvan de (alleenstaande) ouder werkt of beide
ouders werken. Het streven naar integraal jeugdbeleid sluit hierop aan: door samenwerking tussen
verschillende jeugdvoorzieningen de ontwikkelingsmogelijkheden van de jeugd vergroten en
eventuele problemen voorkomen.
Een reeks bredeschoolinitiatieven wordt primair ingegeven door de noodzaak alle expertise te
verenigen om hardnekkige onderwijsachterstanden aan te pakken. Door scholen weer aan hun
kerntaak – het verzorgen van onderwijs – toe te laten komen, wordt ook deze expertise optimaal benut.
Het Kabinet onderkent deze verschillende motieven, alsook de potentie die de brede
schoolontwikkeling voor heel Nederland en alle kinderen heeft. Een brede school is dus een school die
een plek heeft in de wijk.

Relevante beleidskaders en –ambities
Bij de bredeschoolontwikkeling gaat het om het organiseren van de praktische samenhang tussen
school en omgeving binnen bestaande beleidskaders. De resultaten die bij de doelgroep (kinderen,
jongeren) nagestreefd worden zijn neergelegd in de te onderscheiden onderdelen van het Rijksbeleid.
De voor de bredeschoolontwikkeling meest relevante intersectorale beleidskaders zijn het
Gemeentelijk Onderwijsachterstandenbeleid (GOA), het Voortijdig Schoolverlaten Beleid, het
integratiebeleid (nota ‘Kansen krijgen, kansen pakken’, 1998), het lokaal jeugdbeleid, het Grote
Stedenbeleid (GSB), het veiligheidsbeleid (IVP, Justitie in de Buurt, Jeugd en Veiligheid/Van
Montfrans), het kinderopvangbeleid en beleid Arbeid en Zorg (cie. Dagindeling), het
jeugdparticipatiebeleid, de provinciale en regionale preventieve en curatieve jeugdzorg, het sportbeleid
(w.o. Jeugd in Beweging en het breedtesportbeleid), het cultuurbeleid (w.o. Cultuur en School) en het
(jeugd)gezondheidsbeleid (w.o. consultatiebureau en jeugdarts). Scholen en welzijnsinstellingen
hebben daarnaast respectievelijk met het onderwijs- en het welzijnsbeleid te maken.
De genoemde beleidskaders geven ook in bestuurlijke zin uitdrukking aan de andere sturingsfilosofie
die de Kamer met de nota ‘Vertrouwen in Verantwoordelijkheid’ (BZK, 1999) is voorgelegd.



Maatschappelijke vraagstukken zijn in toenemende mate complex en onderling afhankelijk. Zij vragen
om een intersectorale benadering en om een andere sturingsrelatie tussen Rijk en Gemeente. Het
sleutelwoord is decentralisatie, minder centrale sturing, meer aandacht voor de procesarchitectuur
(‘horizontalisering van de beleidsvorming’) en met gemeenten in plaats van tegenover gemeenten.

Het instrumentarium waarover het Rijk beschikt om de ontwikkeling van de brede school te
ondersteunen omvat regelgeving, voorlichting, facilitering, de inzet van landelijke steunfuncties,
monitoring en onderzoek. Daarnaast wil het Kabinet een rol vervullen in de dialoog over de koers en
de toekomst van de Brede School. In deze dialoog speelt de vraag naar kansen en risico’s en het op
effectieve wijze benutten van succesformules om hiermee om te gaan een centrale rol.

Inventarisatie
Uit een inventarisatie (‘De brede school medio 1999’, Sardes, september 1999) blijkt dat niet alleen in
de meeste gemeenten die deelnemen aan het Grote Stedenbeleid (de ‘G25’), maar ook in andere
gemeenten (waaronder rurale gebieden) brede scholen staan of ontstaan. De ontwikkelingsfase is nog
erg verschillend.
Door de diversiteit aan definities en ontwikkelingsstadia (van voornemen tot operationele brede
school) is het niet goed mogelijk een kwantitatief overzicht van brede scholen te geven.
De diversiteit spreekt alleen al uit de aangetroffen naamgeving: brede school, brede buurtschool,
vensterschool, wijkschool, open wijkschool, kantoorurenschool, ‘community’ school, magneetschool,
forumschool, multifunctioneel onderwijs- en zorgcentrum (MOZC), SIS (School in de samenleving),
brandpuntschool, bedrijfstijdenschool, brede integrale basisschool, onderwijskansenschool,
buurtschool, plusschool, Tweede Thuis School, brede samelevingsschool.
Uit de inventarisatie van Sardes kwam  voorts vast te staan dat een brede school niet zonder slag of
stoot tot stand komt. Dit blijkt uit de knelpunten die door de basisscholen genoemd worden. Enkele
hiervan zijn dat de brede school het onderwijs in de knel brengt, niet vernieuwend genoeg is, een extra
belasting voor docenten en management is, te veel afhankelijk is van de motivatie van het team en van
de samenwerking van de partners.
Naast deze belemmerende factoren zien de betrokkenen ook succesfactoren, als bijvoorbeeld het raken
van de thuissituatie, een uitstralende werking op de wijk, het ervoor zorgen dat de school meer tijd
heeft voor het onderwijs en het verhogen en versterken van de samenwerking tussen school en
instellingen. Brede (1999) noemt een aantal voorwaarden waaraan de Brede School moet voldoen om
deze tot een succes te maken. De belangrijkste zijn, extra financiën, financiële continuïteit, goede
bereikbaarheid van de voorzieningen, professionele begeleiding, een goede beheersconstructie van het
gebouw en structurele samenwerkingsverbanden.

Doelen
Wat betreft doelstellingen en vormgeving lopen de verschillende initiatieven sterk uit elkaar, omdat
het ontwerp van de Brede School vooral een antwoord dient te zijn op ontwikkelings- en
ondersteuningsbehoeften van leerlingen en ouders in de buurt. Sommige gemeenten kiezen voor een
geconcentreerde huisvestingsvorm, andere zetten meer in op de samenwerkingsrelaties tussen
instellingen. In het inventarisatieonderzoek van Sardes worden de doelstellingen benoemd die bij de
meeste  brede-schoolinitiatieven zijn te herkennen, deze zijn: het voorkomen of wegwerken van
(onderwijs)achterstanden, kansen bieden aan de brede ontwikkeling van kinderen, het verbeteren van
de sociale cohesie in de wijk/buurt, het dorp en het versterken van buurt- en wijkfunctie, het mogelijk
maken van goede (buitenschoolse) opvang van kinderen, het verbeteren van de plek van de school in
de wijk, het aantrekkelijker maken van de school, de integrale aanpak van de jeugdproblematiek, de
integrale aanpak voor zorg en het verbeteren van huisvesting/multifunctioneel bouwen.

Het blijkt dat nagenoeg alle gemeenten met hun bredeschoolbeleid meerdere doelen tegelijk nastreven,
maar ook dat het formuleren van doelstellingen per brede school (soms) doelbewust wordt overgelaten
aan de scholen en hun samenwerkingspartners in de wijk.Veelal moet nog gewerkt worden aan een
gezamenlijke pedagogische  visie van de samenwerkende instanties.
Uit de inventarisatie van Sardes blijkt ook  dat de Brede School gemiddeld een netwerk van vijf tot zes
instellingen en organisaties bevat. Veel voorkomende partners in dit netwerk van de brede basisschool



zijn, naast de gemeente, de peuterspeelzaal, het buurthuis, het welzijnswerk, instellingen voor kunst en
cultuur, de politie, sportverenigingen, aanbieders van opvoedingsondersteuning en
ontwikkelingsstimulering, het maatschappelijk werk en instellingen uit de gezondheidszorg,
bibliotheken, instellingen voor sociaal-cultureel werk, stichtingen voor kinderopvang, speeltuinen en
soms arbeidsvoorziening. Cruciale partners zijn de ouders. Uit brede schoolinitiatieven blijkt dat veel
energie gestoken wordt in het zoeken naar een goede vorm om ouders bij de bredeschoolontwikkeling
te betrekken.
Tegenwoordig (anno 2003) zijn vooral veel basisscholen betrokken bij de ontwikkeling van brede
scholen. Deze aanpak wordt echter ook in aangepaste vorm aangetroffen in het voortgezet onderwijs,
afgestemd op de ontwikkelingsbehoeften die passen bij de leeftijd van de jeugdigen en zich
rekenschap gevend van de buurtoverstijgende functie van de school. Immers, het wervingsgebied van
een school voor voortgezet onderwijs is veel groter. Binnen het voortgezet onderwijs is het
voorstelbaar dat naast de eerder genoemde doelstellingen de bredeschoolaanpak  wordt benut voor de
bestrijding van voortijdig schoolverlaten, voor de oriëntatie op school en beroep of voor de
bevordering van een positief schoolklimaat in het algemeen.

Het beeld van de bredeschoolontwikkeling is met het voorgaande zeker niet compleet. Er is enig zicht
op doelen, betrokken partijen en activiteiten die men in het kader van brede scholen onderneemt. Uit
de inventarisatie van Sardes blijkt dat in iets meer dan de helft van de gevallen zowel het initiatief als
de coördinatie van de Brede School bij de school zelf ligt; 35% van de brede scholen is gestart op
initiatief van de gemeente. Er is zowel bij het Rijk als op het lokale niveau grote behoefte aan
informatie ter verdere aanvulling van dit beeld. Wielemans wijst in een pegagogisch commentaar
(1999) op het feit dat zeer verschillend wordt gedacht over de ‘taakverruiming’ van scholen en
leerkrachten en zegt dat het onderwijs steeds meer problemen krijgt toegeschoven. Hij stelt (p. 493):
“Gezin, politiek, economie, justitie, etc. , doen toenemend een beroep op het onderwijs om problemen
van drugs, verkeer, relatievorming, vandalisme, werkloosheid, milieu, verdraagzaamheid aan te
pakken”. Hij vraagt zich terecht af, waarom van de school  oplossingen worden verwacht voor
problemen die in en door andere maatschappelijke sectoren en factoren zijn veroorzaakt. Hij benadrukt
daarom de grote behoefte  aan  meer helderheid bij genoemde taakverruiming van het onderwijs.
Recentere onderzoekingen (Walrecht, 2001; Kruiter, 2002) die in de provincie Groningen zijn
verricht, tonen aan dat het gebrek aan een controlegroep de meting van het effect van diverse
activiteiten van de Brede School  bemoeilijkt. Wel blijkt dat een redelijk deel van de  activiteiten elk
schooljaar terugkeert. Hieruit wordt de voorzichtige conclusie getrokken dat de Brede School er
gedeeltelijk in slaagt een doorlopend en samenhangend aanbod van activiteiten  aan te bieden. Voorts
valt op dat  etnische minderheden steeds meer aan de opvoedingsactiviteiten deelnemen . Ook is er
sprake van een significante afname van een aantal gedragsproblemen van kinderen, maar deze  zou
geen duidelijke stabiele relatie met deelname aan bredeschoolactiviteiten hebben. Er werden wel veel
significante correlaties gevonden tussen deelname aan activiteiten en de opvoeding thuis. Geadviseerd
wordt toekomstig onderzoek vooral te richten op de effecten van de samenwerking tussen de
verschillende instellingen en  op de kenmerken van de georganiseerde activiteiten.
Op het congres  ‘Forumschool kindercluster Voorn’ te Utrecht dat op 13 juni 2002 is gehouden, zijn
diverse thema’s rond de organisatie van de Brede School aan de orde  gesteld. Enkele zijn: Brede
School en lokaal onderwijsbeleid, gemeentelijke ontwikkelingen van Multifunctionele Accommodatie
(MFA’s), locatieplan voor brede school binnen de gemeente en effectieve samenwerking als
fundament van de Brede School.
Het kernresultaat van de conferentie komt kort samengevat erop neer dat de vorm, functie en inhoud
van de brede school direct afhankelijk zal moeten zijn van de gemeentelijke ontwikkelingen en het
lokaal onderwijsbeleid. Duidelijk kwam naar voren dat vooral de structurele
samenwerkingsverbanden, een organisatie met korte lijnen en goede bereikbaarheid van de
voorzieningen een belangrijke bijdrage zullen leveren om de Brede School tot een succes te maken.
Tijdens de uitwerking van de genoemde thema’s bleek dat de discussie over de betekenis, inhoud en
functie van de Brede School nog in volle gang is. De rode draad door de conclusies van de conferentie
wees dan ook duidelijk op het vele werk dat voor een optimalere functionering van de brede school
moet worden gedaan.



In dit verband wijzen wij vooral op het beter op elkaar doen afstemmen van de integrale
samenwerking tussen onderwijs, zorg en welzijn binnen de gemeenten. Op het 2e jaarcongres
‘organisatie van de brede school’, dat op woensdag 18 juni 2003 in Forumschool Kindercluster Voorn
te Utrecht werd gehouden, zijn in verband met het laatste vele concrete voorstellen gedaan.
In hoofdstuk 4 en 11 (§ 11.3) komen wij,  in het kader van respectievelijk de  verantwoording van de
keuze met betrekking tot een sociaal-pedagogische benadering van ons probleemgebied  en de
presentatie van het door ons ontwikkelde model voor integrale sociaal-pedagogische hulpverlening en
didactische begeleiding aan Surinaamse  leerlingen in het primair onderwijs terug op de betekenis en
functie van de bredeschoolgedachte voor derdewereldlanden.

-2.6-  Samenvatting

Met betrekking tot de immigratie van Surinamers naar Nederland die vooral na de Tweede
Wereldoorlog op gang kwam kunnen wij tot het begin van de 21ste  eeuw twee piekperioden
onderscheiden. Deze zijn: rond 1974: kort voor Suriname’s onafhankelijkheid (1975) en van 1980 tot
1986: na de militaire coup en daarna de oorlog in het binnenland. De toen naar Nederland vertrokken
Surinamers waren allesbehalve optimaal voorbereid op de Nederlandse maatschappij. Een gevolg
hiervan was dan ook dat hun kinderen voor de opgave kwamen te staan zich te moeten aanpassen aan
een ander schoolsysteem in een voor hen nieuwe maatschappij. Deze groep bezat bovendien in het
algemeen een zwakke maatschappelijke positie.

Uit diverse studies is gebleken dat de schoolprestaties van Surinaamse basisschoolleerlingen in
Nederland vergeleken met die van de autochtone leerlingen verhoudingsgewijs laag zijn. Samen met
kinderen uit andere minderheidsgroepen (Antillianen, Turken en Marokkanen) behoren zij tot de
relatief grote groep leerlingen die op velerlei gebieden aanpassingsproblemen vertonen in het
Nederlandse onderwijs. In dit verband moet worden vermeld dat in verschillende publicaties van het
Sociaal en Cultureel Planbureau wordt aangegeven dat Surinaamse leerlingen vergeleken met de
leerlingen uit andere minderheidsgroepen, beter scoren voor wat de algemene schoolprestaties betreft.
Er is echter nog steeds sprake van een grote vertegenwoordiging van Surinaamse leerlingen in het
speciaal onderwijs en van een eveneens vrij grote groep die het schoolsysteem verlaat zonder een
diploma. De problematiek van Surinaamse leerlingen in het Nederlandse basisonderwijs is complex
van aard. Voor deze complexiteit worden genoemd: de onbekendheid van de werkelijke invloed van
de oorspronkelijke cultuur op het leer- en sociaal gedrag van het Surinaamse kind, de overschakeling
naar een nieuw onderwijssysteem, de verschillen van de aard der problematiek bij Surinaamse
kinderen uit verschillende generaties, het onderdeel vormen van de grote groep leerlingen die
achterstandsproblemen vertoont, maar tot een andere culturele (minderheids)groep behoort en het nog
niet voldoende doordrongen zijn van de aard en de consequenties van inter-etnische relaties met
betrekking tot onderwijs en vorming.

Deskundigen noemen drie duidelijke factoren welke bijdragen tot het verklaren van de geconstateerde
onderwijsachterstand bij de Surinaamse leerlingen. Deze hangen samen met de sociaal-economische
positie van de leerling (vooral van het gezin waaruit deze afkomstig is) en met zijn/haar specifieke
migratieachtergronden. Ook spelen factoren mee die de kenmerken betreffen van de school waar de
leerling onderwijs volgt of heeft gevolgd.

De Rijksoverheid heeft in 1985 de activiteiten in het kader van de achterstandsbestrijding in het
onderwijs samengebracht in het Onderwijsvoorrangsbeleid (OVB). Dit was een voortzetting van het
onderwijsstimuleringsbeleid uit de jaren zeventig. Om er zorg  voor te dragen dat de resultaten van het
beleid, mede in de vorm van leerlingresultaten, beschikbaar zouden komen, werd voor het OVB een
uitgebreid evaluatieplan opgesteld. Dit heeft geresulteerd in een cohortonderzoek dat tweejaarlijks
onder enkele tienduizenden leerlingen van het basisonderwijs wordt verricht. De uitkomsten  hiervan
vormen de basis voor uitgebreider onderzoek. De cohortgegevens en de rapporten van aanvullend
onderzoek, gevoegd bij de gegevens van de onderwijsinspectie, vormden de voornaamste
informatiebronnen voor het SCP bij het schrijven van het onderwijsdeel van de Rapportage



Minderheden 1999. Op basis van deze en andere onderzoeksgegevens heeft de Nederlandse overheid
veel geïnvesteerd in methoden, materialen en projecten die aansluiten bij de leer- en
ontwikkelingsbehoeften van leerlingen met achterstanden. Gemeenten kregen meer
verantwoordelijkheden en ruimte om oplossingen op maat te kiezen. Deze gemeenten zetten een breed
scala van initiatieven in welke varieert van voorschoolse activiteiten, preventiebeleid op het gebied
van jeugd en veiligheid tot alternatieve straffen tot trajecten, die toeleiden naar de arbeidsmarkt.
Vooral de doelen uit het Landelijk Beleidskader (LBK) kwamen centraal te staan. Het gaat o.a. om het
verbeteren van de Nederlandse taal, de vermindering van verwijzingen naar speciale
onderwijsvoorzieningen, het voorkomen van schooluitval, het bewerkstelligen van een meer
evenredige deelname aan het onderwijs en het verbeteren van de registratie en van  de lokale
ontwikkelingen.

Kort voor het ingaan van de 21ste eeuw werden door het SCP in het kader van de bestrijding van
onderwijsachterstand twee programma’s sterk bepleit die beide in de implementatiefase verkeren: het
kernprogramma ‘voor- en vroegschoolse educatie’ en het flankerend programma ‘de ontwikkeling van
de brede school’. Beide programma’s zouden mede een bijdrage moeten leveren aan de realisatie van
het integratiebeleid van de Nederlandse overheid. Dit beleid werd in het kader van de verkiezingen op
22 januari 2003 als een van de belangrijkste punten in de verkiezingsprogramma’s van de politieke
partijen  opgenomen. Hieruit trokken wij voorzichtig de conclusie dat het nu reeds langer dat 15 jaren
ingezette integratiebeleid nog niet de verwachte resultaten heeft opgeleverd. Wat de consequenties van
de aangekondigde bezuinigingsmaatregelen van de regering Balkenende 2 voor dit integratiebeleid
zullen zijn, valt voorlopig moeilijk te voorspellen.

De in dit hoofdstuk beschreven problematiek van Surinaamse leerlingen in het Nederlandse
basisonderwijs zal vergeleken worden met de uitkomsten van ons onderzoek naar de stand van zaken
van probleemleerlingen op  Surinaamse lagere  scholen en de ten behoeve van hen bestaande
hulpverlening. Deze vergelijking is niet alleen van grote betekenis  voor het verkrijgen van een goed
inzicht in de verschillen tussen de twee groepen leerlingen, maar ook voor het in het derde deel van
deze studie te ontwikkelen model voor integrale sociaal-pedagogische hulpverlening en didactische
begeleiding, dat aan de Surinaamse situatie aangepast zal moeten zijn.
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-3- Probleemleerlingen en hulpverlening aan de Surinaamse
lagere school

-3.1-  Probleemleerlingen

Met ons onderzoek naar probleemleerlingen in het Surinaamse lager onderwijs en de ten behoeve van
hen bestaande hulpverlening zouden wij niet mogen aanvangen alvorens wij niet zijn nagegaan: welke
soort problemen wij bij lagereschoolleerlingen kunnen verwachten, waardoor zij als
probleemleerlingen (zouden mogen) worden aangemerkt, over welke hulpverleningsinstanties het land
beschikt en aan welke probleemleerlingen deze hulp wordt geboden.
In de praktijk is ons gebleken dat er verschillen zijn in de mate waarin en de wijze waarop wij op
school geconfronteerd worden met problemen bij leerlingen. Onze ervaring als leerkracht in de
multi-culturele Surinaamse samenleving heeft ons geleerd dat zowel bij de verschijning van
probleemgedrag als het reageren op en beleven van aangeboden hulpverlening door kinderen en hun
ouder(s), de invloed van de diverse subculturen een niet te onderschatten rol speelt. Het komt
regelmatig voor dat kinderen die zeer ernstige problemen in de thuissituatie ondervinden deze op een
bijna natuurlijke wijze weten te camoufleren. Hierdoor vallen bestaande problemen niet gemakkelijk
op en is, als dat wel het geval zou zijn, de wortel van het probleem vaak moeilijk te achterhalen. Niet
zelden spelen trots en vrees voor het gevoel gefaald te hebben bij kinderen en hun ouders hierbij een
grote rol: de doorsnee javaans-Surinaamse jongen laat bijvoorbeeld in geringere mate probleemgedrag
merken dan zijn Afro-Surinaamse klasgenoot. Er blijken voorts ook verschillen te bestaan tussen
stads- en districtskinderen. Beide groepen verschillen weer van kinderen die ver in het binnenland
woonachtig zijn. Helaas zijn hierover geen uit wetenschappelijk onderzoek in Suriname verkregen
data beschikbaar. Het is daarom ook niet goed mogelijk een door onderzoek getoetst  overzicht te
geven van bij Surinaamse lagereschoolleerlingen voorkomende problemen. Bevindingen uit
onderzoekingen buiten Suriname geven ons echter een redelijk beeld ter oriëntatie op het gebied van
de soort en aard van de problemen die wij in het algemeen bij lagereschoolleerlingen kunnen
verwachten.

In het vorige hoofdstuk zagen wij reeds welke problemen zich vooral bij leerlingen afkomstig uit de
allochtone groepen uit de Nederlandse bevolking  voor doen.
Uit de literatuur blijkt dat er een zeer complexe samenhang bestaat tussen emotionele problemen en
problemen die te maken hebben met het leren op school. Verhulst en Akkerhuis (1986) concluderen op
grond van een literatuuroverzicht dat kinderen met emotionele en gedragsproblemen zowel in het leren
als in sociaal opzicht achterstanden vertonen. Wilbrink Griffioen (1991) onderscheidt ook
verschillende mogelijkheden in de relatie tussen problemen thuis en op school. Van Liesbont (1992) is
van mening dat de sociale en emotionele problemen in de lagereschoolperiode rechtstreeks
samenhangen met chronische of tijdelijke problemen in de buitenschoolse omgeving. Terwijl sommige
kinderen de school als een veilige plaats ervaren die losstaat van gezinsproblemen, zien anderen haar
juist als oorzaak van andersoortige problemen.
Roede en Derriks (1993) zeggen in verband met problemen in de lagereschoolperiode dat bij heel wat
kinderen zich vrij ernstige problemen voordoen. Voor een deel liggen de wortels daarvan buiten de
school. Soms zijn het  problemen die vooral door schoolse factoren manifest worden. Zij constateren
voorts dat de meeste van de problemen die voorkomen van voorbijgaande aard zijn.

De aanduiding ‘probleemleerling(en)’ wordt in deze studie door ons gehanteerd wanneer het gaat om
lagereschoolleerlingen voor wie op korte of lange termijn maatregelen moéten worden getroffen ter
vergroting van de garantie dat zij de aangevangen schoolloopbaan op een normale wijze (in Suriname
binnen de vastgestelde zes leerjaren) kunnen afronden (zie ook § 5.4).
Welke kinderen onder de aangegeven omschrijving vallen en welke problemen zij hebben, laat zich,
zoals in het voorgaande gebleken is, heel moeilijk eenduidig omschrijven. In de praktijk komt het neer
op een combinatie van de beoordeling van het prestatieniveau en het gedrag van de leerling door de
leerkracht (Maas 1992). Ook in ons onderzoek zullen wij ervan uitgaan, dat de aanduiding
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probleemleerlingen o.a. geschiedt op basis van de beoordeling door schoolleider en leerkracht. Bij
deze beoordeling vormen twee kenmerken de basis: de leerprestaties en het gedrag.
Met betrekking tot de oorzaken van verschillen in de leerprestaties zijn er in Europa door vooral
orthopedagogen veel onderzoekingen verricht, terwijl dit met betrekking tot oorzaken voor
gedragsproblemen minder het geval is. Probleemgedrag blijkt veelal samen te gaan met lage
leerprestaties. In de door ons bestudeerde literatuur over deze problematiek hebben wij geen
bevredigend antwoord gevonden op de vraag met betrekking tot de onderlinge beïnvloeding (o.a.
McMicheal, 1979; Mortimore e.a. , 1986; Sturge, 1982).
Als sociaal-pedagoog interesseren ons vooral de factoren die ten grondslag liggen aan het ontstaan van
gedragsproblemen en de wijze waarop deze belemmeringen kunnen worden voorkomen of opgeheven.

Wat vinden wij ten aanzien van de genoemde problematiek in de sociologische en sociaal-
psychologische literatuur?

In de sociologische en sociaal-psychologische literatuur wordt het onderwijs als geheel van normen,
gedragsregels, sociale betrekkingen en verhoudingen aangeduid als een sociaal systeem. Dit sociaal
systeem heeft invloed op school en kind. Het wordt onderscheiden in het macrosociaal systeem, dat
wil zeggen de totaliteit van normen, gedragsregels, sociale betrekkingen en verhoudingen, die voor het
gehele schoolwezen gelden en het microsociaal systeem, dat iedere school binnen het geheel van het
schoolwezen vormt en  waarmee het eigen karakter van normen, gedragsregels etc. die elke school
weer kenmerken wordt bedoeld. Het is te verwachten dat van beide sociale systemen bepaalde zaken
als problematisch door kinderen en/of leerkrachten kunnen worden ervaren.

Behalve  problemen die kunnen voortvloeien uit het macro- en micro-sociaal systeem kan het kind ook
problemen hebben die voortkomen uit zijn/haar geaardheid en ontwikkeling. Zoals is aangegeven
kunnen kinderen opvallen door moeilijkheden in het leerproces of (en) door moeilijkheden in hun
gedragingen.  Deze kunnen in bepaalde gevallen gelijktijdig aan de orde komen. Men ziet bijvoorbeeld
verschijnselen als lees-, taal- en rekenmoeilijkheden vaak samengaan met agressief gedrag,
oneerlijkheid, ongeoorloofd verzuim, angstig reageren, etc. De oorzaken kunnen liggen in het kind
zelf, in de schoolsituatie of in de sociaal-maatschappelijke situatie. Leer- en gedragsmoeilijkheden
kunnen soms ook door lichamelijke afwijkingen (bijvoorbeeld: slecht zien, slecht horen) en/of in
psychische belemmeringen ontstaan (bijvoorbeeld  nervositeit, geringe psychische energie, tekorten op
verstandelijk terrein).

Literatuur over de relatie tussen probleemgedrag en leerprestaties geeft aan dat het kind niet zelden
zijn/haar gebrekkige leerprestaties ervaart en daarop reageert, terwijl anderzijds gedragsmoeilijkheden
het openstaan voor de geboden leerstof kunnen bemoeilijken. Beide stoornissen zijn derhalve niet te
scheiden, al zal het accent dikwijls op één van de twee komen te liggen.
Wil het kind behoorlijke prestaties op school leveren, dan zal het in het algemeen moeten beschikken
over voldoende intellectuele begaafdheid, een behoorlijke aandachtsconcentratie, een voldoende
motorisch functioneren, een goede inprentings- en geheugenfunctie, een voldoende psychisch tempo
en een gezonde psychische spankracht. Voorwaarden zijn ook  dat het een goede relatie moet hebben
met de leerkracht en de andere klasgenoten en dat het niet dusdanig in zijn/haar emotionele
ontwikkeling is gestoord, dat het aanpassingsmoeilijkheden heeft.

Een belangrijk deel van de psychische problematiek van het schoolkind is terug te voeren op het gezin.
De instelling van de ouders ten opzichte van het onderwijs, hun eventuele vijandigheid,
onverschilligheid of waardering ten aanzien van de leerresultaten en hun bereidheid tot samenwerking
met de school kunnen het kind in zijn ontplooiing zowel stimuleren als remmen. Slechte leerresultaten
kunnen eventueel hiervan het gevolg zijn, terwijl gedragsmoeilijkheden vooral bij een vijandige
instelling van het gezin tegenover de school, gewekt of bevorderd kunnen worden. Met name de
voorbereiding op de school door de ouders speelt een belangrijke rol, omdat de start van het kind er in
aanzienlijke mate door bepaald wordt. Doch ook als het kind reeds geruime tijd de school bezoekt,
blijft het gezin van groot gewicht in de wijze waarop de aanpassing bij de jongen of het meisje
verloopt. Ook de sfeer in het gezin heeft zonder meer consequenties voor de aanpassing aan de school:
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huiselijke conflicten of abnormale omstandigheden kunnen het kind emotioneel zwaar belasten, met
de kans dat het zowel in zijn leerprestaties als in zijn gedrag op school problemen kan ondervinden.
Grote problemen kunnen zich ook voordoen wanneer bepaalde verwachtingen van de ouders niet reëel
zijn en zij daardoor bijvoorbeeld onvoldoende rekening houden met de werkelijke capaciteiten van het
kind. Dat de algehele aanpak en opvoeding van het kind (verwenning, verwaarlozing, enz.) door de
ouders vóór de schoolplichtige leeftijd in dit alles doorspeelt, mag als vanzelfsprekend worden
verondersteld. Het is uitermate moeilijk om achter deze moeilijkheden de daaraan ten grondslag
liggende oorzaken te ontdekken waardoor vaak  daarvoor terzake deskundigen moeten worden
ingeschakeld.

-3.2-  Hulpverlening  probleemleerlingen

Hulpverlening aan probleemleerlingen heeft als uiteindelijk doel de factoren die tot de in de
voorgaande paragraaf beschreven problemen hebben geleid of kunnen leiden, op te heffen of te
voorkomen. De  problemen binnen het Surinaamse lager onderwijs lieten vooral aan het einde van de
jaren zestig een grote behoefte gevoelen aan hulpverlening. Daarom werd in 1966 het Pedologisch
Instituut (PI) opgericht. Begeleiding en dienstverlening aan het lager onderwijs waren de belangrijkste
taken van dit instituut. Rond 1977 beschikte het over een Schoolpsychologische Dienst, een afdeling
voor logopedie en voor schoolmaatschappelijk werk. Laatsgenoemde afdeling was belast met het
onderzoek naar de sociale achtergronden van de  leerlingen. Zij volgde de schoolvorderingen van
daarvoor in aanmerking komende leerlingen, bracht rapport uit en begeleidde de jongeren naar werk of
andere dienstverlenende instanties. Het is ons niet duidelijk geworden waarom deze afdeling van het
PI slechts enkele jaren in deze vorm heeft gefunctioneerd. Is misschien het ontbreken van uit
wetenschappelijk onderzoek verkregen data een der oorzaken?
Voor een uitgebreid overzicht van de belangrijkste drie instanties en instellingen binnen het
hulpverleningsveld anno 2003 verwijzen wij naar § 8.3.

De oriëntatie in ons probleemgebied  heeft laten zien dat er van een samenhangende
jeugdhulpverlening in Suriname geen sprake is. Er bestaat ook geen structurele samenwerking tussen
onderwijs en jeugdhulpverlening. Het blijkt  dat de lagere scholen in het algemeen onvoldoende
mogelijkheden hebben om op professionele wijze problemen van leerlingen te signaleren en diagnoses
te stellen. Deze begrenzing maakt een nauwe en goed gecoördineerde samenwerking tussen onderwijs
en jeugdhulpverlening zeer noodzakelijk.

Voor een heldere weergave van de bestaande structuur van de hulpverlening in Suriname zullen wij
gebruik maken van een bekende indeling met betrekking tot jeugdhulpverleningsinstellingen van Van
Benneton (Aartsen e.a. , 1987; p. 49). Ofschoon deze indeling gericht is op de Nederlandse situatie, is
deze ook goed te gebruiken bij een bespreking van de hulpverleningsinstellingen in Suriname. Van
Benneton ondescheidt:
- algemene instellingen;
- ingebouwde hulpverlening en
- specifieke hulpverleningsinstanties.
Binnen deze drie genoemde categorieën wordt nog  een onderverdeling gemaakt in:
- preventieve voorzieningen (gericht op het voorkomen van de problemen);
- ambulante voorzieningen (de hulp wordt thuis verstrekt aan de cliënt);
- semi-residentiële voorzieningen (de cliënt verblijft overdag of een gedeelte van de dag in een

dienst/hulpverleningsinstelling);
- de residentiële voorzieningen (de cliënt verblijft dag en nacht in een hulpverleningsinstelling).

De algemene instellingen
Onder deze instellingen vallen het algemeen maatschappelijk werk, dat gezien wordt als een
basisvoorziening, waar het hulpaanbod vooral bestaat uit informatie, advies en vooral materiële
hulpvoorzieningen. De zogenaamde proceskundige voorziening is in Suriname erg incidenteel.
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Vanuit diverse overheidsinstanties wordt via verschillende diensten aan kinderen en jeugdigen hulp
verleend. Naast de algemene instellingen  is er een aantal categorale instellingen dat zich bezighoudt
met seksuele jeugdhulpverlening, hulpverlening aan alcohol- en drugsverslaafden en hulp aan
geestelijk gehandicapten.

Ingebouwde hulpverlening
Een vorm van hulpverlenen waarbij deze wordt gegeven vanuit een instelling die niet specifiek op
hulpverlening is gericht. Een bekende onderscheiding is:
- hulpverlening  die ingebouwd is in een sociaal systeem dat op de mens is gericht (bijvoorbeeld een

school, een  ziekenhuis)  en
- hulpverlening die ingebouwd is  in een sociaal systeem dat niet primair op de mens is gericht

(bijvoorbeeld een bedrijf).
Vooral de eerste vorm vinden wij, zij het nog weinig ontwikkeld, in Suriname. Deze behelst
maatschappelijk werk bij de jeugdpolitie, buurthuismaatschappelijk werk en
ziekenhuismaatschappelijk werk.
Specifiek op de school gericht maatschappelijk werk ten behoeve van probleemleerlingen is in
Suriname nog weinig ontwikkeld. De schoolmaatschappelijk werker is binnen het onderwijsgebeuren,
in tegenstelling tot de situatie op vele Engelssprekende eilanden in de Caribische regio, niet erg
bekend.

Specifieke hulpverleningsinstanties
Tot deze instanties rekenen wij de afdeling jeugdzorg van het MINOV, het Pedologisch Instituut en de
bureaus inzake kindermishandeling.
Er zijn jeugdhulpverleningsinstellingen die hulp verlenen op basis van justitiële maatregelen. Deze
worden ook wel met de naam kinder- of jeugdbescherming aangeduid. Het betreft de Raden van de
kinderbescherming en de Gezinsvoogdij  en Voogdij.

Tot de residentiële voorzieningen rekenen wij in Suriname de kindertehuizen. Onder deze aanduiding
vallen een scala van tehuizen die voortgekomen zijn uit de medische hoek, de kinderbescherming,  het
bijzonder jeugdwerk en de zogenaamde schoolinternaten.
De ontwikkeling van gezinshuizen is in Suriname goed aangeslagen. In deze huizen worden kinderen
van verschillende leeftijden  opgevangen.

Diverse overheidsinstellingen voor hulpverlening zijn bij verschillende ministeries ondergebracht.
Vele voorzieningen zijn particulierinitiatief-voorzieningen. Deze verzuiling  bemoeilijkt het tot stand
komen van een samenhangend jeugdhulpverleningsbeleid. Daarom zal ook in Suriname, wat nu
wereldwijd als belangrijke trend binnen het jeugdhulpverleningsveld aan de orde is, van een categorale
naar een meer integrale benadering van de hulpverlening moeten worden overgegaan.

Samenvattend kunnen wij stellen dat de zorg voor jeugdigen met problemen in Suriname, evenals in
vele andere landen het geval is, een taak is voor zowel overheids- als particuliere instellingen:
a) in verschillende sectoren van de overheid, zoals op de ministeries van  Onderwijs, Sociale Zaken,

justitie  en Volksgezondheid;
b) in verschillende particuliere jeugdhulpverleningsinstellingen.
Er bestaat geen hechte samenwerking tussen de sectoren van de overheid onderling en de particuliere
jeugdinstellingen. Het gevolg hiervan is dat niet op elkaar afgestemde zorg bij velen tot onvrede leidt.
Een onderzoek om na te gaan in hoeverre onderwijs en jeugdhulpverleningsinstellingen in Suriname
samenwerken wordt sterk aanbevolen.

Op de lagere scholen in Suriname hebben de meeste probleemleerlingen contacten met:
- het Pedologisch Instituut )
- de  Afdeling Begeleiding + ) ministerie van Onderwijs en
   het Diagnostisch Team ) Volksontwikkeling
- het Directoraat Jeugdzaken )
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- het Algemeen Maatschappelijk Werk              )  ministerie van Sociale Zaken
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- de Dienst Jeugdzorg )
- de Justitiële Kinderbescherming ) ministerie van Justitie en Politie
- de Afdeling  Jeugdzaken (Justitie en Politie) )

- het Medisch Opvoedkundig  Bureau              ) ministerie van Volksgezondheid
- de Stichting voor het Kind (Particulier)
- de Stichting JOVROCE (Particulier)
- het Bureau Kinderontwikkeling (Particulier).

Het Gewoon Lager Onderwijs  heeft geen structurele samenwerking met
jeugdhulpverleningsinstanties. Het komt  zelden voor dat onderwijs en jeugdhulpverlening samen en
ieder vanuit de eigen kennis en verantwoordelijkheid initiatieven nemen voor een gezamenlijke
aanpak van problemen bij jeugdigen. Ook het speciaal onderwijs en de jeugdzorg functioneren nog te
zeer apart van elkaar. Met Zandberg (2000) zijn wij het eens wanneer hij erop wijst dat onderwijs en
jeugdzorg in elkaars verlengde dienen te liggen en wel zodanig dat de tweede een aanvullende functie
vervult op het eerste. Het gaat dus vooral om een betere afstemming waarbij de kerntaken, het geven
van onderwjs en het verlenen van hulp, overeind blijven.
In het algemeen ervaart men binnen het lager onderwijs gebreken in het zorgsysteem, vooral wat
betreft de signalering, diagnose en aanpak van psycho-sociale en gedragsproblemen. Ook de lange
wachttijden en lange, vaak onduidelijke procedures in de jeugdhulpverlening, wijzen op hiaten in de
zorg voor jeugdigen. Bij ons onderzoek naar de hulpverlening van Surinaamse  lagereschoolleerlingen
zullen alle in deze paragraaf genoemde instanties worden betrokken. Het zal duidelijk moeten worden
hoe de actoren (schoolleiders, leerkrachten, ouders/probleemleerlingen en vertegenwoordigers van de
hulpverlenende instanties) de hulpverlening ervaren (zie hoofdstuk 9).
In de volgende paragraaf zullen wij nagaan wat het sociaal, jeugd- en onderwijsbeleid tot 2005
voorstaat.

-3.3-  Het Surinaamse sociaal, jeugd- en onderwijsbeleid 2001 – 2005

-3.3.1-  Inleiding

In § 1.2 zijn wij ingegaan op de grote verantwoordelijkheid van de overheid voor de opvoeding en
vorming van de jeugd. Afhankelijk van de wijze waarop deze verantwoordelijkheid concreet gestalte
krijgt, zal de mate van garantie worden bepaald voor een goede toekomst van de jeugdige Surinamer.
Het is daarom in het kader van dit hoofdstuk belangrijk om ook in te gaan op het door de overheid
uitgestippelde sociaal, jeugd- en onderwijsbeleid. Kennis van dit beleid moet ons in staat stellen na te
gaan in hoeverre het een antwoord  is op de uit ons onderzoek verkregen resultaten  met betrekking tot
de hulpverlening aan de lagere school en haar probleemleerlingen.Wij zouden met die kennis redelijk
kunnen inschatten in hoeverre de in de vorige paragraaf  aan de orde gestelde mogelijke problemen,
die  wij bij de leerlingen zullen  aantreffen, met het bestaande model van hulpverlening en begeleiding
succesvol kunnen worden aangepakt. Bovendien zou de kennis van de inhoud van het beleid ons ook
in staat stellen de juiste en meest  verantwoorde  aanbevelingen voor beleid en praktijk te doen.
Omdat in de Surinaamse situatie het grootste deel van de verantwoordelijkheid voor het sociaal, jeugd-
en onderwijsbeleid in handen ligt van de ministeries van  Sociale zaken en Volkshuisvesting en
Onderwijs en Volksontwikkeling, zullen wij uitvoerig op het door deze twee departementen
uitgestippelde beleid ingaan. De ministeries  van Volksgezondheid en  Justitie en Politie bepalen
slechts voor een zeer gering gedeelte  het jeugdbeleid.

In § 3.3.2 gaan wij nader in op het sociaal, kinder- en jeugdbeleid 2001 – 2005 van het ministerie van
Sociale Zaken en Volkshuisvesting. In § 3.3.3 komt het door het ministerie van Onderwijs en
Volksontwikkeling uitgestippelde beleid aan de orde. § 3.3.4 sluit af met enkele algemene
opmerkingen over het door de genoemde ministeries uitgestippelde beleid.
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-3.3.2-  Het sociaal, kinder- en jeugdbeleid

Het ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting beschouwt minderjarigen van 0-18 jaar als
subject van het kinder- en jeugdbeleid. De centrale doelstelling van dit beleid wordt alsvolgt
omschreven:
“het bevorderen en waarborgen van groei, ontwikkeling en maatschappelijke participatie van kinderen
en jeugdigen, overeenkomstig de behoeften als gerelateerd aan de opeenvolgende levensfasen”.
In de inleiding van de beleidsnota wordt verwezen naar wat genoemd wordt “de waarneembare
sociaal-economische crisis die invloed heeft op grote delen van de samenleving, inclusief gezinnen”.
Hierdoor bestaat er ook, vervolgt de nota, een directe negatieve invloed op de groei, ontwikkeling en
maatschappelijke participatie van vele kinderen en jeugdigen. Het ministerie zal daarom het beleid
primair richten op de milieus waarin kinderen en jeugdigen leven en wonen. Hun bescherming,
ontwikkeling en maatschappelijke participatie zal hierbij centraal staan. Secundair zal het beleid er op
gericht zijn  aan kinderen en jeugdigen, die in situaties verkeren die een bedreiging vormen voor hun
groei en ontwikkeling, de noodzakelijke sociale bescherming, hulp- en zorgverlening te bieden. Ten
slotte is het de bedoeling  bij de samenleving een groter bewustzijn te kweken met betrekking tot
kinderen en jeugdigen en de daaruit voortvloeiende verantwoordelijkheden.
Uit het voorgaande mogen wij opmaken dat ook aan leerlingen van de lagere school, die in hun
ontwikkeling worden bedreigd, de noodzakelijke bescherming, hulp- en zorgverlening zal worden
geboden.

Binnen het te voeren beleid zijn de aandachtsgebieden die het ministerie belangrijk acht in
overeenstemming gebracht met het Verdrag inzake de Rechten van het Kind. Het heeft daarom in  zijn
beleidsvoornemens de volledige operationalisering van het ‘Bureau Rechten van het Kind’. Dit bureau
heeft als belangrijke doelstelling het promoten van kinderrechten en het fungeren als aanspreekpunt
voor zaken betreffende kinderen in Suriname. Voorts is het streven niet alleen bij de Regering, zo
wordt in de beleidsnota gesteld, maar ook bij relevante instituten en de samenleving een grotere mate
van bewustzijn te laten ontwikkelen, opdat waarborg geboden wordt voor de naleving en beleving van
de rechten van overleving, bescherming, ontwikkeling en participatie. Kinderen en jeugdigen met een
handicap zullen dienovereenkomstig de nodige aandacht dienen te krijgen. Ten aanzien van deze
categorie kinderen wordt niet aangegeven in welke vorm(en) zij de toegezegde aandacht zullen
krijgen.

Verheugend zijn de plannen die het bevorderen en stimuleren van de (vroege) kinderontwikkeling
beogen. De sociale en maatschappelijke instituties waarin kinderen van 0-8 jaar partieel en residentieel
verblijven, zullen in verband met het voorgaande als zodanig worden toegerust. De bestaande en in
ontwikkeling zijnde monitoring-systemen betreffende de situatie van kinderen zullen institutioneel
versterkt worden. Hoe het laatste zal worden geconcretiseerd wordt helaas niet aangegeven.

Het beleid ten aanzien van gehandicapten

In de beleidsnota (p. 6) stelt het ministerie met betrekking tot dit beleid het volgende:
“Maatschappelijke integratie is de kerndoelstelling met betrekking tot het beleid voor mensen met een
handicap. Ook hier geldt dat de kwaliteit van het leven, bepaald door maatschappelijk en sociaal
welbevinden, een belangrijk uitgangspunt is. Het functioneren naar eigen mogelijkheden en
vaardigheden alsook acceptatie en waardering door de samenleving vormen hierbij de belangrijkste
condities. Het bevorderen van de deelname van gehandicapten als gelijkgerechtigden door het
verbeteren en versterken van de condities voor een eigen woon- en leefwijze wordt mede in
beschouwing genomen”.
In dit verband constateert  het ministerie dat voor mensen met een handicap in de Surinaamse
samenleving er vooralsnog geen (betrouwbare) data voorhanden zijn. Er wordt daarom uitgegaan van
de internationaal gehanteerde standaard  voor de kwantificering van deze doelgroep. Uitgaande van
het bevolkingsaantal per 1 januari 1998, is het aantal mensen met een handicap ongeveer 4200 (1%).
De beleidsmakers zijn zich  ervan bewust dat deze groep uit kinderen, jeugdigen, volwassenen en
seniore burgers bestaat. Dat deze doelgroepen met achterstand en achterstelling te maken krijgen,
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terwijl ook de gezinsverbanden waarin zij leven en wonen goeddeels kenmerken van achterstand en
maatschappelijk isolement vertonen, is duidelijk.
Ten aanzien van deze doelgroepen is het volgens het ministerie zeer noodzakelijk dat er:
1) wetenschappelijk onderzoek wordt verricht naar de leef- en woonsituatie, met de accenten op

inkomen, gezondheidssituatie en gezondheidszorg, huisvesting, arbeid, onderwijs en educatie
alsook maatschappelijke participatie. Bij dit onderzoek zal de VN- resolutie 48/96 van 1994 als
kader moeten worden gebruikt; het voordeel hiervan is dat dit direct een raamwerk biedt voor de
formulering van een Meerjaren Gehandicaptenbeleid;

2) een overgangsbeleid betreffende mensen met een handicap wordt uitgevoerd, met het accent op
waarborg en vergroting van de bestaanszekerheid, verbetering van de bereikbaarheid van de hulp-
en zorgverlening, het beroepsonderwijs,  algemeen onderwijs en de maatschappelijke participatie.

Algemeen maatschappelijke zorg

Ten aanzien van het gestelde met betrekking tot de algemeen maatschappelijke zorg citeren wij uit de
beleidsnota  het volgende:
“Vooralsnog berust de materiële hulpverlening bij de Algemeen Maatschappelijke Zorg;  in feite
berust het beheer van de sociale voorzieningen, met uitzondering van de Algemene
Oudedagsvoorziening en de Algemene Kinderbijslag, bij dit departement. In de achterliggende jaren
heeft dit voorzieningsstelsel in kwantiteit en diversiteit een groei doorgemaakt; evenwel zijn de
randvoorwaarden zoals huisvesting, apparatuur, inventaris en logistiek kwalitatief erop achteruit
gegaan. Ook de deskundigheidsontwikkeling stagneerde. Mede als gevolg van de vermelde
achteruitgang is de mate van rechtmatigheid bij de toewijzing van een of andere voorziening niet
gewaarborgd; met betrekking tot de doelmatigheid van het voorzieningenstelsel bestaat er geen of
onvoldoende inzicht doordat vooralsnog geen meetbare indicatoren zijn geïdentificeerd en geen
(wetenschappelijk) onderzoek wordt gedaan”. In dit verband stelt het ministerie dat er veelal een
wisselwerking tussen de materiële en immateriële problematiek van hulpvragers bestaat. Als gevolg
van de gesignaleerde knelpunten wordt niet structureel gereageerd op de immateriële problematiek.
Daarnevens bestaat er vooralsnog geen gestructureerde intersectorale samenwerking (geen integratie
van de dienst- en hulpverlening).
Het ministerie is van plan in de  bovenstaande  situatie verbetering te brengen. Helaas wordt niet
aangegeven op welke manier dat tot stand zal komen.
Uit het voorgaande mogen wij concluderen dat de algemene maatschappelijke zorg voor een enorme
opgave staat. Het bestaan van een gestructureerde intersectorale samenwerking, die thans ontbreekt,
blijkt namelijk in de praktijk juist de belangrijkste voorwaarde te zijn voor de garantie van
verantwoorde hulpverlening.

-3.3.3-  Het onderwijsbeleid

Bij het aan de orde stellen van het door het ministerie van Onderwijs en Volksontwikkeling
uitgestippelde onderwijsbeleid zullen wij ons in het kader van deze studie beperken tot dat deel dat
zich met het lager onderwijs bezighoudt en wat daarop direct van invloed is.

Naast de Regeringsverklaring voor de periode 2001 – 2005 worden in de beleidsnota over dezelfde
periode in de inleiding een aantal publicaties (bronnen) genoemd die richtinggevend zijn geweest bij
de samenstelling van het onderwijsbeleid. Enkele van deze zijn: the World Conference on Education
for all ( UNESCO, Jomtien, 1990), de Regeringsverklaring voor de periode 1991 – 1996 (januari,
1992), de MINOV-Beleidsnota 1992 – 1996 (september, 1992), documenten in het kader van het
Structureel Aanpassingsprogramma (SAP), het Meerjaren Ontwikkelingsprogramma 1994 – 1998
(september, 1993) en het Meerjaren Ontwikkelingsprogramma 1999 t/m 2003. Ook hebben
internationale ontwikkelingen met betrekking tot doelstellingen, inhouden en de methodiek van het
onderwijs, de steeds verdergaande globalisatie in de wereld en de grote vooruitgang op het gebied van
informatie- en communicatietechnologie invloed gehad op de uitstippeling van het beleid. Andere
belangrijke uitgangspunten voor het ministerie zijn, wat het  noemt ‘de knelpunten’ in het
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hedendaagse onderwijs in Suriname. Hierover wordt gesteld dat de verslechterende financieel en
sociaal-economische situatie in het land zich uit in het ontbreken van basisvoorzieningen: tekort aan
bevoegde leerkrachten, inadequate pedagogische/didactische werkwijzen en  verouderde curricula. Het
gevolg hiervan is een laag rendement en lage kwaliteit van het onderwijs. Voorts wordt opgemerkt dat
dit onderwijs op alle niveaus te kampen heeft met een grote achterstand. Volgens schattingen van de
afdeling Onderzoek en Planning van het onderdirectoraat Ontwikkelingsdienst van het MINOV, is het
drop-outpercentage per onderwijsniveau aan de hoge kant (zie tabel 2).

Tabel 2  Onderwijsniveau en de daarbij behorende percentages drop-outs

Onderwijsniveau Percentage drop-outs*

Gewoon Lager Onderwijs (GLO) 7
Voortgezet Onderwijs  Junioren (VOJ) 25
Voortgezet Onderwijs Senioren (VOS) 20

*Onder drop-outs zijn alleen de leerlingen opgenomen die daadwerkelijk uit het schoolsysteem
stappen en  niet degenen die van een schooltype overstappen naar een ander.

Het beeld van het percentage leerlingen dat doorstroomt van het GLO naar het Voortgezet Onderwijs
is ongunstig (zie tabel 3).

Tabel 3. Percentage leerlingen van het GLO dat verwezen wordt naar de diverse onderwijstypen

Type onderwijs Percentage leerlingen

MULO (Meer Uitgebreid Lager Onderwijs) 46.1
LBGO (Lager Beroeps Gericht Onderwijs) 15.3
LTO (Lager Technisch Onderwijs)   7.7
Overige typen onderwijs*   6.8

24.1Niet-geslaagden (GLO niet-afgerond)
Totaal 100.0

 *Onder overige onderwijstypen vallen: VBO (Voortgezet Beroeps Onderwijs)
EBO (Eenvoudig Beroeps Onderwijs)
ETS (Eenvoudige Technische School)
LNO (Lager Nijverheids Onderwijs).

 (Bron: Examenbureau)

Uit de laatste tabel  valt af te lezen dat 24.1% van het totale aantal leerlingen van de zesde klas dit
laatste leerjaar moet overdoen. Bij het MULO haalt jaarlijks gemiddeld ± 51.1% van de
eindexamenkandidaten de eindstreep. Van de afgewezen kandidaten doet ongeveer 30% nog een keer
het examen. Dit betekent naast de vele problemen die het Surinaamse onderwijs kent nog een extra
groot probleem: de opvang en organisatie van deze groep. In geld uitgedrukt betekent dit jaarlijks een
verspilling van vele miljarden Surinaamse guldens.
Voor een beeld van de GLO-toetsresultaten  in de jaren 2000 en 2001 verwijzen wij naar bijlagen A, 7,
8a en 8b.

Van de knelpunten in het onderwijs zoals die reeds ettelijke jaren worden geconstateerd, wordt in de
beleidsnota 2001-2005 een opsomming gegeven (zie bijlagen A, 6). Deze knelpunten hebben in de
nota de functie van het bepalen van het vertrekpunt van het beleid.
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Visie op de functie van onderwijs

Voor de huidige regering (zittingsperiode 2001-2005) is onderwijs, zoals in de nota geformuleerd
wordt, ‘een onbetwistbare beleidsprioriteit waarbinnen de Surinaamse mens centraal staat’. Het is de
belangrijkste sleutel die toegang biedt tot het noodzakelijke economisch herstel. De mens is de
belangrijkste hulpbron en de hoop voor de toekomst ligt in het volledig ontwikkelen van de potenties
van haar kinderen. In dit verband wordt aangegeven dat de onderwijsprogramma’s rekening zullen
moeten houden met de religieuze, spirituele, morele, intellectuele, esthetische, fysieke en
beroepsontwikkeling van de student. De aan te wenden strategieën en methoden moeten inspelen op
de natuurlijke karakteristieken van de  mensen, met name dat van creativiteit, vindingrijkheid, humor
en tolerantie. Voor het realiseren van het voorgaande wordt in de nota een aantal voorwaarden
genoemd waaraan de te hanteren strategieën en  methoden zouden moeten voldoen. Bovendien wordt
het van belang gevonden dat in een zich globaliserende wereld via het onderwijs de kennis en de
vaardigheden van de informatie- en communicatietechnologie worden bijgebracht. In dit kader stelt
het ministerie het volgende:
“De wettelijke regelingen voor algemeen onderwijs voor alle kinderen van Suriname tussen  zeven en
twaalf  jaar is reeds lang een feit maar moet dringend aangepast worden aan de hedendaagse realiteit.
De uitvoering van de bestaande bepalingen laat ook nog veel te wensen over. Tegenwoordig  heeft de
samenleving tevens behoefte aan wettelijke bepalingen voor de preschoolfase (vroege kindstimulatie
en kleuteronderwijs). Ook is nodig een meer aangepaste wetgeving voor het secundair onderwijs (voor
het grootste deel van de 12 tot 18- jarigen) en zijn er uitbreidingen op het gebied van het speciaal
onderwijs en toename van mogelijkheden op het terrein van volwasseneneducatie wenselijk”.
Het is, zo staat in de nota, de plicht van de overheid om zoveel als mogelijk de faciliteiten te
verschaffen die al haar burgers in staat stellen te profiteren van de onderwijsprogramma’s.
Wij mogen concluderen dat het huidige Surinaamse onderwijs niet of niet voldoende aan de in het
voorgaande genoemde voorwaarden en criteria voldoet , waardoor zij niet in staat is de in de
aangegeven visie toegemeten functie te realiseren.

Het kleuter- en lager onderwijs

Met betrekking tot deze onderwijsniveaus wordt in de beleidsnota aangegeven dat de toelating tot het
kleuteronderwijs flexibel gemaakt zal worden. Men zal zich niet strikt dienen te houden aan de
kalenderleeftijd. Indien een kleuter na de peuterfase schoolrijp is, zou deze al op 3½- jarige leeftijd
moeten worden toegelaten. In dit onderwijs zal via een ‘Speel- en Werkplan’ aandacht besteed worden
aan de opvoeding en aan de voorbereiding op het leerproces in het lager onderwijs. Bij deze
voorbereiding speelt de taalontwikkeling een belangrijke rol.
In bepaalde regio’s zal bevorderd worden dat de moedertaal van de kleuter als instructietaal gebruikt
wordt naast de officiële taal, het Nederlands.
De in het voorgaande genoemde plannen met betrekking tot het kleuter- en lager onderwijs zijn beslist
niet nieuw. Als leerkracht op de lagere school (bijzonder onderwijs) in 1961 waren zij ons reeds
bekend. Wat er in de afgelopen periode van 42 jaar kleuter- /lager onderwijs gebeurd is, kunnen wij
niet goed vatten.
Op het nog te houden Nationaal Onderwijscongres ( dat aanvankelijk gepland was  voor juli 2001) zou
de wenselijkheid van de invoering van een nieuw onderwijssysteem worden besproken, waarin het
kleuteronderwijs naadloos moet aansluiten op het lager onderwijs. Gedacht wordt aan één basisschool
voor kinderen van vier tot twaalf jaar. In deze basisschoolperiode zullen de cognitieve, affectieve en
psychomotorische ontwikkeling van het kind veel aandacht moeten krijgen. Dat betekent dat er op het
lesrooster een evenwichtige verdeling van uren moet zijn voor alle drie genoemde
ontwikkelingsaspecten.

Speciaal onderwijs

Het speciaal onderwijs moet volgens de nota noodzakelijk grondig geëvalueerd worden. Gesteld wordt
dat de vaak gehoorde uitspraak: ‘leerlingen worden gemaakt voor het speciaal onderwijs’ zijn oorzaak
vindt in het feit dat tal van leerlingen die leer- en gedragsproblemen vertonen niet de juiste begeleiding
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krijgen en daardoor gedoemd zijn binnen dit onderwijstype een onzekere toekomst tegemoet te gaan.
De bedoeling van het speciaal onderwijs zou moeten zijn een tijdelijk onderdak bieden aan de
leerlingen en door een aangepaste en deskundige aanpak de probleemvelden weg te halen, waardoor
wederopname op de lagere school vanwaar de kinderen afkomstig zijn kan worden gerealiseerd. In dit
verband wordt overwogen ‘remedialklassen’ op de scholen in te voeren en enkele maatregelen te
treffen. Men wil leerlingen met leerproblemen  zoveel mogelijk in hun vertrouwde schoolmilieu laten
en hen slechts tijdelijk uit de klassensfeer  halen voor individuele begeleiding bij vakken waarin zij
een achterstand vertonen. Voorts moeten de leerkrachten werkzaam in het speciaal onderwijs een
gedegen bijscholing volgen, zodat zij in staat zijn als remedial teacher te fungeren. Ten slotte zal het
MINOV opdracht  geven een team van deskundigen samen te stellen dat op het gebied van leer-en
gedragsmoeilijkheden voor de nodige begeleiding zorgdraagt. Ook op het gebied van het speciaal
onderwijs komen wij, uitgaande van het bovengestelde, tot de conclusie dat er nog enorm veel moet
gebeuren om de achterstanden in te lopen.

Onderwijs binnenland

In de nota wordt gesteld dat het onderwijs in het binnenland  in de afgelopen periode (bedoeld wordt
de vorige regeerperiode) schromelijk is verwaarloosd. Door de grote spreiding van de dorpen in het
dunbevolkte binnenland (op 103.000 km2, ruim twee maal de oppervlakte van Nederland, wonen nog
geen 50.000 mensen) wordt het extra moeilijk in alle gebieden adequate voorzieningen te treffen.
Vanwege de grote spreiding van de dorpen  moeten leerlingen enorme afstanden overbruggen om
onderwijs te volgen. Er moet daarom een inhaalmanoeuvre gepleegd worden, waarbij het belangrijkste
doel van het onderwijs zal moeten zijn de kloof te dichten tussen de onderwijswereld in het kustgebied
en die in het binnenland. Men ziet de belangrijkste oplossing in het treffen van maatregelen die er toe
zouden moeten leiden dat de Stuurgroep Onderwijs Binnenland samen met alle relevante actoren het
onderwijs in het binnenland krachtiger gaat aanpakken. In dit verband zal o.a. de problematiek van het
inzetten van niet gekwalificeerde leerkrachten structureel opgelost dienen te worden. Hierbij zullen de
opleidingsinstituten voor leerkrachten een invloedrijkere rol dienen te spelen.
De bedoelde stuurgroep bestaat nu langer dan 17 jaar. In de periode 1986 tot en met 2000 zijn wij
voorzitter van de groep geweest (§ 1.3). Helaas hebben opeenvolgende ministers de vele rapporten en
nota’s van de stuurgroep, waarin vele adviezen en aanbevelingen werden gedaan, om voor ons
onduidelijke redenen genegeerd.

Ondersteunende diensten

Dat de belangrijkste ondersteunende diensten voor het onderwijs niet optimaal functioneren blijkt uit
de volgende zin in de nota:
“Om het onderwijsleerproces optimaal te laten verlopen en om de kwaliteit van het onderwijs te
verhogen zullen o.a. de ondersteunende afdelingen zoals Curriculum Ontwikkeling, Inspectie,
Begeleiding, Examenbureau, Onderzoek en Planning en het Bureau Internationale Betrekkingen
institutioneel versterkt moeten  worden”.
De institutionele versterking is slechts één factor voor het optimaal verlopen en het verhogen van de
kwaliteit van het onderwijs. Belangrijker is een verantwoord en goed gestructureerd
samenwerkingsverband tussen de instituten (diensten) na te streven.

Onderzoek en planning

Zowel nationaal als internationaal wordt erkend dat er zonder juiste wetenschappelijke data niet
effectief gepland kan worden. Ook voor Suriname geldt dus, dat voor de formulering en het
uitstippelen van een verantwoord onderwijsbeleid het zeer belangrijk is dat het  ministerie van
Onderwijs beschikt over betrouwbare, valide en volledige gegevens. De afdeling Onderzoek en
Planning is op dit ministerie verantwoordelijk voor het verzamelen, verwerken, analyseren en
beschikbaar stellen van gegevens met betrekking tot alle onderwijsniveaus. Naast de basisgegevens
met betrekking tot de participatie van leerlingen en de leerkrachtensituatie moet de afdeling ook
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gegevens verzamelen over zitters, drop-outs en geslaagden. De dienst moet op twee werkgebieden
taken uitvoeren, nl. onderzoek en planning.
In de nota wordt geconstateerd dat deze afdeling van het ministerie vooral door het gebrek aan kader
niet optimaal functioneert. De wens wordt uitgesproken dat deze dienst wederom zal moeten
uitgroeien tot een belangrijk centrum van het onderwijs. In de nota wordt niet aangegeven welke acties
ondernomen zullen worden om dit doel te bereiken.

Examenbureau

In het proces van doorstroming naar vervolgonderwijs speelt het Examenbureau vanwege het
selectiemechanisme een belangrijke rol bij de beoordeling van de capaciteiten van de leerlingen. Deze
beoordeling is van grote invloed op de tot dan gevolgde opleiding, vooral daar waar er sprake is van
selectietoetsen of van toelatingscriteria aan de hand van geleverde prestaties. In de nota komt duidelijk
naar voren dat dit bureau beter  georganiseerd zal moeten worden, zodat de verantwoordelijke taken
een beter en vlotter verloop kunnen hebben. Welke de maatregelen zijn die voor het realiseren van de
reorganisatie van deze dienst  zullen worden genomen zijn niet aangegeven.
Ook deze plannen zijn niet nieuw, omdat langer dan 10 jaar geleden een volledige evaluatie en op
basis daarvan een reorganisatie van dit Bureau was aangekondigd.

Opleiding van leerkrachten voor het basisonderwijs

Het streven van het beleid is erop gericht om voor professionele vorming van de leerkracht, de huidige
kweekschool zowel structureel als inhoudelijk te veranderen. Bij de realisatie daarvan zullen de
diverse beleidsnotities van de afgelopen 20 jaar over dit onderwerp, de talrijke evaluatierapporten
evenals de conclusies en aanbevelingen van de Commissie Evaluatie Kweekschoolonderwijs als
richtsnoer worden genomen. In het schooljaar 2000 – 2001 zouden door middel van brede discussies
de nodige voorbereidingen worden getroffen, zodat mogelijk reeds in het schooljaar 2001 – 2002 een
aanvang kon worden gemaakt met de gefaseerde invoering van een ‘kweekschool nieuwe stijl’. Deze
plannen werden vanwege voor ons onduidelijke redenen verschoven naar het studiejaar 2002-2003.
Door verschillen in opvattingen tussen diverse partijen, werd van de zijde van het ministerie van
Onderwijs in september 2003 besloten de plannen  voor invoering van de ‘kweekschool nieuwe stijl’
aan te houden.

Begeleiding

De afdeling Begeleiding van het ministerie van Onderwijs zal, zo wordt in de beleidsnota gesteld,
actiever moeten zijn op het terrein van de zorg voor en hulpverlening aan onderwijsgevenden en
leerlingen in het basisonderwijs en op VOJ-niveau. De hulp die daarbij moet worden geboden zal
gericht zijn op respectievelijk schoolleiders/leerkrachten en leerlingen/ouders. Hiertoe zal naast de
verbetering van de fysieke infrastructuur voor de dienst en professionalisering van het personeel
(overlegstructuren, training) een heroriëntatie en hersituering van de dienst binnen het onderwijs en
het ministerie moeten plaatsvinden. Er zal een open, interactieve en efficiënte relatie met het
onderwijsveld moeten worden geschapen. De daarbij te voeren strategie zal zijn:
- begeleiding vanuit de dienst. Voor het effectief en efficiënt functioneren van de afdeling

Begeleiding zal er - vooral gelet op het tekort aan kader - in samenwerking met de Inspectie een
inventarisatie worden gemaakt van de zgn. ‘goede’, ‘middelmatige’ en ‘slechte’ scholen. Op basis
daarvan zal er een werkplan voor de interventie worden opgesteld;

- u vraagt wij draaien. Scholen kunnen in het kader van de kwaliteitszorg zelf ook om
ondersteuning van de afdeling vragen. In deze gevallen zal de afdeling dus op verzoek van de
scholen opereren.

Er zal dus naar een andersoortige begeleidingsvorm toegewerkt moeten worden, die zich richt op de
activiteiten die een bijdrage kunnen leveren aan het optimaliseren van het onderwijsproces. Daarbij
wordt gedacht  aan coaching van leerkrachten, zorgverbreding in het onderwijs en activiteiten gericht
op ouders en jonge kinderen. Om deze activiteiten optimaal te kunnen uitvoeren is het evenwel van
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belang dat er via periodieke trainingen wordt gewerkt aan de professionalisering van het personeel. Er
zal derhalve gewerkt worden aan verhoging van de kwaliteit van het huidig of zittend personeel en zal
vervolgens nieuw gekwalificeerd personeel worden aangetrokken.
Ook ten aanzien van deze centrale dienst van het ministerie van Onderwijs constateren wij dat er nog
enorm veel gedaan moet worden. Uitgaande van het gestelde in de nota is het alsof van deze in 1974
opgerichte dienst weinig meer is overgebleven. In dit verband verwijzen wij ook naar het gestelde over
de dienst in  §  8.4 Ad. 3.

Ouderparticipatie

Over dit onderwerp wordt in de nota slechts een algemene beschouwing gegeven. Over de huidige
stand van zaken wordt weinig gezegd. Wel wordt aangegeven dat het ministerie van plan is dit aspect
binnen het onderwijs krachtig aan te pakken. Over de te nemen maatregelen wordt echter niets
vermeld. Wij weten dat in Paramaribo onder leiding van de pedagoog Rufus Blufpand in de jaren
zeventig veel en goed werk is verricht. Naar onze mening hebben vooral de snelle wisselingen van
ministers op het ministerie van Onderwijs ertoe bijgedragen dat er weinig van dit werk is
overgebleven.
In het onderstaande citaat vinden wij de uitgangspunten met betrekking tot ouderparticipatie van de
beleidsmakers terug waar wij het volledig mee eens zijn.
‘Bij ouderparticipatie of ouderbetrokkenheid’ kan er sprake zijn van een onderwijstechnische
motivatie bij ouders, met als  doel een bijdrage te leveren aan het beter functioneren van het onderwijs
door hen in te schakelen bij verschillende activiteiten van de school. Ouderparticipatie kan ook
pedagogisch gemotiveerd zijn. Het doel is dan te komen tot een betere ontplooiing van het kind door
het opvoedingshandelen van de leerkrachten op school en dat van ouders thuis beter op elkaar te doen
aansluiten. Die participatie kan ook politiek- maatschappelijk gemotiveerd zijn. Dan is de doelstelling
het leveren van een bijdrage  aan de interne en externe democratisering van het onderwijs en de
maatschappij door ouders invloed te geven bij het bepalen van de doelen, inhouden en
organisatievormen  van het onderwijs. Tijdens de ouderparticipatie- sessies kan gewezen worden op de
relatie ‘gezinsfactoren – schoolsucces’. Allerlei factoren c.q. variabelen,  o.a. kenmerken van ouders,
oefenen invloed uit op de schoolloopbaan van kinderen. Op dit gebied zijn er verschillende
onderzoekingen verricht. Het blijkt dat opvoedingstechnieken, de mate waarin onderwijs door ouders
wordt gewaardeerd, verwachtingen, aspiraties van ouders ten opzichte van het onderwijs, het
taalgebruik en verbale interactiepatronen in het gezin, het cultuur-pedagogische niveau binnen het
gezin, de sociaal-economische positie en huisvesting, invloed hebben op de schoolresultaten. Uit
onderzoekingen is gebleken dat leerprestaties gunstig worden beïnvloed naarmate ouders zich
intensiever bezighouden met het onderwijs aan hun kinderen  en zich daarvoor interesseren’. Tegen
deze achtergrond is het ministerie van plan de ouderparticipatie krachtig te gaan stimuleren.

Zoals in de inleiding van deze paragraaf is aangegeven, hebben wij slechts die zaken uit de beleids-
nota aan de orde gesteld die een directe invloed hebben of zullen hebben op het onderwerp van deze
studie (de lagere school en haar probleemleerlingen). Op onderwerpen als de organisatiestructuur, de
plannen met betrekking tot de directoraten en afdelingen van het ministerie van Onderwijs, zijn wij
niet ingegaan.

-3.3.4- Opmerkingen over het aan de orde gestelde beleid

Het spreekt vanzelf dat wij, nadat de bevindingen van ons onderzoek zijn gepresenteerd, op de aan de
orde gestelde beleidspunten terug zullen komen (hoofdstuk 9 en 12). Ter afsluiting van deze paragraaf
volstaan wij voorlopig met enkele algemene opmerkingen. Een eerste conclusie op basis van datgene
wat in de beleidsnota’s wordt genoemd, is dat de Surinaamse overheid voor een enorme opgave staat.
Veel van wat er moest zijn of moest komen, is niet aanwezig en veel wat er wel is aangetroffen schijnt
niet of niet meer adequaat te functioneren. Uitgaande van de in de nota’s geschetste financiële,
sociaal-economische en maatschappelijke situatie in Suriname dringen zich enkele vragen aan ons op.
De belangrijkste zijn:
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- Is er eerder wel beleid gevoerd? Zo ja, wat is er misgegaan en waarom? Is het wel mogelijk tegen
de achtergrond van de geschetste sociaal-economische situatie in het land de in de nota’s gestelde
doelen binnen  vier  jaar te realiseren?

- Is er sprake geweest van continuïteit van het beleid? Is de opvatting over doel, betekenis en functie
van een beleidsnota eenduidig?

- Waarom wordt over dezelfde subjecten (het kind, de gehandicapte, de ouders enz.) door
verschillende ministeries het beleid afzonderlijk bepaald?

- Waarom is er, ondanks het feit dat de regeringsverklaring decentralisatie van bestuur bepleit, het
beleid in de beleidsnota’s niet daarop gericht?

- Zijn er bij de bepalingen van het beleid vanaf de onafhankelijkheid van het land (ruim 25 jaar
geleden) de juiste visies en uitgangspunten gehanteerd?

- Op basis van welke maatschappijvisie wordt de visie over de betekenis van het Surinaamse
onderwijs afgeleid?

- Waarom zijn er na 33 jaar Universiteit van Suriname geen data beschikbaar op basis waarvan een
verantwoord beleid kan worden uitgestippeld?

Het zal duidelijk zijn dat de gestelde vragen nauw met elkaar samenhangen. De bevindingen van ons
onderzoek zullen ons in staat stellen een helder inzicht te verkrijgen met betrekking tot de factoren die
mede geleid hebben tot de haast uitzichtloze situatie waarin, ondanks de vele beleidsnota’s die als
basis voor het beleid van diverse regeringen hebben gediend, het Surinaamse onderwijs (zoals in de
nota’s beschreven is) is terecht  gekomen.

In hoofdstuk 4 zullen wij nader ingaan  op de moderne opvattingen die in de wereld gelden met
betrekking tot de plaats van het onderwijs in het geheel van de maatschappelijke constellatie.
Onderwijs wordt reeds lang niet meer beshouwd als een op zichzelf staand systeem maar als één die
met andere systemen (bijvoorbeeld het politiek systeem en het economisch systeem) in directe relatie
staat tot de maatschappij- structuur. Hierbij moet deze structuur niet alleen opgevat worden als
grondslag maar ook als product van de verhouding tussen de systemen (Hurrelmann, 1985). Onderwijs
is als één van de vele functies te beschouwen van sociale, economische en culturele determinanten.
Deze gedachten over de relatie tussen onderwijs en maatschappij dienen als resultaat een
onderwijsbeleid te hebben, dat uitgaat van de onderlinge afhankelijkheid van de verschillende (andere)
maatschappelijke factoren. Ook voor Suriname betekent dit dat een beleid slechts effectief kan zijn als
het wordt opgesteld met inachtneming van de Surinaamse maatschappelijke ontwikkeling in het
algemeen en van de specifieke ontwikkelingen binnen het gebied van beleid in het bijzonder. Immers,
niets in de maatschappij gaat alleen uit of kan alleen uitgaan van het onderwijs. Indien dit
uitgangspunt door opeenvolgende regeringen was gevolgd, zou o.a. de vraag waarom over dezelfde
subjecten (gebieden) door verschillende ministeries het beleid afzonderlijk bepaald wordt,  zich zeker
niet aan ons hebben opgedrongen.
Uit een onderzoek  van de pedagoog/psycholoog  Mungra (2001) over het Surinaamse onderwijsbeleid
in de periode 1975 – 2001 zijn bevindingen voortgekomen die geheel of gedeeltelijk op enkele door
ons gestelde vragen antwoord geven. Uit het onderzoek blijkt namelijk dat de formulering van de
Surinaamse onderwijsdoelen geen consistentie vertoont en dat in diverse beleidsnota’s telkenmale
dezelfde zaken als ‘knelpunten’ verschijnen. Knelpunten in het onderwijs als taalprobleem, opleiding
van leerkrachten, selectiesystemen en achterhaalde wetgeving, werden reeds in 1973 geformuleerd in
het Meerjaren Sociaal-Educatief plan van Suriname, sector Onderwijs (Stichting Planbureau
Suriname, 1974). Ook blijkt dat in de meeste beleidsnota’s, ook die vóór de periode 2001 – 2005, de
samenhang van het betreffende beleidsgebied met andere factoren in de maatschappij (bijvoorbeeld
arbeid, productie) ontbreekt en dat de uitgangspunten voor de formulering van het beleid in grote mate
afhankelijk zijn van het op dat moment heersende politieke klimaat. In de meeste beleidsnota’s
worden geen tijdschema’s voor de realisatie van zaken aangegeven, waardoor een verantwoorde
evaluatie achterwege blijft.

Belangrijke conclusies die uit het voorgaande getrokken kunnen worden zijn, dat uitgangspunten en
doelen met betrekking tot het onderwijsbeleid niet in samenspraak met alle relevante maatschappelijke
segmenten worden geformuleerd en dat geen rekening is gehouden met het feit dat continuïteit van
beleid een conditio sine qua non is. Duidelijk blijkt dat een functionerend nationaal onderwijsplan
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(met korte-, middellange- en langetermijnbeleid) ontbreekt  en dat voorgenomen decentralisatie van
beleid niet uitmondt in decentralisatie van bestuur.

Het spreekt vanzelf dat het in deze paragraaf gestelde niet alleen bij de opzet en uitvoering van ons
onderzoek van grote betekenis is geweest, maar dat het, naast de resultaten van ons onderzoek, heeft
gediend  als richtsnoer voor onze suggesties voor beleid en praktijk ( zie, § 9.5). Alvorens daartoe over
te gaan zullen wij eerst in hoofdstuk 4 nader ingaan op de wetenschappelijke basis die als uitgangspunt
heeft gediend bij de keuze van benadering van ons object van onderzoek.
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-4- Een sociaal-pedagogische, onderwijssociologische en
sociaal-psychologische benadering

In dit eerste deel van de studie (oriëntatie in het probleemgebied) hebben wij achtereenvolgens de
ontwikkeling en problematiek van het primair onderwijs in Suriname, de onderwijsproblematiek van
lagereschoolleerlingen in dit land en Nederland, de bestaande situatie met betrekking tot de pro-
bleemleerlingen op dit onderwijsniveau en hun hulpverlening aan de orde gesteld. Centraal staat in ons
probleemgebied de school (het onderwijs), waar de leerlingen onder leiding van schoolleiders en leer-
krachten een voor hun toekomst belangrijk vormingproces ondergaan.
In dit laatste hoofdstuk van deel 1 zullen wij de wetenschappelijke basis leggen die de uitgangspunten
(benaderingswijzen) moeten leveren voor ons empirisch onderzoek, waarover in het tweede deel van
dit boekwerk uitvoerig verslag wordt gedaan.

De school die het kind bezoekt is geen op zichzelf staande grootheid. School,  samenleving en maat-
schappij hebben een bijzondere relatie, waarbij constant wederzijdse beïnvloeding aan de orde is. Dit
betekent dat het bestaan van jeugdigen (die een groot deel van hun tijd op school doorbrengen) niet
alleen bepaald wordt door hun leven in opvoedkundige situaties. Vele factoren behoren tot het leefmi-
lieu dat niet per se op opvoeding is gericht. Ook deze milieus beïnvloeden dus de ontwikkeling en
vorming van het kind. Ons onderzoek zou daarom niet slechts een schoolonderzoek mogen zijn. De
werkelijkheid is dat de school (het onderwijs) een onderdeel is van de maatschappelijke constellatie.
Uiteraard moet voor ons als pedagogen gelden dat onze eisen van dien aard blijven, dat een gezonde
opvoeding en vorming van de jeugd mogelijk blijft. De samenleving en de maatschappij blijven echter
een beslissende invloed hebben op de pedagogische (onderwijskundige) situaties van onze kinderen.
Ons sociaal-pedagogisch uitgangpunt verplicht ons om voor een verantwoorde aanpak van het pro-
bleemgebied deze mede te plaatsen tegen de achtergrond van een onderwijssociologische en sociaal-
psychologische benadering. Immers, de onderwijssocioloog interesseert zich vooral voor de beant-
woording van vragen betreffende de structuur en de maatschappelijke functies van het onderwijs. Het
is voldoende bekend dat velen die in het onderwijs werken niet zelden zo opgesloten zitten in de da-
gelijkse gang van zaken, dat zij niet toekomen aan de beantwoording van de vragen van de onderwijs-
socioloog. Door zijn benadering wordt ons inzicht  met betrekking tot de werkelijke plaats, betekenis
en functie van het onderwijs  in de maatschappij verscherpt.

De sociaal-psycholoog poogt de mens (het kind) te begrijpen in zijn contact met anderen. Hij wil de
verschijnselen die in dit contact met anderen gestalte krijgen begrijpelijk maken vanuit de psyche van
de mens. Hij richt zich vooral op de sociale houdingen en gedragswijzen, in zoverre zich daaruit in-
termenselijke betrekkingen ontwikkelen. Door deze benadering kan de sociale psychologie bijdragen
tot inzicht in de sociale beïnvloedingsprocessen die op school, in de klas, tussen leerkrachten en leer-
lingen, tussen leerkrachten onderling en tussen de leerlingen onderling plaatsvinden.

Het belang van het samengaan van de  drie specialismen zouden wij eenvoudig kunnen aangeven door
te stellen dat van het onderwijs (het schoolsysteem) de sociaal-pedagoog de opvoedkundige aspecten
in relatie tot de samenleving belicht, de onderwijssocioloog de sociale en de sociaal-psycholoog de
sociaal -psychische aspecten. Behalve de sociaal-pedagogische zullen de onderwijssociologische en
sociaal-psychologische benadering het probleemgebied verduidelijken en scherpstellen, waardoor de
uitkomsten van ons empirisch onderzoek in een verantwoord (realistisch) en duidelijk verband komen
te liggen.

In het tweede deel van deze studie zal de lezer merken dat  het resultaat van datgene wat de drie ge-
noemde benaderingen van ons onderwerp van onderzoek hebben opgeleverd als basis hebben gediend
bij de opzet,  methoden (o.a. inhoud van de gehanteerde instrumenten van onderzoek), analy-
se/interpretatie van de bevindingen, conclusies en aanbevelingen voor beleid en praktijk.
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-4.1-  De sociale pedagogiek als wetenschappelijke deeldiscipline

Over de aard en het object van studie van de sociale pedagogiek hebben in wetenschappelijke kringen
in Europa (met name in Nederland) vele discussies plaatsgevonden. Vooral de diverse betekenissen
die aan het woord ‘sociaal’ werden en nog steeds worden toegekend,  hebben geleid  tot verschillende
interpretaties  over de inhoud van het vakgebied. In het navolgende geven wij een  algemeen overzicht
van de ontwikkelingen  van de sociale pedagogiek. Deze ontwikkelingen hebben wij vooral vanuit de
wetenschappelijke literatuur in Europa (o.a. Nederland) gevolgd. Hierna volgt, tegen de achtergrond
van genoemde ontwikkelingen, de verantwoording van de door ons gekozen opvatting met betrekking
tot de sociale pedagogiek  als deel van de  wetenschap der opvoedkunde.

Het begrip ‘Sozial-Pädagogik’ werd voor het eerst gebruikt door Diesterweg (1835). Met dit begrip
richtte hij zich vooral tot de onderste lagen  van de bevolking. Hij wilde door allerlei activiteiten de
volksopvoeding veilig stellen. Na Diesterweg zijn er, tot de Tweede Wereldoorlog, vele werken over
de sociale pedagogiek verschenen. Wij beschouwen dat van  Mennicke in 1937 (Van der Zande, 1990)
als een der belangrijkste studies van vóór deze periode. Mennicke benadrukt in zijn sociale pedago-
giek, in tegenstelling tot Diesterweg,  vooral de sociale (gemeenschaps) opvoeding. Hij ziet de kern
van de gemeenschapsopvoeding in de vrije jeugdvorming.
Na de Tweede Wereldoorlog wordt, in het algemeen, de sociale opvoeding niet alleen opgevat als
volksopvoeding, maar krijgt ook de jeugd tussen 12 en 24 jaar en zijn leefmilieu grote aandacht. Van
een systematisch doordenken van de sociale pedagogiek als deeldiscipline van de wetenschap der op-
voedkunde kon echter nog niet worden gesproken. Een poging  hiertoe vinden wij pas  rond de eeuw-
wisseling (19e naar 20ste  eeuw) door Natrop. Opvallend is dat deze de sociale pedagogiek niet opvat
als een onderdeel van de opvoedkunde, maar als opvoedkunde zondermeer, terwijl hij ook geen dui-
delijk onderscheid maakt tussen jongeren en volwassenen.

In tegenstelling tot de situatie in Nederland, ontstaat in Duitsland reeds na de Eertse Wereldoorlog een
‘Sozialpädagogische Bewegung’ die zich specifiek op jongeren ging richten. Hier wordt de sociale
pedagogiek wel als apart onderdeel van de opvoedkunde beschouwd: een gebied dus met eigen taken.
Van Gent (1991) ziet hierin een vroege vorm van ‘jeugdwelzijnswerk’ en wijst er voorts op dat er,
ondanks vele pogingen van bekende pedagogen als Kohnstamm, Casimir en Kohlbrugge, in het Ne-
derland van vóór de Tweede Wereldoorlog  van een sociaal-pedagogische theorievorming  nauwelijks
sprake was. Hij ziet na de Tweede Wereldoorlog wel een zekere integratie van denkbeelden, waardoor
een zekere theorievorming op gang wordt gebracht. In de literatuur treffen wij de namen aan van be-
langrijke Nederlandse pedagogen die in verband hiermede grote bijdragen hebben geleverd (Koh-
stamm, Moltzer, De Jongh, Révész, Ten Have en in de tweede helft van de jaren zestig Perquin). Vol-
gens Perquin (1966), bij wie wij de eer hadden in 1967 te mogen afstuderen, moet de sociale pedago-
giek zowel de ontwikkelingen in de maatschappij als ook de gevolgen voor de opvoeding oplettend
analyseren. Hij beschouwt de ‘pedagogische verantwoordelijkheid van de samenleving’ als object van
studie van de sociale pedagogiek. Deze is naar zijn mening een specialisme dat niet zo in de algemene
opvoedingsleer is ingebed dat het niet los van haar (dus zelfstandig) wetenschappelijk bestudeerd zou
kunnen worden. Hij stelt dit specialisme op één lijn met  bijvoorbeeld de schoolpedagogiek en de or-
thopedagogiek. Hij constateert een opvoedingsproblematiek die slechts zichtbaar wordt waar de sa-
menleving helpend tracht in te grijpen in mislukte of moeilijke opvoedingssituaties of waar veranderde
tijdsomstandigheden en veranderingen in de algemene opvatting en de effectiviteit van bepaalde peda-
gogische activiteiten twijfelachtig gaan maken. “De sociaal-pedagogische opgave treedt op wanneer
ouders en andere opvoeders de opvoeding niet of niet meer kunnen verwerkelijken, zonder dat er in-
grijpende maatregelen genomen worden die niet door de politiek e.d. worden gedicteerd maar door de
pedagogiek worden gevraagd”, aldus Perquin (1966, p. 34).
De benadering van Perquin maakte tijdens zijn uitleg bij de colleges bijzondere indruk op ons (student
uit een derdewereldland). Vooral voor de zeer arme landen leek ons deze visie, toen als student, zeer
bruikbaar. Nu, na meer dan 35 jaren pedagogische praktijk in Suriname zijn wij het nog steeds met
deze zienswijze eens.
Het voorgaande wil niet zeggen dat wij de omstreeks dezelfde periode van Perquin gepubliceerde vi-
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sies van Pedagogen uit de Derde Wereld, zoals Paulo Freire, niet hebben opgemerkt. Deze Braziliaan-
se pedagoog, die door zijn boekwerk “Pedagogie der onderdrukten” (1972)  ook in Europa bekendheid
verwierf, richtte zich echter vooral op de problematiek rond analfabetisering voor volwassenen. Freire
liet velen het verband zien tussen analfabetisme en achteruitstelling of onderdrukking. Alleen was het
niet voor iedereen duidelijk wie tot de achtergestelden gerekend moesten worden. Van deze grote pe-
dagoog nemen wij, in het kader van deze studie, wél mee zijn opvatting dat niet zelden de landen die
tot de ‘Eerste Wereld’ worden gerekend een ‘Derde Wereld’ bezitten en dat pedagogisch beleid zich
veel meer moet gaan bezinnen over de vraag  waartoe wij mensen opleiden. Veel minder moet men
zich, naar zijn mening, bekommeren om het formuleren van ‘eindtermen’.

In het begin van de jaren zeventig introduceert Ten Have zijn theorieën over andragologie. Afhanke-
lijk van de leeftijd van de doelgroep spreekt hij van sociale pedagogie, sociale andragogie en sociale
gerontagogie voor werken in de praktijk (1965 en 1973). Sociale pedagogiek geeft naar zijn mening de
wetenschappelijke discipline aan.
Na analyse van de verschillende stromingen in de sociale pedagogiek pleit Marburger (1979) voor een
kritische bestudering van de maatschappelijke werkelijkheid en de betekenis die deze heeft voor de
maatschappelijke positie van jongeren.
Van Stegeren en Hazekamp (1974, p. 23) geven als opdracht voor de sociale pedagogiek aan: “het
leveren van een bijdrage aan het emancipatieproces van jongeren in de samenleving, gericht op ver-
werving van vrijheid en zelfbestemming voor henzelf en anderen”. In feite geven deze laatste  benade-
ringen over sociale pedagogiek ondersteuning aan de opvatting van Perquin. Immers, de door hem
bedoelde pedagogische opgave kan niet ontstaan wanneer de maatschappelijke werkelijkheid (de sa-
menleving) niet kritisch wordt bestudeerd (Marburger). Daardoor zou  dan ook het emancipatieproces
van jeugdigen (Van Stegeren en Hazekamp) ook geen gestalte kunnen krijgen.

Van sociale pedagogiek naar andragologie

Dwars door de diverse opvattingen heen zien wij een ontwikkeling in Nederland waarbij de oude soci-
ale pedagogiek overgaat in de andragologie waarvan de eerder genoemde wetenschapper Ten Have als
grondlegger kan worden beschouwd. In feite wordt hier nu ook de positie en vorming van volwasse-
nen bij de sociale pedagogiek betrokken.
In zijn‘Basisboek andragologie’  van Van Gent (1991) omschrijft deze de andragologie als de multi-
disciplinaire wetenschap van het sociaal en educatief werk met volwassenen. Hij stelt voorts dat basis-
disciplines als psychologie, sociologie  en filosofie voor deze wetenschap een onontbeerlijke bron van
kennis vormen. Evenals dat het geval was ten aanzien van de oude sociale pedagogiek, constateert hij
ook met betrekking tot de andragologie  uiteenlopende opvattingen. Naar zijn mening is andragogisch
handelen sociaal handelen; de wetenschap die dergelijk handelen bestudeert, vormt een onderdeel van
de sociale wetenschappen ( o.m. psychologie, sociologie). Bij de andragologie gaat het om de integra-
tieve toepassing van kennis uit andere disciplines met het oog op een specifieke problematiek. Binnen
de andragologie  worden twee strategieën onderscheiden.  In het kader van de algemene andragologie
wil men streven naar overkoepelende theorievorming terwijl binnen de speciale andragologie  de aan-
dacht allereerst uitgaat naar bestudering van de werksoorten afzonderlijk. Voor de algemene andrago-
logie vormen  de abstracte probleemgebieden het uitgangspunt, terwijl in de  speciale andragologie de
kennis met betrekking tot een bepaald praktijkveld op de voorgrond komt. In de literatuur worden de
termen theoretische, empirische en praktische andragologie, in zowel algemene als speciale zin ge-
hanteerd.

Het voorgaande toont aan dat  binnen de ontwikkelingen met betrekking tot de sociale pedagogiek
enorme accentverschuivingen hebben plaatsgevonden ten aanzien van zowel de aard als het object van
studie van deze discipline. Deze ontwikkelingen zijn niet los te zien van de maatschappelijke verande-
ringen die zich in Europa  hebben voltrokken.  Het zondermeer als leidraad hanteren van de in het
voorgaande besproken visies bij het onderzoeken van pedagogische problemen in derdewereldlanden
(zoals Suriname) met een totaal  andere geschiedenis en maatschappelijke werkelijkheid is naar onze
mening  niet verantwoord.
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Na de jaren tachtig zien wij (met name in Nederland) dat bij het onderzoek naar de leefwereld van
jongeren steeds meer het pedagogische aspect naar de achtergrond wordt geschoven. De pedagogische
vraagstelling blijkt na de jaren negentig  zelf steeds meer plaats te maken voor met name de sociologi-
sche theorievorming.
In recente onderzoeksrapporten van de UNESCO met betrekking tot de positie van jongeren en het
onderwijs in derdewereldlanden zien wij dat  genoemde trend niet gevolgd wordt. Integendeel wordt
getracht het pedagogische centraal te stellen (o.a. in The quality of primary schools in different devel-
opment contexts, 1996 en in Education for the twenty-first century issues and prospect, 1998). In deze
keuze van de UNESCO kunnen wij ons volledig terug vinden.

Om verschillende redenen kiezen wij voor het hanteren van de  aanduiding  ‘sociaal –pedagogisch’ in
de zin van Perquin (1966). In de eerste plaats is deze goed van toepassing op landen in ontwikkeling
en sluit het goed aan op de ontwikkeling en de posities van jongeren in die samenlevingen en maat-
schappijen. In de tweede plaats geldt voor ons  het feit dat de maatschappelijke problemen tegen welke
achtergrond Perquin in de  jaren zestig zijn sociaal pedagogische visie heeft ontwikkeld,  te herkennen
zijn in het Suriname anno 2003. Wij denken in dit verband aan situaties als slecht aangepast onderwijs,
geen optimale gezondheidszorg, pedagogische verwaarlozing, grote groepen ongeschoolden, proble-
men van agrarische jeugdigen en gebrekkige ontwikkeling van schoolondersteunende diensten. Een
voordeel bij de hantering van de benadering van Perquin is ook dat ons object van onderzoek  daarin
als een duidelijk en concreet probleem van sociaal-pedagogische aard wordt beschouwd, waarbij ook
het ontmoetingsvlak met sociale voorzieningen als het maatschappelijk werk en de kinderbescherming
direct worden betrokken (Perquin 1966). Hier worden ook het sociologisch en sociaal-psychologisch
denken met betrekking tot de  jeugdproblematiek met elkaar verbonden. Zeer belangrijk zijn in dit
verband de sociaal- pedagogische activiteiten (zoals jeugdbescherming, scholing, pedagogische bege-
leiding en maatschappelijk werk) en technieken  (zoals clubhuis en buurthuiswerk), die  naar de me-
ning van Perquin voor de oplossing van jeugdproblematiek zeer noodzakelijk zijn.
Ons inziens heeft Perquin met zijn sociaal- pedagogische visie  een belangrijke basis gelegd voor wat
heden ten dage onder de aanduiding ‘zorgverbreding in het onderwijs’ (de Brede School) terug te vin-
den is. Immers, evenals binnen zijn sociaal-pedagogische benadering wordt bij de zorgverbreding  er
van uitgegaan dat voor een verantwoorde zorg voor jeugdigen naast de school zoveel als mogelijk
ondersteunende sociale voorzieningen moeten worden ingeschakeld. Een andere belangrijke reden
voor onze keuze is dat de sociaal-pedagogische opvattingen, ontwikkeld na de jaren zeventig in Euro-
pa, met de opkomst van de welvaart, in vele landen zó direct betrokken zijn op de relatief welvarende
maatschappijen en hun ontwikkelingen, dat deze niet of niet volledig herkenbaar zijn in de meeste
arme derdewereldlanden.

Tegen de achtergrond van het voorgaande (de keuze voor de visie van Perquin) zal de ondertitel van
deze studie en vooral de benadering van ons probleemgebied en de aanpak bij ons empirisch onder-
zoek geplaatst dienen te worden.

De pedagogische verantwoordelijkheid van de samenleving

De eerder aangegeven sociaal-pedagogische verantwoordelijkheid van de samenleving in de zin van
Perquin geldt in bijzondere mate voor arme landen in ontwikkeling. Behalve hun ongelijke strijd met
de welvaartsstaten in onze zich snel globaliserende wereld, bestaan in deze landen op vele gebieden
zoals bijvoorbeeld onderwijs en jeugdhulpverlening, grote ontwikkelingsachterstanden. Suriname
heeft ook  nog zijn  specifieke problemen, die  verband houden met een multiculturele samenleving.
Het waarmaken van de pedagogische verantwoordelijkheid in de samenlevingen van  arme landen is,
vooral vanwege hun slechte sociaal- economische positie, op zichzelf reeds een enorme opgave. Toch
is hun enige keuze dat zij door middel van maatregelen en voorzieningen gunstige condities dienen te
scheppen, die een verantwoorde vorming en opvoeding van de jeugd mogelijk maken. In het kader van
ons onderzoek betekent dit, dat - indien de uitkomsten van ons onderzoek negatief uitvallen- maatre-
gelen en voorzieningen zullen moeten worden getroffen die condities scheppen, welke ertoe leiden dat
de Surinaamse GLO-leerling de garantie krijgt dat hij/zij  zijn/haar minimale ontwikkeling en vorming
normaal kan afronden. Pas dan zal het GLO-onderwijs zijn opdracht, nl. de basisvorming van jonge
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burgers voor de samenleving, optimaal hebben vervuld. Gebeurt  dit niet, dan zullen de betrokken
leerlingen moeilijk een perspectiefvolle toekomst in de maatschappij tegemoet kunnen zien.
Het spreekt vanzelf dat het onderwijs (de school) voor het volvoeren van zijn opdracht zelf aan be-
paalde voorwaarden zal moeten voldoen. Uit ons onderzoek zal blijken in hoeverre dat wel of niet het
geval is.

Na het gestelde in de voorgaande paragraaf (4.1) zal het duidelijk zijn dat het onderwerp van onder-
zoek, GLO- (probleem)leerlingen en hun hulpverlening, er  één van sociaal-pedagogische aard is. Hier
is immers sprake van een situatie waarbij jeugdigen in problemen geraken, waardoor een sociaal-
pedagogische opgave ontstaat. De samenleving dient nu haar pedagogische verantwoordelijkheid waar
te maken door maatregelen en voorzieningen te treffen, zodat een gezonde opvoeding en vorming van
de betrokkenen  mogelijk wordt. Omdat hier onderwijs, jeugd en maatschappij in het geding zijn, heb-
ben wij, als sociaalpedagoog, niet alleen de sociale pedagogiek maar ook de hulp nodig van andere
sociale wetenschappen, de sociologie en de sociale psychologie, waarbinnen dezelfde genoemde ob-
jecten ook worden bestudeerd. Door hun benadering te voegen bij de sociaal-pedagogische krijgen wij
een realistisch, duidelijk en helder beeld van ons onderwerp van onderzoek. Dit heeft, zoals in het
tweede deel van de studie zal blijken, consequenties gehad voor de aanpak, methoden en uitvoering
van het onderzoek en heeft eveneens doorgewerkt in de analyse en interpretatie van de bevindingen en
de daaruit voortgekomen conclusies en aanbevelingen voor beleid en praktijk. In de volgende paragra-
fen (4.2 en 4.3) van dit hoofdstuk gaan wij nader in op respectievelijk de onderwijssociologische en de
sociaal-psychologische benadering van ons onderwerp van onderzoek met het doel ons meer inzicht te
geven over de plaats, betekenis en functie van het onderwijs in de samenleving en maatschappij.

-4.2-  Een onderwijssociologische benadering

De onderwijssociologie is een relatief jong specialisme dat zich vooral in de jaren zeventig sterk heeft
ontwikkeld. Binnen het Nederlandstalige gebied hebben wetenschappers als Mathijssen (1971), Ver-
voort (1975) en Brands (1977) een fundamentele bijdrage geleverd aan deze ontwikkeling. In de jaren
tachtig  en negentig  is de onderwijssociologie sterk naar verschillende richtingen uitgebreid. Robinson
deed een goede poging belangrijke thema’s en stromingen in hun samenhang te behandelen in zijn
‘Perspectives on the sociology of education, an introduction’ (1981). Onder redactie van Peschar en
Wesselingh verscheen in 1985 een soortgelijk werk in de Nederlandse taal met als titel: ‘Onderwijsso-
ciologie, een inleiding’.
Uit de veelheid van kennis en inzicht die de onderwijssociologie ons biedt, zullen wij voor ons doel de
volgende zaken aan de orde stellen:
− de kernopdracht van de onderwijssociologie;
− het onderwijs als georganiseerde en geprofessionaliseerde socialisatie (rol, taak en functie van het

onderwijs in de samenleving);
− de relatie tussen onderwijs en maatschappij (doelen en functies van onderwijs);
− de onderwijsongelijkheid.

-4.2.1-  De kernopdracht van de onderwijssociologie

In de sociologie wordt ervan uitgegaan dat niet alleen het geheel van sociale factoren maar ook  indi-
viduele eigenschappen en kenmerken van personen hun gedrag en de ontwikkeling van de samenle-
ving mede bepalen. Daar al deze factoren de ontwikkeling van de samenleving, ook met betrekking tot
onderwijs en opvoeding, mede bepalen, stelt Wesselingh (1985, p. 50) het volgende:
Onderwijssociologen bestuderen verschijnselen van onderwijs en opvoeding en letten daarbij vooral
op de maatschappelijke dimensies van die verschijnselen; aan de andere kant interesseert hen de ge-
volgen van onderwijs en opvoedingsprocessen voor (groepen van) personen dan wel de maatschappij
als geheel of delen daarvan”. Het betekent dat dit specialisme van de sociologie niet uitsluitend aan-
dacht heeft voor het geïnstitutioneerde onderwijs, maar dat ook andere speciale kaders als het gezin,
de wijk, de buurt, enz. in de theorievorming en het onderzoek worden betrokken. De vormingsproces-
sen die zich binnen deze kaders afspelen, blijken immers van groot belang voor wat in de school gaan-
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de is.
Het is voldoende bekend dat de betekenis van het onderwijs voor de beroepsuitoefening zeer belang-
rijk geworden is, wat geleid heeft tot een toenemende aandacht voor de relatie tussen onderwijs en
arbeid. Ook de rol van de overheid op dit terrein is een belangrijk object van studie geworden voor de
onderwijssociologie. Vooral in derdewereldlanden wordt de overtuiging steeds sterker, dat onderwijs
van wezenlijk belang is voor de maatschappij, het burgerschap, duurzame economische groei en ar-
moedebestrijding. Kort gezegd: onderwijs wordt in deze landen steeds meer beschouwd als een be-
langrijk instrument voor sociale en economische ontwikkeling.

Vanwege bovenstaande visie, die ook de onze is, hebben wij  bij ons onderzoek, waarin het onderwijs
een centrale plaats inneemt, behalve schoolleiders, leerkrachten en leerlingen ook de hier aangehaalde
kaders, gezin, wijk en buurt, betrokken.

-4.2.2-  Onderwijs  als georganiseerde en geprofessionaliseerde socialisatie

De titel  van deze paragraaf is de meest gehanteerde sociologische omschrijving van onderwijs. Aan
de basis van deze omschrijving liggen drie belangrijke kenmerken ten grondslag:  socialisatie, organi-
satie en professionalisering.
Socialisatie is het proces van cultuuroverdracht, waarbij cultuurelementen worden overgedragen die
belangrijk zijn voor het zich aanpassen van voor de betrokkene relevante sociale groeperingen (Wes-
selingh, 1985). Klaassen (1981) voegt bij dit begrip ook de persoonlijkheidsontwikkeling toe. Het
spreekt vanzelf dat socialisatie, zoals Wesselingh het aanduidt, van ‘strategische betekenis’ is voor de
jeugd. Zij speelt immers een grote rol bij de voorbereiding of overgang naar nieuwe posities. Voor de
jeugdigen zijn, gezien deze belangrijke strategische betekenis, socialisatie in het algemeen in onder-
wijsinstellingen (scholen) ondergebracht. Het onderbrengen van socialisatie zoals hier bedoeld, bete-
kent vanzelfsprekend een vorm van organisatie, resulterend in een onderwijssysteem. Het professio-
nele in de socialisatie slaat vooral op de leerkracht. De grote mate van professionele autonomie van
deze beroepsbeoefenaar verantwoordt de aanduiding ‘geprofessionaliseerde  socialisatie’.

Omdat de maatschappij ook het onderwijs (de school) omvat, is het  voor een duidelijk en helder ma-
ken van hun wederzijdse beïnvloeding belangrijk nader in te gaan op de relatie tussen beide. Centraal
in ons onderzoek staat in dit verband daarom de vraag wat de oorzaken zijn waardoor GLO-leerlingen
belemmeringen ondervinden tijdens het doorlopen van de lagere school en wat gedaan wordt om deze
op te heffen en/of te voorkomen. Indien geen hulp wordt geboden zal voor de betrokken leerlingen
geen perspectiefvolle toekomst in de maatschappij bestaan.

-4.2.3-  Relatie onderwijs en maatschappij

Onderwijsverschijnselen zijn enerzijds te verklaren uit de werking van sociale factoren en de invloed
die uitgaat van het onderwijsbestel. De determinanten zijn de interne of externe beïnvloedende facto-
ren (Leune, 1980).Van de eerste is er sprake wanneer het invloeden van buiten het onderwijsstelsel
betreft, maatschappelijke factoren  als  maatschappijstructuren, economische, politieke systemen en
van de tweede wanneer het gaat om invloeden die binnen het onderwijsbestel zelf gesitueerd zijn. Bij-
voorbeeld opvattingen over opvoeding en onderwijs bij ouders en leerkrachten en de organisatie van
het stelsel zelf.. In dit verband moet gewezen worden op de grote betekenis die de drie maatschappe-
lijke sectoren of subsystemen, het politieke systeem, het economische systeem en de maatschappij-
structuur hebben. Over de onderlinge relaties stelt Hurrelmann (1975) het volgende:
− het politiek systeem stelt de randvoorwaarden aan het economische systeem en het onderwijssys-

teem;
− het economische systeem levert de financiële middelen aan het politieke systeem en verzekert de

materiële basis van de onderwijssystemen. Het onderwijssysteem levert gekwalificeerden aan het
economische systeem en een voldoende mate van loyaliteit aan het politieke systeem;

− de maatschappijstructuur bepaalt voor een groot deel hoe de relaties concreet worden ingevuld.
Uiteraard heeft het onderwijs  zijn  eigen doelen en functies. Afhankelijk  daarvan  wordt in het alge-
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meen de inhoud van het onderwijs bepaald. Wat de onderwijsdoelen betreft,  kunnen naast de expliciet
vastgelegde doelen ook impliciete onderscheiden worden, die in vergelijking met de eerste minder
nadrukkelijk worden geformuleerd.
Wat zijn de belangrijkste functies van het onderwijs? Het antwoord op deze vraag zal ons dichter
brengen bij de eigenlijke rol en betekenis van het onderwijs (de school) in de relatie tot de maatschap-
pij (samenleving).

Functies van het onderwijs

Met functies wil men in de onderwijssociologie aangeven wat het onderwijs moet bereiken en welke
betekenis dit heeft voor de samenleving (Leune, 1980). Kwalificatie, differentiatie en integratie wor-
den in het algemeen als de drie hoofdfuncties van het onderwijs beschouwd. De eerste betreft vooral
de functie om leerlingen kennis, vaardigheden en houdingen bij te brengen. De tweede heeft vooral
betrekking op de voorbereiding van leerlingen op verschillende posities in de samenleving, terwijl de
integratiefunctie ervoor moet zorgen dat aan de leerlingen normen en waarden worden overgedragen.
Alle functies hebben als belangrijk doel: het klaarmaken van de leerlingen voor hun functioneren  in
de samenleving.
De onderwijsloopbaan van leerlingen, de kwalificatie, differentiatie en integratieprocessen die daar-
binnen plaatsvinden, leiden tot een situatie die als emancipatie kan worden aangeduid. Het gaat hier
om de mogelijkheden voor betrokkenen om maatschappelijke posities te verwerven, die recht doen aan
hun kwaliteiten en vermogens en de continuering van maatschappelijke verhoudingen.

De school als organisatie
Uit het voorgaande is naar voren gekomen dat ofschoon de school een relatief onafhankelijke organi-
satie is, zij een belangrijke functie binnen de samenleving dient te vervullen. Deze zal op haar beurt
erop blijven toezien, dat de functie van de school binnen de samenleving naar behoren wordt vervuld.
Het spreekt vanzelf dat vanwege het feit dat de samenleving geen statische maar een voortdurend in
beweging zijnde grootheid is, ook de eisen van de school sterk aan verandering onderhevig zullen zijn.

Welke kenmerken kunnen wij aangeven om de school als organisatie duidelijk te profileren?
Primair heeft de school als organisatie haar eigen doelstelling. De school is op haar beurt weer ingebed
in een groter geheel: het onderwijssysteem en de samenleving. Leerkrachten en leerlingen dienen ui-
teraard hun gedrag af te stemmen op de aard van de organisatie. Die specifieke aard komt tot uitdruk-
king in drie structurele kenmerken (Albas, 2001): de organisatorische, de onderwijskundige en de
normatieve structuur. In de organisatorische structuur vinden wij de richtlijnen volgens welke de
school bestuurd dient te worden, bijvoorbeeld de gezagsverhoudingen binnen de organisatie, bevoegd-
heden van schoolleiding en leerkrachten, regeling en beleidszaken, verantwoordelijkheden voor het
uitvoerende werk en de controle daarop. De onderwijskundige structuur geeft de manier aan waarop
het onderwijs is geregeld, dus zaken als voorschriften over aantal en soort vakken, aantal lesuren,
aantal leerlingen per klas, inhoudelijke eisen der vakken, beoordeling en overgangsregels, terwijl de
normatieve structuur uit voorschriften bestaat die binnen de school gelden ten aanzien van het gedrag
van en de omgang tussen de leden van de organisatie.
Deze structurele kenmerken van de organisatie zijn van grote betekenis en invloed op alles wat er ge-
beurt. Het maakt het functioneren van de leden van de organisatie voor een groot deel voorspelbaar en
beheersbaar. Dit belangrijke feit maakt het noodzakelijk dat de genoemde kenmerken op de eerste
plaats helder en duidelijk moeten zijn. Als voorbeeld kunnen wij, voor wat Suriname betreft, aangeven
dat over het algemeen binnen elke school voor het Gewoon Lager Onderwijs (GLO) de volgende ge-
ledingen te onderscheiden zijn:
− het bestuur dit kan de overheid  of een particuliere en/of een  religieuze organisatie zijn. Dit be-

stuur is het hoogste gezagsorgaan binnen de schoolorganisatie;
− de schoolleiding (deze heeft in het algemeen de dagelijkse leiding);
− de leerkrachten (zij zijn vooral verantwoordelijk voor het geven van onderwijs);
− het overige personeel (administratieve krachten, schoonmaakpersoneel, conciërges);
− de leerlingen;
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− de ouders (in bepaalde gevallen ook oudercommissies).
Bij ons onderzoek zijn de hiergenoemde geledingen, met uitzondering van ‘het overige personeel’,
betrokken, waardoor het in het voorgaande gestelde niet alleen bij de analyse en interpretatie van  de
bevindingen uit ons onderzoek een grote rol zal spelen, maar ook bij het trekken van conclusies en het
geven van aanbevelingen voor beleid en praktijk.
De school, het onderwijsstelsel, komt in feite voort uit de maatschappelijke behoeften aan scholing en
vorming. Zij is daarom ook onderhevig aan allerlei maatschappelijke invloeden. Veranderingen binnen
de samenleving hebben dan ook consequenties voor het onderwijs. Ter illustratie kunnen, met betrek-
king tot  het Surinaamse onderwijs, de invloeden van de volgende feiten dienen. Het blijkt dat de te-
genwoordig vergaande technologische ontwikkeling vanwege de slechte sociaal- economische situatie
in het land stagneert. Daardoor heeft de overheid onvoldoende financiële middelen om de genoemde
ontwikkelingen optimaal dienstbaar te maken aan het onderwijs. Nu een voorbeeld van het feit dat de
politieke situatie in Suriname ook het onderwijs positief of negatief kan beïnvoelden. De beïnvloeding
is voor Suriname, naar onze mening, tot op heden erg negatief geweest. In dit verband kan ook ge-
dacht worden aan de sterk langs etnische lijnen ontwikkelde politieke partijen, die een meer desinte-
grerende dan integrerende invloed hebben op de samenleving en daardoor ook op het onderwijs. On-
derwijs kan ook worden beïnvloed door de veranderingen van de normen en waarden die in de sa-
menleving worden gehanteerd. Allerwegen constateren wij in Suriname een afbraak van bepaalde
waarden en normen. Het is reeds langer dan 15 jaren dat men in het land kampt met, wat genoemd
wordt, een mentaliteitsprobleem (zie ook het gestelde hierover in de beleidsnota van het MINOV in §
3.3.3). Het spreekt vanzelf dat dergelijke processen in de samenleving het onderwijs en allen die daar-
bij betrokken zijn zullen beïnvloeden.

Veranderingen binnen verschillende sectoren van de samenleving zullen in het algemeen doordringen
tot het onderwijs. Deze kunnen aanleiding geven tot veranderingen die noodzakelijk zijn en leiden tot
wijzigingen in de organisatorische, onderwijskundige of normatieve structuur van de school.

De belangrijkste taken van het GLO zijn, zoals eerder aangegeven, naast het bijbrengen van de basis-
vorming met het oog op een voortgezette ontwikkeling ook de voorbereiding op de maatschappelijke
praktijk. Ons onderzoek betreft vooral het onderwijs op de GLO-scholen. Omdat echter de hulpverle-
ning aan de probleemleerling op deze scholen in sommige gevallen kan doorwerken naar het speciaal
onderwijs, hebben wij bij ons onderzoek ook vertegenwoordigers van dit type onderwijs en daarbij
betrokken hulpverlenende/controlerende instanties en ouders van leerlingen betrokken. Op deze scho-
len worden lichamelijk en geestelijk gehandicapte kinderen, alsmede leerlingen met leer- en gedrags-
problemen in voor dit doel ingerichte scholen opgevangen.

-4.2.4-  Onderwijsongelijkheid

Een vaak aan de orde gesteld onderwerp in de onderwijssociologie is dat over de onderwijsongelijk-
heid. Dit verschijnsel is niet alleen in welvaartstaten maar ook in derdewereldlanden bekend. Omdat
de inhoud van het in deze paragraaf gestelde richtinggevend zal zijn bij de evaluatie van onze onder-
zoeksresultaten en het doen van aanbevelingen,  gaan wij hier, zij het beknopt, op dit onderwerp in.
De ongelijkheid werd in de loop van  de twinstigste eeuw  steeds meer via het onderwijs bepaald. Een
literatuurstudie met betrekking tot dit onderwerp laat zien dat in Europa  sinds enkele jaren min of
meer een consensus in het (sociologisch) vakgebied bestaat. De traditionele maatschappelijke standen
en klassenverschillen zijn steeds meer gaan afnemen. De reproducerende werking blijft echter min of
meer intact via het onderwijs (Dronkers en Ultee, 1995/ Rijken en Donkers, 2001).
In Suriname wordt de ongelijkheid vooral gerealiseerd in het lager onderwijs. Bij de overgang naar het
lager voortgezet onderwijs (na de selectie door de eindtoets in klas 6 ( groep 8 ) en het advies van de
leerkracht) zijn de kansen voor het kind al grotendeels bepaald. Het een en ander hangt ook samen met
de school die de leerling bezoekt, waarbij een van de belangrijkste factoren de samenstelling van het
milieu is.
In Nederland kunnen wij duidelijk merken dat aan de onderkant van de maatschappelijke ladder eco-
nomische ongelijkheid zich meer en meer verknoopt met ‘etnische verschillen’. Jungbluth (1997) stelt
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dat er ook tussen de verschillende ‘allochtone’ categorieën verschillen blijken te bestaan (let in dit
verband ook op het gestelde in hoofdstuk 2 (§ 2.2 t/m 2.4).

Wanneer wij, vooral in Europa, een onderscheid naar sekse maken, dan blijkt uit de literatuur dat in
het algemeen meisjes hun onderwijsachterstand ten opzichte van jongens definitief hebben ingehaald,
hoewel er nog grote verschillen in richtingskeuze en in arbeidsmarktpositie en beloning bestaan. In tal
van derdewereldlanden speelt echter behalve het verschil in sekse bovendien de economische onge-
lijkheid een zeer grote rol. De armoede onder grote delen van de bevolking stagneert (ook gedurende
de leerplichtperiode) de ontwikkeling van zeer vele kinderen.

-4.3-  Een sociaal-psychologische benadering

Zoals bij vele specialismen binnen de sociale wetenschappen geldt ook voor de sociale psychologie
dat er discussies worden gevoerd met betrekking tot haar object van studie. Bij deze wetenschap heeft
zich een richting ontwikkeld die zich specifiek op het onderwijs richt. Het is vooral deze richting waar
onze belangstelling, gezien ons onderwerp van studie, naar uitgaat.
Een belangrijk uitgangspunt van de sociale psychologie is dat mensen niet in een sociaal vacuüm le-
ven maar dat zij in hun doen en laten voortdurend rekening houden met anderen. Op basis hiervan
houden zij zich bezig met de manier waarop het denken, voelen en handelen van mensen wordt beïn-
vloed door werkelijke of ingebeelde aanwezigheid van anderen. Mensen vormen elkaars sociale om-
geving en zullen daardoor elkaar voortdurend beïnvloeden. Een duidelijk voorbeeld daarvan is het
onderwijs, waarin leerkrachten en leerlingen intensief met elkaar omgaan. Onderling beïnvloeden zij
elkaar, net zoals de leerlingen elkaar ook  onderling.
Sociaal-psychologisch onderzoek richt zich, als eerder aangegeven, op  beïnvloedingsprocessen en
tracht te achterhalen hoe opvattingen, voorkeuren en gedragspatronen van mensen tot stand komen en
welke factoren daarbij een rol spelen.
Terwijl, zoals wij in § 4.2 hebben gezien, de socioloog zich veel meer richt op de relatie tussen sociale
verhoudingen en gedragswijzen in zoverre zich daaruit intermenselijke betrekkingen ontwikkelen,
richt de sociale psychologie meer de aandacht op de psychische reacties als zodanig. Dit betekent dat
de richting in de sociale psychologie die zich specifiek op de school richt, kan bijdragen tot inzicht in
de sociale beïnvloedingsprocessen zoals die op school, in de klas, tussen leerkrachten en leerlingen,
tussen leerlingen onderling en tussen de leerkrachten onderling plaatsvinden. Ons gebied van onder-
zoek zal, omdat wij deze benadering ook hanteren naast de  sociaal- pedagogische en onderwijssocio-
logische, nog scherper en duidelijker worden.
Evenals binnen de onderwijssociologie  wordt in de sociale psychologie, die specifiek op het onder-
wijs gericht is, onderwijs gezien als een organisatie van mensen en middelen die nodig zijn om ervoor
te zorgen dat het vormingsproces kan plaatsvinden. Hierdoor heeft deze psychologie veel belangstel-
ling voor de relaties tussen de school en de diverse partijen in de omgeving met wie men als organisa-
tie te maken heeft. Het is ook daarom dat wij bij ons onderzoek ook organisaties buiten de school (zo-
als stichtingen en  hulpverleningsinstanties) hebben betrokken. Uit de veelheid die de sociale psycho-
logie ons biedt zullen wij voor ons doel enkele relevante zaken aan de orde stellen. Het gaat om de
school als organisatie, de klas als sociale omgeving en leerdomein en het effectief lesgeven door de
leerkracht.

De school als organisatie

De richting in de psychologie die zich specifiek met het onderwijs bezighoudt, heeft evenals de on-
derwijssociologie veel belangstelling voor de relaties tussen de school en diverse partijen in de omge-
ving met wie zij als organisatie te maken heeft. Uiteraard spelen hierbij de functies van het onderwijs
een zeer belangrijke rol. Ahlers (1990) onderscheidt in dit opzicht drie kernfuncties: Het bijdragen aan
de persoonsvorming van de leerlingen, het bijdragen van de vorming in maatschappelijke en culturele
zin (staatsburgerschap/verantwoordelijkheid, e.d.) en de voorbereiding op de beroepsuitoefening en
deelname aan de arbeidsmarkt.
Bij alle  genoemde functies zien wij als zeer belangrijke factor ‘de omgang van mensen met  elkaar’,
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waarbij wederzijdse beïnvloeding  met betrekking tot het uiteindelijk doel van het onderwijs en de
vorming van het kind van zeer grote betekenis is.
Rutter e.a. (1986) en Martimore et al (1988) constateren dat scholen aanmerkelijk kunnen verschillen
in de resultaten die zij met hun leerlingen behalen. Veel hangt af van de manier waarop de school als
organisatie functioneert. De partijen waarmee de school vooral te maken heeft zijn overheden, vak-
bonden, ouders en andere opleidingen (Albas e.a. , 2001). De school krijgt vooral vanwege de regel-
geving van de overheid steeds meer het karakter van een professionele bureaucratie. De professionele
kenmerken hebben ook vooral te maken met de vrijheid van de leerkrachten in de klas en tijdens het
lesgeven. Wij zien echter de tendens, vooral met betrekking tot het basisonderwijs  (lagere scholen),
dat  overheden  steeds meer greep proberen  te krijgen op de inhoud en het niveau van het onderwijs.
De ontwikkelingen in het Surinaamse onderwijs (zie de beleidsnota 2001 - 2005) wijzen duidelijk ook
in deze richting.

Uit het voorgaande maken wij op dat binnen het sociaal-psychologisch denken de school een sociale
omgeving is. De belangrijkste activiteit van de leerlingen, een groot deel van het leren, speelt zich in
deze sociale omgeving af. Leerlingen moeten bijvoorbeeld wennen aan de eisen die de school als or-
ganisatie stelt. Ook zullen zij zich dienen aan te passen aan hun medeleerlingen en aan de manier
waarop leerkrachten lesgeven.
De sociale psychologie maakt ons duidelijk dat leerprocessen op school niet alleen begrepen kunnen
worden vanuit de individuele kenmerken van de leerlingen en de leerkrachten, maar ook vanuit die
van de sociale omgeving waarin die processen plaatsvinden. Bij deze leerprocessen speelt uiteraard de
invloed van de maatschappij een niet te onderschatten rol. Elke maatschappij zal  bijvoorbeeld pogin-
gen doen haar nieuwe leden zo op te voeden, dat zij zich conformeren aan wat binnen die maatschap-
pij gebruikelijk is en wenselijk wordt geacht.

De klas als sociale omgeving en leerdomein

Dat de klas, evenals de school, een sociale omgeving vormt is duidelijk. Het verschil is echter dat de
klas een iets kleinere ‘wereld’ vormt dan de school. Hier krijgt het kind met zijn/haar klasgenoten te
maken. Het leert zichzelf en zijn/haar klasgenoten in relatie tot hem/haar kennen. In Nederland is vrij
veel onderzoek verricht naar het effect dat de sfeer in de klas heeft op de schoolbelangstelling en de
leerprestaties van de leerlingen. De mate van belangstelling van kinderen voor de school en het on-
derwijs blijkt voor een groot deel af te hangen van deze  klassensfeer (Hermans, 1981/ Van der Linden
en Dijkman, 1989).

De klas waarin het onderwijsgebeuren plaatsvindt wordt tevens als leefdomein beschouwd. Van der
Linden en Dijkman (1989) wijzen erop dat positieve en negatieve oordelen van kinderen over de klas
vooral voortkomen uit dit leefdomein. De negatieve betreffen vaak zaken als niet interessante leerstof,
slecht contact met leerkrachten, enz. Diverse sociaal-psychologische onderzoekingen hebben ook aan-
getoond dat de klas, als groep, invloed heeft op elk lid afzonderlijk. Aangenomen wordt dat de groep
(een klas) voor haar leden diverse functies kan hebben zoals informatie, identiteit en status, bescher-
ming en middel om doelen te bereiken. Het zal duidelijk zijn dat, vooral gezien tegen de achtergrond
van de psychische ontwikkeling van het kind, wij de betekenis van de genoemde functies niet kunnen
negeren.

Behalve sociale omgeving en leefdomein is de klas uiteraard ook leerdomein: de plaats waar het
schoolse leren plaatsvindt. Klasgenoten kunnen zowel stimulerend als storend werken bij het leren. De
groep waar een leerling deel van uitmaakt,  kan dus zowel een positieve als negatieve invloed hebben
op de motivatie tot het leveren van goede prestaties.

Een  zeer belangrijke factor in de didactische situatie is ongetwijfeld ook de leerkracht. Vanwege
zijn/haar  positie, degene die kennis en vaardigheden moet overbrengen,  die moet aangeven hoe leer-
lingen zich dienen te gedragen, kan hij/zij niet worden genegeerd. Zijn/haar vormgeving van de
machtspositie die hij/zij bekleedt (zijn/haar leidinggeven),  is van enorme invloed op de leermotivatie
en daardoor op de leerprestaties van de leerlingen (Soar en Soar,  1987; Martimore et al 1988, Van der
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Sijde,  1988, Matthijssen,  1991). In dit verband mag ook de invloed van de schoolleiding niet worden
onderschat. Het spreekt vanzelf  dat de manier waarop zij organiseert van invloed is op de effectiviteit
van de school.

Met het voorgaande hebben wij bij de opzet en inrichting van ons onderzoek rekening gehouden. Niet
alleen schoolleiders en leerkrachten maar ook leidinggevende functionarissen op het gebied van het
Surinaamse onderwijs, inspecteurs, directeuren van school- en stichtingsbesturen en leidinggevende
functionarissen op het ministerie van Onderwijs en Volksontwikkeling werden bij het onderzoek be-
trokken.

Het effectief lesgeven door de leerkracht

Dat behalve de leerling of groep van leerlingen en de leerstof ook de leerkracht een factor van beteke-
nis is binnen het vormingsproces van het kind is eerder al aangegeven. Onderzoek  van Good en Brop-
hy, 1978/ Herman, 1983/ Creemers, 1991/  Ebbense e.a., 1996) heeft aangetoond dat het klassenmana-
gement, plannen, doen uitvoeren, evalueren en bijsturen van het leerproces, scheppen van orde en een
goed klimaat direct te maken heeft met het niveau van de leerresultaten van de leerlingen. Vooral de
duidelijkheid van de door de leerkracht gestelde doelen en de helderheid van de taakstructuren zijn
van grote betekenis voor het behalen van optimale leerresultaten. De leerkracht zal bij de uitvoering
van de opgedragen taken door de leerlingen moeten stimuleren, ondersteunen en zowel bij de intrin-
sieke als de extrinsieke motivatie van leerlingen een grote rol dienen te spelen (Vos en Dekkers,
1994).

-4.4-  Samenvatting

Uitgaande van het feit dat de ontwikkeling en vorming van het kind situatiegebonden is en dat de to-
tale leefwereld zijn/haar ontwikkeling mede bepaalt, waren wij verplicht het object van  ons empirisch
onderzoek te plaatsen binnen de maatschappelijke constellatie. Dit bracht met zich mee dat voor het
verduidelijken en scherp stellen van ons probleemgebied naast een sociaal-pedagogische ook een on-
derwijssociologische en sociaal-psychologische benadering noodzakelijk waren. Door deze aanpak bij
ons onderzoek komen de uitkomsten daarvan  in een verantwoord, realistisch en duidelijk verband te
liggen.
Wat ons sociaal pedagogische standpunt (of  visie) betreft, kozen wij om verschillende redenen voor
dat  van Perquin:
- het is goed toepasbaar op de sociale problematiek in derdewereldlanden zoals Suriname;
- de ontwikkeling daarvan vond plaats tegen de achtergrond van een toenmalige maatschappelijke

erkelijkheid in Nederland, die vergelijkbare kenmerken vertoont met die in het Suriname anno
2003;

- de directe koppeling van de sociale problematiek van jeugdigen aan bestaande sociale voorzienin-
gen;

- het feit dat de andere sociaal-pedagogische visies, vooral na de jaren zeventig, zó direct betrokken
zijn op de concrete ontwikkelingen in Europa, dat ze moeilijk te herkennen zijn in de veelal arme
derdewereldlanden;

- het bij de problematiek van jeugdigen direct betrekken van sociaal-pedagogische activiteiten en
technieken en  het leggen van de relatie met de onderwijssociologie en de sociale-psychologie.

De bijdrage van de onderwijssociologie in het kader van deze studie ligt vooral in het verschaffen van
inzicht  in de maatschappelijke dimensies  van onderwijs en opvoedingsverschijnselen en de gevolgen
van onderwijs en opvoedingsprocessen voor persoon (personen) en maatschappij. In dit verband ko-
men duidelijk de rol van het gezin, de wijk en de buurt naar voren in hun relaties tot het onderwijs.
Ook de relatie tussen onderwijs en arbeid is zeer belangrijk en speelt in het kader van de maatschap-
pelijke ontwikkelingen in derdewerldlanden vooral heden ten dage een zeer grote  rol. In de meeste
van deze landen groeit steeds meer het besef (zie § 1.4) dat onderwijs van wezenlijk belang is voor de
maatschappij en het burgerschap, voor duurzame economische groei en armoedebestrijding.
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De bijdrage van de richting in de sociale psychologie, die zich richt op het onderwijs, ligt vooral in het
verkrijgen van inzicht in de sociale beïnvloedingsprocessen die binnen het onderwijsgebeuren plaats-
vinden. In dit verband is vooral het inzicht in de positieve en negatieve invloeden op de motivatie van
kinderen tot het leveren van goede prestaties zeer belangrijk. Hierbij is ook de rol van de schoolleider,
de leerkracht en de medeleerlingen van zeer grote betekenis.

De kennis en het inzicht, opgedaan in dit hoofdstuk, zijn voor de opzet en inrichting van het onder-
zoek, waarover wij in het tweede deel van deze studie uitvoerig verslag doen, van zeer grote betekenis
geweest. De totale opzet, de gebruikte methoden en de uitvoering van het onderzoek hebben mede op
basis van de hier aan de orde gestelde theoretische opvattingen plaatsgevonden. Ook bij de analyse en
interpretatie van de uitkomsten van het onderzoek en de conclusies en aanbevelingen heeft de inhoud
van het hoofdstuk een grote rol gespeeld.



DEEL 2

ONDERZOEK PROBLEEMLEERLINGEN EN
VORMEN VAN HULPVERLENING

SUB-A  HET VOORONDERZOEK
SUB-B  HET ONDERZOEK (FASE-I)
SUB-C  HET ONDERZOEK (FASE-II)
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Sub-A  Het Vooronderzoek

Inleiding

Zowel in het voorwoord als in de inleiding en verantwoording van deze studie zijn wij ingegaan op de
voorgeschiedenis die geleid heeft tot het verrichten van een empirisch onderzoek.  Op basis van een
door ons opgesteld plan werd aan de directeur van het ministerie van Onderwijs en Volksontwikkeling
toestemming voor dit onderzoek gevraagd. Het bleek namelijk dat er, ondanks het feit dat bekend was
dat vele oorzaken van  problemen bij lagereschoolleerlingen buiten de  school liggen, zeer weinig
pogingen ondernomen zijn om deze op een verantwoorde en structurele wijze aan te pakken. Wij stel-
den dat de belangrijkste oorzaken hiervan gezocht moesten worden in het ontbreken van een helder
beeld van de stand van zaken met betrekking tot de omvang en de soort van probleemleerlingen, de
oorzaken van de belemmerende factoren voor het ontstaan  van de  problemen, de vigerende hulpver-
leningsvormen enerzijds en gegevens over de ervaring van genoemde zaken door de betrokken actoren
anderzijds. Voorts werd in dit verband ons vermoeden uitgesproken dat zowel de leerlingen van wie
de oorzaken van hun problemen van sociaal-maatschappelijke aard zijn als de school behoefte hadden
aan een structurele vorm van  sociaal-pedagogische hulpverlening. Ons onderzoek zou in genoemd
vermoeden klaarheid moeten brengen. Daarnaast vormden ook de volgende feiten en ervaringen aan-
leiding tot het verrichten van het onderzoek:
- de schrikbarend hoge percentages zittenblijvers op de lagere school (gegevens van de afdeling

Onderzoek en Planning van het MINOV/ Assen, 1989/ Verwey e.a. , 1999);
- onze ervaring van meer dan dertig jaar (praktijk)leraarschap op diverse Pedagogische Academies

en  verschillende lagere scholen in alle districten van het land;
- 25 jaar  coördinatorschap aan  de Opleiding Pedagogiek (MO-A en MO-B) van het Instituut voor

de Opleiding van Leraren (I.O.L)11. Door deze  functie, die ook de begeleiding van studenten en
de beoordeling van hun afstudeerscripties inhield, werden wij geconfronteerd met verschillende
door hen onderzochte problemen op de Surinaamse lagere scholen;

- de ontwikkelingen op sociaal-maatschappelijk en economisch gebied na 1980 (de  gevolgen van
een militaire coup en de instorting van de wereldaluminiummarkt) die een al langer dan 15 jaar
durende economische crisis hebben  ingezet. Door deze aanhoudende crisis en de sociale effecten
daarvan, is de behoefte aan betrouwbare statistieken  zeer cruciaal geworden. Immers, pogingen
van overheid en Niet-Gouvernementele Organisaties (NGO’s) om de toenemende risico's van ver-
slechtering van onder andere de onderwijssituatie terug te dringen zullen op betrouwbare statistie-
ken gebaseerd moeten zijn.

Voorbereiding (pilotfase)

De voorbereidingsfase van het onderzoek bestond uit  het houden van ‘hearings’, het maken van een
eerste ontwerp van de (meet-)instrumenten, de selectie/enquêtering van responsgroepen en de evalua-
tie van de uitkomsten.

Het houden van hearings

Als eerste activiteit stelden wij  een lijst samen met daarop de namen van alle belangrijke functionaris-
sen die direct of indirect met het onderwerp van onderzoek te maken hebben. Met deze functionarissen
werden  ‘hearings’ gehouden. ‘Hearings’ worden hier in de zin gebruikt van Perquin (1966). Ze wor-
den namelijk gezien als uitgebreide informatiegesprekken omtrent vraagstukken in het onderzoeks-
veld, met diegenen die geacht worden daarvan op de hoogte te zijn; daarbij staan de werkelijke erva-
ringen en de werkelijke kennis van zaken centraal. Hearings dienen representatief te zijn voor de visie
van de terzake kundigen in het algemeen (zie bijlagen A, 16a ‘leidraad hearings’). Voor deze hearings
werden de volgende functionarissen uitgekozen:
- de directeur van het ministerie van Onderwijs en Volksontwikkeling;
- het hoofd van de Dienst begeleiding van het ministerie van Onderwijs;
- het hoofd van het Bureau Lager Onderwijs (B.L.O.);
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- het hoofd van de Inspectie Lager Onderwijs;
- het hoofd van de Dienst Buitengewoon Onderwijs (Speciaal Onderwijs);
- het hoofd van de Afdeling Onderzoek en Planning van het ministerie van Onderwijs en Volksont-

wikkeling;
- de directeuren  van de grootste stichtingen voor bijzonder onderwijs:  de Stg. R.K.B.O. (Stichting

Rooms-Katholiek Bijzonder Onderwijs) en de Stg. E.B.G.S. (Stichting Evangelische Broeder Ge-
meente Suriname);

- de rayoninspecteurs van alle districten in Suriname (10);
- vertegenwoordigers van de opererende hulpverleningsinstanties.

Eerste ontwerp (meet-)instrumenten

Met uit de hearings verkregen gegevens en de resultaten van literatuurstudie die verband hielden met
het probleemgebied van onderzoek, ontwikkelden wij de eerste van de in het onderzoek gehanteerde
ontwerpen van de (meet-)instrumenten, t.w. de vragenlijsten voor schoolleiders en leerkrachten en een
leidraad voor interviews met ouders van probleemleerlingen en vertegenwoordigers van hulpbiedende
instanties.

Selectie en enquêtering responsgroepen

Uit elk van de  bij ons onderzoek betrokken tien  districten waarin Suriname bestuurlijk is opgedeeld,
werden op basis van loting twee scholen gekozen. Daarvan werden de schoolleiders en drie leer-
krachten (één van klas 1of 2; één van klas 3 of 4; één van klas 5 of 6) gekozen voor de pilotstudie.
Aan deze schoolleiders en leerkrachten verstrekten wij uitvoerige informatie over het doel en de bete-
kenis van het onderzoek.

Uitvoering van het vooronderzoek

De uitvoering van het vooronderzoek omvatte het afnemen van de eerste ontwerp-enquêtes van de
schoolleiders (20) en leerkrachten (30) en de evaluatie van de resultaten met de responsgroepen. De
afname van de enquêtes vond in de eerste helft van april 1999 plaats, terwijl de evaluatie in de tweede
helft van dezelfde maand  werd gehouden. In deze fase ontvingen wij  veel medewerking  van dis-
trictsbesturen, rayoninspecteurs en van de Surinaamse Luchtvaart Maatschappij. Vele scholen in het
binnenland zijn namelijk moeilijk over land te bereiken en liggen over een zeer groot gebied verspreid,
waardoor wij genoodzaakt waren met het vliegtuig te reizen.

De evaluatie van de enquêtes met responsgroepen

Na de afname van de enquêtes volgde er een bespreking met de betrokken respondenten met als
hoofddoel na te gaan of  de in de voorbereiding verstrekte informatie duidelijk was overgekomen. Aan
de hand van deze bespreking konden wij de resultaten van de pilotstudie duidelijk vastleggen. De be-
langrijkste daarvan waren dat:
- alle participanten het onderzoek van grote importantie achtten. Zij wezen daarbij op de vele pro-

bleemleerlingen aan wie de school geen hulp kon bieden vanwege het ontbreken van ondersteu-
nende hulpverlening, de lange wachttijden voor leerlingen die via het schoolhoofd  worden door-
verwezen naar de hulpbiedende instanties en het ontbreken van de deskundigheid en de mogelijk-
heden bij schoolleiders en leerkrachten om optimaal leer- en/of gedragsproblemen aan te pakken;

- de participanten enthousiast reageerden op het onderzoek. Hun verwachting was dat dit onderzoek
zou kunnen bijdragen tot het instellen van voorzieningen, die vele leerlingen in staat zouden stel-
len hun schoolperiode zonder schokkende problemen te doorlopen;

- ten aanzien van de vragenlijsten  een aantal zaken moest worden bijgesteld: de instructies moesten
vooraf met een voorbeeld worden verduidelijkt, de codering van de  vragen moest worden aange-
past met het oog op de mechanische verwerking der gegevens, de soorten problemen  moesten
worden aangevuld met de antwoordcategorieën ‘veelvuldige en erge laatkoming’ en ‘ontbreken
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van de noodzakelijke aandacht’, terwijl twee namen aan de lijst van hulpverlenende instanties, t.w.
Stichting JOVROCE en Stichting voor het Kind, moesten worden toegevoegd.

Van een aantal schoolleiders (3) en leerkrachten (6) werd de bijgestelde enquête afgenomen. Het bleek
dat alle betrokkenen een eenduidig en helder inzicht hadden in  de gestelde vragen (zie de uiteindelijk
aangeboden vragenlijst; bijlagen A,  9a en 9b.). Hierna werd het eerder opgestelde onderzoeksplan
nader uitgewerkt tot een praktisch activiteitenprogramma, waarbij drie vervolgfasen werden opgeno-
men. Deze zijn: het onderzoek Fase I ( Sub-B), Fase II (Sub-C), en Fase III met betrekking tot de ont-
wikkeling van een model voor verantwoorde sociaal-pedagogische hulpverlening en didactische be-
geleiding.
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Sub-B Het Onderzoek (Fase I, waarin schoolleiders en leerkrachten
werden betrokken)

-5- Onderzoeksmethoden

-5.1-  Inleiding

De voorbereidingen voor het onderzoek (Fase I) namen ruim twee maanden in beslag. In de maanden
juli en augustus 2000 vond het veldonderzoek plaats, zodat wij kort voor het einde van het studiejaar
(in Suriname rond 15 augustus) alle gegevens van deze fase van het onderzoek binnen hadden. Dit
hoofdstuk geeft een verantwoording en een overzicht van de gehanteerde onderzoeksmethoden.

-5.2-  Vraagstellingen

Op basis van onze literatuurstudie (hoofdstuk 1), veldoriëntatie en de resultaten uit het vooronderzoek
(Sub.A) kwamen wij tot de formulering van de volgende vraagstellingen:
A Hoe groot is het aantal probleemleerlingen op de lagere scholen en wat zijn de oorzaken van

hun  problemen?
B Welke vormen van hulpverlening worden aan de diverse categorieën van probleemleerlingen

op de lagere scholen aangeboden en hoe wordt deze hulp door de betrokkenen (actoren) er-
varen?

C Welke verbeteringen zijn met betrekking tot de sociaal-pedagogische hulpverlening aan de
probleemleerlingen op de lagere scholen noodzakelijk?

-5.3- Doelstellingen

Deze beogen: het verschaffen van feitelijke informatie aan beleidsmakers over  de stand van zaken met
betrekking tot probleemleerlingen op de lagere scholen, het verkrijgen van inzicht  in de stand van
zaken met betrekking tot het functioneren van de bestaande hulpverleningsvormen en instanties ten
behoeve van de diverse categorieën probleemleerlingen en de ontwikkeling van een model voor effici-
ente en effectieve hulpverlening aan probleemleerlingen in het algemeen en in het bijzonder aan hen
bij wie de oorzaken van de problemen vooral liggen in buitenschoolse factoren.

-5.4-  Conceptuele uitwerking

De antwoorden op onze vraagstellingen  waren niet mogelijk zonder duidelijk vast te stellen:
1) wat onder probleemleerlingen dient te worden verstaan;
2) wanneer er sprake is van disfunctioneren van leerlingen;
3) wat met hulpverlening wordt bedoeld;
4) wanneer hulpverlening adequaat is en
5) welke actoren kunnen worden onderscheiden.

Ad. 1. Welke leerlingen duiden wij hier als probleemleerlingen aan?

Uit  literatuuronderzoek is gebleken dat er verschillen zijn tussen scholen, voor wat betreft de mate
waarin en de wijze waarop zij geconfronteerd worden met problemen bij kinderen. Er zijn aanwijzin-
gen dat sommige problemen pas tijdens de periode waarin zij onderwijs volgen ontstaan (Roede,
1993). Niet al deze problemen manifesteren zich op school. Voor wat het lager onderwijs betreft, zien
wij bij een groot deel van de leerlingen vaak problemen optreden in de sociaal-emotionele ontwikke-
ling. Deze kunnen uiteindelijk afnemen, zich verergeren of blijvend van aard zijn. Verhulst en Akker-
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huis (1986) concluderen op grond van een literatuuroverzicht dat kinderen met emotionele en ge-
dragsproblemen dikwijls ook leerachterstanden vertonen.

Definitie:
Onder probleemleerlingen verstaan wij hier (zie ook het gestelde in § 3.1) dié leerlingen van wie
de leerprestaties en/of het gedrag zodanige problemen veroorzaken, dat het normaal doorlopen
van de school (dus binnen de vastgestelde tijd) wordt belemmerd.

Ad. 2. Wanneer is er sprake van disfunctioneren van leerlingen?

In § 1.5 zijn wij uitvoerig ingegaan op factoren die ten grondslag kunnen liggen aan het disfunctione-
ren van leerlingen. In het algemeen kunnen deze liggen in de thuissituatie, de schoolsituatie en/of  het
overige  leefmilieu buiten school en thuis. De uitingsvormen van de  problemen  zijn verschillend,
bijvoorbeeld: veelvuldig verzuim, agressief gedrag, onvoldoende belangstelling voor de school.

Definitie:
Wij spreken van disfunctioneren wanneer de uitingsvormen van de bij het kind voorkomende
problemen een zodanige invloed uitoefenen  op het volgen van onderwijs, dat het normaal door-
lopen van de school (dus binnen de vastgestelde tijd) wordt belemmerd.

Ad. 3. Wat wordt met hulpverlening bedoeld?

In § 3.1 hebben wij een overzicht gegeven van verschillende vormen van hulp die aan  kinderen  met
problemen  (die op school duidelijk tot uiting komen) in het algemeen en in Suriname in het bijzonder
wordt geboden. Deze hulpverlening kan door de school zelf geschieden of door hulpverleningsinstan-
ties daar buiten. De vorm van de hulpverlening is afhankelijk van het soort en de aard van het pro-
bleem. Het kan bijvoorbeeld bestaan uit extra begeleiding bij het leerproces,  het verzorgen van aan-
gepast onderwijs en de maatschappelijke begeleiding van ouders en kinderen.

Definitie:
Onder hulpverlening wordt elke manier verstaan waarop hulp opzettelijk wordt geboden om
geconstateerde problemen bij het kind op te heffen met het oog op een normaal (zonder ernstige
moeilijkheden) kunnen doorlopen van de school.
Hoe lang de hulp zal duren hangt uiteraard af van de aard van het probleem.

Ad. 4. Wanneer is de aangeboden hulp adequaat?

Definitie:
De aangeboden hulp is adequaat wanneer deze naar het oordeel van de betrokkenen (actoren)
verbetering in de situatie van de probleemleerling  heeft gebracht ( hij/zij  kan normaal, zonder
opvallende afwijkingen, de school doorlopen).
Afhankelijk van de aard van het probleem  kan de hulpverlening kort of lang duren.

Ad. 5. Wie zijn de actoren?

Definitie:
Onder de aanduiding actoren vallen alle personen en/of instanties, die  vanwege hun taakstelling
of sociale rol in het onderwijsleerproces en/of de opvoeding van het kind dan wel bij de hulp-
verlening aan de school en haar probleemleerlingen direct of indirect betrokken zijn.
Deze  zijn schoolleiders, leerkrachten, hulpbiedende personen en/of instanties en leerlingen en hun
ouders.

Over de rol van  actoren bij het ontwikkelen en uitvoeren  van plannen citeren wij in dit verband
Wardekker (1981, p. 494): ‘‘Hun rol is niet beperkt tot het  aangeven van het probleem en het uitvoe-
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ren van een mogelijke oplossing. Het gaat erom dat hun perspectief, hun constructies samen met die
van de wetenschappers in het plan wordt opgenomen”. Deze opvatting is ook in  het onderhavige on-
derzoek gehanteerd.

Uit het onderzoek, waarbij alle onder punt 5 genoemde actoren werden betrokken, moest blijken welke
hulp wordt aangeboden en/of deze door hen als adequaat wordt ervaren (in hoeverre worden gecon-
stateerde problemen bevredigend opgelost? ). Het komt erop neer te achterhalen of door de hulp vol-
doende garanties voor de lagereschoolleerlingen worden geschapen, welke het normaal doorlopen van
de school waarborgen.

-5.5- Onderzoeksopzet

-5.5.1-  Aard van het onderzoek

In de inleiding van dit hoofdstuk (deel 2 A) gaan wij nader in  op het feit dat vanwege allerlei omstan-
digheden  heel weinig gegevens bekend zijn op  basis waarvan  wij antwoord zouden kunnen geven op
onze vraagstellingen. Deze vaststelling was voor ons het belangrijkste argument van onze keuze voor
een exploratief onderzoek. Immers, bij wetenschappelijk onderzoek wordt de exploratieve benadering
toegepast  wanneer er heel weinig of niets bekend is over de te onderzoeken situatie. Eén van de grote
voordelen van exploratie is de grote flexibiliteit en het dicht bij de gegevens blijven. Een bezwaar is
echter de mogelijkheid van het optreden van interpretatieproblemen. Dit bezwaar wordt zoveel moge-
lijk opgevangen door zo  duidelijk mogelijk de selectiecriteria te formuleren, waardoor de onderzoeker
ook voor anderen controleerbaar is. Swanborn (1987) benadrukt de drie belangrijkste functies van elk
exploratief onderzoek. Deze zijn: het ontdekken van verbanden, het verkennen van mogelijkheden en
het vinden van oplossingen voor naar voren gekomen maatschappelijke problemen.
In de paragraaf  over de verantwoording van de instrumenten van het onderzoek (§ 5.8) komen wij op
deze exploratieve benadering terug.

-5.5.2- Beschrijving van de onderzoekseenheid, het onderzoeksgebied, de
onderzoekspopulatie en de steekproef (steekproefpopulatie)

De onderzoekseenheid

Bij het definiëren van de onderzoekseenheid betreft het eerste probleem ‘de aard van de eenheden’.
Zoals wij eerder gesteld hebben, gaat het hier om de actoren die bij het onderwijsleerproces en/of de
opvoeding dan wel de hulpverlening aan de school en haar probleemleerlingen direct of indirect be-
trokken zijn. Het gaat  dus om personen en instanties. Strikt formeel zijn deze onderzoekseenheden
niet zonder meer verenigbaar. In ons geval gaat het echter om de rolvervulling in  het onderwijsgebeu-
ren met betrekking tot het onderzoeksvraagstuk. Omdat op operationeel niveau een kenmerk gemeten
wordt aan een gegeven eenheid, is het van belang onderscheid te maken tussen diegene die de infor-
matie verstrekt en het object waarop de informatie betrekking heeft. Wij  merken nogmaals voor wat
betreft de personen  in dit onderzoek op, dat het om verschillende ‘rolvervullingen’gaat welke ook als
zodanig zijn aangemerkt. Het gaat dus om hetzelfde probleem (onderzoeksvraagstuk), benaderd vanuit
verschillende invalshoeken (persoonsrollen). Operationeel worden de school zelf (als collectief), de
schoolleider, de leerkracht, de ouders van probleemleerlingen en de hulpbiedende instantie (of per-
soon) als onderzoekseenheden (analyse-eenheden) onderscheiden.
Wij merken op dat de leerling zelf niet expliciet onderzocht is. Of beter gezegd: er zijn geen (per-
soons) kenmerken van de probleemleerling zelf gemeten. Immers, de aandacht is gericht op het gesig-
naleerde probleem in het onderwijsleerproces  en niet direct op de individuele leerling. De rol van de
leerling tijdens de uitvoering van het onderzoek (Fase II) komt in hoofdstuk 8 (§ 8.1) aan de orde.
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Resumerend kan worden gesteld dat het centrale probleem, nl. het verschijnsel ‘probleemleerlingen’
als object van studie, benaderd is vanuit verschillende invalshoeken bij het vaststellen van een juiste
diagnose van de onderhavige problematiek op de GLO-scholen.

Het onderzoeksgebied

Het onderzoeksgebied omvat alle bewoonde gebieden in  Suriname, ongeacht het bestuurlijk niveau of
de grensafbakening waarin één of meer scholen voor het Gewoon Lager Onderwijs gevestigd zijn
en/of waarin de schoolleiders, de leerkrachten, de ouders van de probleemleerlingen en de leerlingen
zelf van dit onderwijsniveau woonachtig zijn. Het grondgebied Suriname is bestuurlijk opgedeeld in
10 districten met het district Paramaribo als stadsdistrict. De overige districten zijn: Wanica, Comme-
wijne, Para, Saramacca, Coronie, Marowijne, Nickerie, Brokopondo en Sipaliwini (zie bijlagen A, 10,
overzichtskaart). In bijlagen A, 11/ keuze van de strata, geven wij de lezer aan de hand van de definië-
ring van de variabele ‘soort school’ een impressie van de typische kenmerken van elk van de distric-
ten.

De onderzoekspopulatie

In dit onderzoek gaat het om verschillende onderzoekseenheden en dus ook om verschillende onder-
zoekspopulaties. Het zijn: alle GLO-scholen, GLO-schoolleiders, GLO-leerkrachten, ouders van de
GLO-probleemleerlingen en instanties en/of personen die hulp bieden of hebben geboden aan de
GLO-school en/of de GLO- probleemleerlingen in het onderzoeksgebied.
Uit elke populatie is een steekproef getrokken.
.
-5.5.3- Keuze en betrouwbaarheid van het steekproefkader, de steekproef-

eenheid en de steekproefomvang

Keuze van het steekproefkader

Het (steekproef)kader wordt doorgaans gedefinieerd als: de administratieve weerspiegeling van de
onderzoekspopulatie. Daarbij kunnen zich problemen voordoen als: ontbrekende elementen, dubbele
vermeldingen, buiten de populatie vallende elementen (vreemde elementen) en de onmogelijkheid om
alle elementen te identificeren (lokaliseren van het vermelde element). Ons steekproefkader was echter
van een zodanige samenstelling dat deze problemen werden voorkomen.

In dit onderzoek is gebruik gemaakt van de lijst van scholen zoals die in het schooljaar 1999/2000
door de afdeling Inspectie Lager Onderwijs van het ministerie van Onderwijs is uitgegeven. Hierop
komen het onderwijsniveau, de namen, adressen en telefoonnummers (voor zover die er op de respec-
tieve scholen aanwezig zijn) voor. Voorts is de denominatie waartoe de school wordt gerekend ver-
meld. Dit steekproefkader (de weerspiegeling van de onderzoekspopulatie) omvatte 302 GLO-scholen
en was als volgt opgebouwd ( tabel 4):
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Tabel  4. Het aantal scholen per district naar denominatie

District Denominatie Totaal
Openbaar Christelijk Hindoe Islamitisch Particulier

01 Paramaribo 47 55 7 3 3 115
02 Wanica 33 13 4 0 0 50
03Commewijne 15 7 1 1 0 24
04 Para 5 10 0 1 1 17
05 Saramacca 11 3 0 0 0 14
06 Coronie 1 2 0 0 0 3
07 Marowijne 5 10 0 0 0 15
08 Nickerie 17 7 2 0 0 26
09 Brokopondo 4 9 0 0 0 13
10 Sipaliwini 5 20 0 0 0 25
Totaal 143 136 14 5 4 302

Opmerking: voor de tabellen 5 en 6, die nader uitgewerkte gegevens met betrekking tot de bij het on-
derzoek betrokken leerkrachten (5a, 5b en 5c) en leerlingen (6a en 6b) bevatten,  zie bijlagen A, 10a.

Betrouwbaarheid van het steekproefkader

De mate waarin de eenheden in het steekproefkader een ‘goede’ reflectie zijn van de eenheden in de
onderzoekspopulatie, bepaalt de bruikbaarheid van het gehanteerde steekproefkader. Met andere
woorden in hoeverre alle scholen die op de lijst geregistreerd staan ook daadwerkelijk voorkomen in
het veld en omgekeerd een graadmeter is voor de betrouwbaarheid van het gehanteerde steekproefka-
der. Wat dit scholenkader betreft mag gesteld worden dat het dekkingspercentage boven de 95 ligt.

De steekproefeenheden

De steekproefeenheden zijn de (administratieve) eenheden zoals die geregistreerd zijn in het gehan-
teerde steekproefkader en dus hier de GLO-scholen, die door middel van het adres, het telefoonnum-
mer of een andere vorm van contactkenmerk  te lokaliseren zijn. Wij merken op dat de schoolleiders,
leerkrachten en leerlingen niet in het steekproefkader van GLO-scholen zijn geregistreerd en dus strikt
formeel geen steekproefeenheid zijn in dit kader. Wel is het zo dat zij via de school bereikbaar zijn.

De steekproefomvang

De  uit de onderzoekspopulatie getrokken elementen vormen tezamen de steekproef. Het is algemeen
gebruik om het aantal te trekken elementen, de steekproefomvang, van tevoren vast te stellen. Dit
aantal kan pas dan worden berekend indien de onderzoeker betrouwbaarheids- en nauwkeurigheidsei-
sen stelt aan schattingen van de onbekende populatiegrootheden die centraal staan in het onderzoek.
Om de bruikbaarheid van deze schattingen en van die van de daarmee geassocieerde populatiegroot-
heden te garanderen, is het van belang dat deze met een aannemelijke foutenmarge in de schatting
betrouwbaar zijn. Deze foutenmarge, de afwijking tussen de populatiewaarden en de steekproefschat-
tingen, wordt veroorzaakt doordat slechts een gedeelte van de populatie wordt waargenomen (voor de
betrouwbaarheid van de steekproefomvang, zie bijlagen B, M1).
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-5.5.4-  Soort steekproef en trekkingsmethode

Soort steekproef

In het onderhavige onderzoek hebben wij ter bevordering van de representativiteit van de steekproef
gekozen voor een gestratificeerd steekproefmodel, waarbij binnen de stratum een enkelvoudige
steekproef wordt getrokken. Dat betekent dat de trekking plaatsvindt uit de gehele strata zonder verde-
re voorbereidende maatregelen. Het adres van een GLO-school in het veld vertegenwoordigt per stra-
tum een getrokken eenheid uit het kader.
Voor een deugdelijke steekproefopzet achten wij het nodig (zie ook het gestelde in hoofdstuk 4) ons te
realiseren dat geografische, sociaal-culturele en sociaal-economische factoren van buitengewoon be-
lang zijn voor de schoolloopbaan van de Surinaamse leerlingen en dus het object van onderzoek (pro-
bleemleerlingen) mede beïnvloeden. Dit bracht met zich mee, dat wij bij de voorbereiding van de
steekproeftrekking de populatie zoveel mogelijk naar deze variabelen hebben gestratificeerd. Het gaat
in deze om de stratificatievariabelen: district, sociaal-cultureel milieu en sociaal-economisch mili-
eu. Voor een rechtvaardiging van de keuze van voornoemde stratificatievariabelen verwijzen wij voor
een nadere toelichting  naar  bijlagen A, 11.
Voor de districten Paramaribo en Wanica met een grotere concentratie van lagere scholen (in totaal
165 GLO-scholen ofwel bijkans 55% van de GLO-scholen-populatie), is eenzesde deel van de desbe-
treffende scholen gekozen; voor de overige districten eenderde deel (met uitzondering van het district
Coronie (integrale waarneming voor wat betreft de populatie GLO-scholen/zie ook bijlagen B, M2
voor het resultaat van de stratificering met betrekking tot de steekproef van scholen).

De trekkingsmethode

Uit elke stratum (een combinatie van district en soort school) is afzonderlijk een ‘simple random sam-
ple’ uit het steekproefkader getrokken. Andere trekkingsmethoden binnen de strata zijn ook mogelijk,
maar de hier toegepaste methode is algemeen gangbaar. De operationalisatie van de gehele trekkings-
procedure is handmatig gebeurd aan de hand van een lotingssysteem per stratum. De aantallen GLO-
scholen zijn getrokken zoals die in tabel S1a  zijn vermeld (zie bijlagen B, M2) .

De trekking van de onderzoekseenheden schoolleiders, leerkrachten en ouders van de probleemleer-
lingen is opgehangen aan de selectie van de lagere scholen. In de trekkingsprocedure van deze steek-
proeven worden dus eerst GLO-scholen geselecteerd. Vervolgens worden  uit de selectie de schoollei-
ders, leerkrachten en ouders van de probleemleerlingen gekozen.

Omdat ervan mag worden uitgegaan dat op een school slechts één schoolleider vertegenwoordigd is,
komt het trekken van de scholen overeen met het trekken van de steekproef van de schoolleiders.
Deze steekproef is dus eveneens een naar twee variabelen gestratificeerde steekproef met een niet-
evenredige allocatie van de steekproefomvang. De weging voor de relevante schattingen geschiedde
aan de hand van de desbetreffende GLO-scholenproporties per stratum.

Voor wat betreft de steekproef van leerkrachten werden er per getrokken school via loting steeds drie
getrokken (zie tabel S2a in bijlagen B, M3).

-5.6-  Schattingsmethode en betrouwbaarheid

In het onderhavige onderzoek zijn  de schattingen van populatiegrootheden, overeenkomstig de toege-
paste steekproefmethoden die gehanteerd zijn bij de verschillende onderzoekspopulaties, berekend. De
richting van het schattingsproces  wordt dus bepaald door de richting van het trekkingsproces. In de
analyse komen wij hierop terug.

In dit onderzoek kunnen wij natuurlijk niet voor 100 procent garant staan voor de betrouwbaarheid
van alle antwoorden op alle vragen die gesteld zijn aan de verschillende actoren. De reden is omdat
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doorgaans niet gewerkt is met geregistreerde gegevens, maar met schattingen in de orde van grootte
van o.a. de omvang van het probleem op de scholen door aan de ene kant de schoolleiders en aan de
andere kant de leerkrachten.  Volstaan  is met metingen in de vorm van klassengrootte (dus op ordi-
naal meetniveau). Exacte waarden, althans waarden op ratiomeetniveau, zijn in het algemeen niet ge-
meten. Op analyseniveau zal echter wel terugvertaald worden naar een ratiometing om bepaalde bere-
keningen te kunnen uitvoeren met het doel samenhangen zichtbaar te maken (zie bijlagen B, M4 voor
de verantwoording van de door ons gehanteerde percenteerbasis).

-5.7-  De gemeten kenmerken en de verwachte relaties

Gemeten kenmerken

Eerder gaven wij aan dat centraal in dit onderzoek het disfunctioneren van lagere schoolleerlingen
staat  als gevolg waarvan het normaal doorlopen van de school (dus binnen de vastgestelde tijd) wordt
belemmerd. Daarbij kunnen de verschillende actoren als knooppunten worden opgevat, die niet alleen
zelf een aantal voor het onderzoek relevante eigenschappen bezitten, maar vooral over het probleem
waarmee zij direct of indirect als actor geconfronteerd worden informatie kunnen verschaffen. Zo
verwijst bijvoorbeeld de vraag naar ‘het aantal probleemleerlingen op de desbetreffende school’ naar
een kenmerk van de school en niet van de schoolleider. Evenzo is het aantal dienstjaren van een leer-
kracht een kenmerk van de leerkracht en niet van zijn/haar huidige klas. Wel zouden wij op analyseni-
veau zaken aan elkaar kunnen verbinden door bijvoorbeeld de omvang van het probleem als indicatie
te gebruiken voor de kwaliteit van het leiderschap van de schoolleiders op de lagere scholen. Het leek
ons daarom goed een overzicht te geven van de variabelen (kenmerken of indicatoren) die gemeten
zijn, hetzij van de respondent zelf of van het probleem, al dan niet in de vorm van een open vraag,
waarover een opinie of een inschatting moest worden gegeven. In verband met de analyse zijn de ge-
meten kenmerken ondergebracht in categorieën, die uit de vraagstellingen zijn geëxtraheerd (zie in dit
verband voor de gehanteerde enquêtelijsten bijlagen A, 9a en 9b, en voor een overzicht van de geme-
ten kenmerken bijlagen B, M4b).

Verwachte relaties tussen de kenmerken

In verband met de verwachte relaties is het noodzakelijk hypothesen (hypothetische relaties) op te
stellen. Ofschoon wij in een zuiver exploratief onderzoek geen hypothesen kunnen stellen, hebben wij
om de nagestreefde nauwkeurigheid te stimuleren hypothetische relaties geformuleerd (veronderstel-
lingen omtrent het al of niet bestaan van verbanden tussen bepaalde variabelen). In de analyse van de
meetgegevens van het onderzoek zullen wij voor de overzichtelijkheid en leesbaarheid de te hanteren
kruistabellen beperken tot de relatie tussen twee variabelen, gemeten aan dezelfde soort onderzoeks-
eenheid. Voor de door ons geformuleerde verwachte relaties verwijzen wij naar bijlagen B, M5.

-5.8- De keuze van de meetmethode

In feite hebben wij reeds aangegeven welke waarnemingsmethode bij dit onderzoek gehanteerd is om
de onderzoeksdata te verzamelen. Desalniettemin wordt zij hier weer expliciet aangegeven. Het betreft
‘ondervraging’ als onderzoeksmethode. De ondervraging  geschiedde  schriftelijk in de vorm van een
gestandaardiseerde enquête, hetgeen inhoud dat aan alle respondenten van hetzelfde type dezelfde
vragen gesteld worden, waarbij de enquêteur op geen enkele wijze tracht een ‘eigen’ vraag te formule-
ren om een voor de respondent eventuele onduidelijke vraag op het vragenformulier te vervangen .

De meetinstrumenten

Voor ons onderzoek hanteerden wij twee soorten meetinstrumenten: de vragenlijsten (enquêtes) voor
schoolleiders / leerkrachten en de interviews met ouders van probleemleerlingen en vertegenwoordi-
gers van hulpbiedende instanties.
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De onderzoeksinstrumenten, in het bijzonder de vragenlijsten voor schoolleiders en leerkrachten,
moesten ons ten aanzien van alle drie vraagstellingen (§ 5.2) de nodige informatie verschaffen. Daar-
toe werd een vragenlijst opgesteld die in het vooronderzoek werd getoetst. Er werd uit een ruime ver-
zameling items geselecteerd, terwijl de formuleringen op basis van een kwalitatieve analyse werden
verbeterd.  Op deze wijze ontstonden vragenlijsten, bestemd voor alle schoolleiders van de getrokken
steekproefscholen en een steekproef van leerkrachten van deze scholen.
Het ging in principe om min of meer dezelfde set vragen aan zowel schoolleiders als leerkrachten. Bij
sommige vragen zijn kleine aanpassingen in de tekst voor de leerkrachten aangebracht, die echter qua
doelstelling overeenkomen met overeenkomstige vragen uit de vragenlijst van de schoolleiders.

De vragenroute is door middel van instructies bij de antwoorden op de vraagstellingen aangegeven.
De vragenlijst van zowel de schoolleiders als de leerkrachten (zie bijlagen A, 9a/9b) bestond uit vier
categorieën van vragen:
A vragen van algemene aard (zoals informatie over de denominatie waaronder de school valt, aantal

leerlingen, soort leerlingen, niveau waarop de leerkracht les geeft);
B vragen die antwoord moeten geven over aard en omvang van het aantal probleemleerlingen op de

lagere scholen. Voorts vragen met betrekking tot verzuimen, zittenblijven, medisch onderzoek van
leerlingen;

C vragen die antwoord moeten geven over de hulp die aan de school en/of de verschillende pro-
bleemleerlingen wordt geboden (wel of geen hulp, soort hulp, ervaring met de geboden hulp,
voorzieningen van de school);

D vragen die antwoord moeten geven over de situatie van de probleemleerlingen van wie de belang-
rijkste oorzaken van de problemen van sociaal-maatschappelijke aard zijn.

Met betrekking tot de interviews met ouders en vertegenwoordigers van hulpverleningsinstanties  kan
gesteld worden, dat deze niet bestond uit een lijst met gestandaardiseerde vragen zoals bij de vragen-
lijst voor schoolleiders c.q. leerkrachten, maar uit indicatoren die tijdens het interview zo goed moge-
lijk gemeten moesten worden. Daarbij was het noodzakelijk bij een onbevredigend antwoord ‘door te
vragen’ (de  ‘probing’ techniek). Zie in dit verband de bijlagen A, 16b en 16c.

-5.9-  Keuze respondenten en referentieperiode

In feite draait dit onderzoek om de leerlingen van het lager onderwijs, die in het algemeen nog onder
de hoede van hun ouders/verzorgers zijn. Hoewel sommigen zeker in staat zijn  een aantal eenvoudig
gestelde vragen te beantwoorden, hebben wij er, gezien de aard van dit onderzoek, voor gekozen de
ouders of verzorgers van de leerlingen te doen optreden als respondent. In deze gaat het dan meer om
kenmerken die bij het onderzoek (Fase II) zijn gemeten.

Het komt vaak voor dat de respondent vragen over zichzelf moet beantwoorden. Voor het geval hij/zij,
gegeven het onderwerp dat aan de orde is, vragen moet beantwoorden die betrekking hebben op ande-
re leden van het gezin of een ander  samenwoningsverband dan zichzelf, dan wordt hij/zij beschouwd
als een proxy-respondent. Wanneer het vragen betreft  die betrekking hebben op het gezin of een an-
dersoortig  samenwoningsverband zelf, dan wordt bij voorkeur het hoofd of de organisator van deze
collectiva aangemerkt als respondent. Wanneer het gaat om kenmerken met betrekking tot de school-
situatie, dan is het te verwachten dat de actoren die daarbij direct betrokken zijn, als respondent zullen
fungeren om de voor het desbetreffende onderzoek relevante kenmerken te meten.

Opgemerkt dient te worden dat in dit specifieke onderzoek, hoewel het ook om het doorlopen (dat wil
zeggen telkens overgaan naar een hoger leerjaar) van de lagere school door de GLO-
leerlingenpopulatie betrof, geen gebruik is gemaakt van de leerlingenregisters op de desbetreffende
steekproefscholen. Kenmerken als leeftijd, geslacht, etnisch-culturele afkomst, schoolprestaties, die
indicatief kunnen zijn voor het classificeren van een leerling als ‘probleemleerling’ of ‘geen pro-
bleemleerling’, zijn dus niet vanuit deze optie gemeten. Aangezien dit onderzoek, zoals wij eerder
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vermeldden (§ 5.5.1) een exploratief karakter heeft, hebben wij deze optie opengehouden voor een
eventueel vervolgonderzoek.

In het onderhavige onderzoek is gekozen voor een extrinsieke meting van het object van onderzoek
door de metingen te verrichten aan de periferie. Immers, de leerling, hoewel ook actor, staat centraal in
het onderwijsgebeuren. De overige actoren staan ‘rondom’ de leerling en dragen direct of indirect bij
aan de educatieve vorming, opdat de leerling zijn/haar schoolperiode  met succes kan afsluiten. Der-
halve is als proxy gekozen voor: de schoolleiders,  die vanwege hun functie geacht worden een alge-
meen beeld te hebben  met betrekking tot alles rond het onderwijsgebeuren op de desbetreffende
scholen, de leerkrachten,  die vanwege hun rol direct bij het onderwijsgebeuren in hun respectieve
klassen betrokken zijn, de ouders die vanwege hun bijzondere rol in de opvoeding van hun kinderen
direct bij de thuissituatie betrokken zijn en de hulpbiedende instanties die vanwege hun rol direct be-
trokken zijn bij het bieden van sociaal-pedagogische hulp aan de school en/of haar probleemleerlin-
gen. Wij merken op dat de laatste twee proxy’s betrokken zijn bij metingen ten behoeve van het on-
derzoek in Fase II.

Gezien het doel van het onderzoek hebben wij ons vooral gericht op de leerlingen die naar de mening
van de  actoren tot probleemleerlingen moeten worden gerekend. Ouders van niet-probleemleerlingen
zijn daarom  niet als informanten bij het onderzoek betrokken geweest. De probleemleerlingen zelf
zijn niet individueel ondervraagd. Wel zijn zij bij de interviews met hun ouders betrokken geweest.

Referentieperiode

In dit onderzoek gaat het  niet om een zuivere ‘momentopname’, dus niet de stand van zaken per ge-
geven tijdstip, maar om de stand ‘gedurende’ een zekere periode. De referentieperiode  loopt in het
onderhavige onderzoek van 15 juli 1999 t/m september 2000.  De meetperiode (fase 1) van het onder-
zoek liep van 15 juli t/m 15 augustus 1999.

-5.10-  Constructie tabellen

Tabellen geven in feite de rode draad aan,  zijn de ‘kern’ in de berg van gegevens op basis waarvan
een of meerdere aspecten van het aan de orde zijnde vraagstuk kunnen worden geïnterpreteerd. In het
algemeen wordt het vraagstuk vanuit verschillende invalshoeken benaderd om zodoende een sluitend
geheel te krijgen.  Dit heeft dus ook voor ons onderzoek gegolden. De gegevens die afkomstig zijn uit
de enquêtes aan schoolleiders en leerkrachten, het onderzoek (Fase I), zijn in de tabellenprogramma’s
in drie sets (tabellen kruisingschema’s) ingedeeld (zie hiervoor bijlagen B, M6).



75

-6- Onderzoeksorganisatie en uitvoering

-6.1-  Inleiding

Vanwege verschillende redenen was de organisatie en uitvoering van dit landelijk onderzoek in Suri-
name geen gemakkelijke opgave. In de eerste plaats waren wij zelf als onderzoeker in een voltijdse
functie werkzaam op het ministerie van Onderwijs (directeur van een kweekschool). De werkzaamhe-
den met betrekking tot het onderzoek moesten tijdens onze vrije dagen, uren en in de vakanties plaats-
vinden. Bovendien moesten wij in verband met literatuuronderzoek vaker uitlandig zijn, vanwege
korte studies in het buitenland en de noodzakelijke persoonlijke contacten met onze promotoren. In de
tweede plaats hadden alle personen (de meeste zijn functionarissen op het ministerie van Onderwijs)
die vrijwillig hun diensten aanboden, ook een voltijdse dienstbetrekking. Een ander probleem had
betrekking op de financiering van het onderzoek. Zoals eerder in het voorwoord is aangegeven, be-
schikte de Surinaamse overheid niet over de middelen om de kosten die verbonden zouden zijn aan het
onderzoek te betalen. Ook van het enige erkende wetenschappelijk instituut in het land (de Anton de
Kom Universiteit) konden wij, om praktisch-organisatorische redenen, geen ondersteuning voor het
onderzoek krijgen. Gezien het voorgaande heeft vooral de uitvoering van het onderzoek veel inventi-
viteit van ons gevraagd. Met name de bereikbaarheid van de scholen in het uitgestrekte binnenland
vormde op zichzelf reeds een opgave. De spreiding van de scholen in dit uitgestrekte en bosrijke ge-
bied (twee en een half maal de oppervlakte van Nederland) en de slechte logistieke omstandigheden
moesten worden overbrugd. In dit verband is veel medewerking ontvangen van vrienden van de Suri-
naamse Luchtvaart Maatschappij (SLM) en van religieuze organisaties zoals de Pater Albrinck Stich-
ting (PAS), die in het binnenland werkzaamheden verrichten. Dat wij de organisatie en uitvoering van
het onderzoek als geslaagd mogen beschouwen is vooral te danken aan velen die belangenloos zich
hebben ingezet.

-6.1.1-  De onderzoeksorganisatie

Met de diverse werkzaamheden waren belast:
− de onderzoeksopzet: de onderzoeker in nauw overleg met het hoofd van de Inspectie Lager On-

derwijs en het hoofd van het Bureau Lager Onderwijs van het ministerie van Onderwijs en Volks-
ontwikkeling;

− de planning: de onderzoeker;
− de coördinatie: de onderzoeker in de districten Paramaribo en Wanica en in de overige districten

de onderzoeker in samenwerking met rayoninspecteurs;
− de uitvoering: de onderzoeker, geassisteerd door rayoninspecteurs, vertegenwoordigers van

schoolbesturen en studenten van de Avondopleidingen voor de Onderwijzersakte en Hoofdakte.

-6.1.2-  Functies in de organisatie van de dataverzameling

Normaliter worden de volgende functies onderscheiden in de organisatie van de datacollectie:

(a) de coördinator: deze functionaris is belast met de planning van de dagelijkse werkzaamheden,
controleert de voortgang van het werk en  is verantwoordelijk voor het verloop van het dataver-
zamelen volgens het geplande tijdschema en de kwaliteit van het verzamelde materiaal;

(b) de veldcontroleur: deze functionaris is assistent van de coördinator en voert controle werkzaamhe-
den uit in het veld;

(c)  enquêteurs: belast met het verzamelen van gegevens van de desbetreffende onderzoekseenheden
in de steekproef;
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(d) correctors: belast met het, waar nodig, corrigeren van de ingevulde meetinstrumenten.

In  ons onderzoek hebben wij geen ‘echte’ enquêteurs en veldcontroleurs ingezet. De ingezette perso-
nen hebben meer als intermediair gefungeerd, temeer daar het hier schriftelijke enquêtes onder
schoolleiders en leerkrachten betrof. Zo waren de schoolleiders een soort ‘feedback’ voor de leer-
krachten, de rayoninspecteurs ‘feedback’ voor beiden en  ten slotte de hoofdonderzoeker en drager van
deze studie feedback voor alle personen, die direct bij de uitvoering betrokken waren. De personen die
bij de directe uitvoering werden ingeschakeld waren reeds in de ontwikkelingsfase van dit onderzoek
betrokken, waardoor het contact met het grote aantal deelnemende scholen zowel vóór, tijdens als na
de enquêtes zoveel als mogelijk persoonlijk werd onderhouden. Mede hierdoor konden eventuele
knelpunten betrekkelijk vlot worden besproken en opgelost, wat ook de logistieke kant van het onder-
zoek (Fase I) ten goede kwam.

-6.1.3-  Werving, selectie en training

De werving van medewerkers bij dit onderzoek heeft in de informele sfeer plaatsgehad. In eerste in-
stantie is gezocht naar personen die ruime onderzoekservaring hadden, aangevuld met degenen die
meedraaiden gedurende de voorbereiding en/of de uitvoering van het onderzoek. Daarnaast werden
personen benaderd die belangstelling hadden om mee te doen, althans een bijdrage wilden leveren aan
delen van het onderzoeksproces. Wij richtten ons op personen die reeds op basis van hun functie direct
betrokken waren bij het onderwijsgebeuren op de GLO-scholen en ook in staat waren of geacht wer-
den taken op zich te nemen, welke een rol van betekenis zouden hebben in het onderzoeksproces. Het
ging in het bijzonder om de werving  van ‘field supervisors’ (hier rayoninspecteurs), enquêteurs (hier
schoolleiders, maar dan meer als feedback), codeurs en datatypisten.
De totale opzet en uitvoering van de enquête was in handen van de hoofdcoördinator (de onderzoeker).

-6.1.4-  Monitoring van de dataverwerking

Methode

De vanuit de enquêtes verkregen gegevens zoals die opgetekend waren in de vragenlijsten voor de
onderzoeksdata en de staten voor de monitoringsdata, vormden het grondmateriaal van het empirisch
onderzoek. Deze werden toegankelijk gemaakt voor analysedoeleinden. Daartoe werden zij klaarge-
maakt voor de verwerking. Bij het onderzoek is voor de verwerking gebruik gemaakt van computerfa-
ciliteiten.

Coderingssysteem

De meeste vragen op de vragenlijsten waren geprecodeerd. Met betrekking tot de open vragen vond de
codering plaats met behulp van achteraf opgestelde codelijsten. Deze werden samengesteld aan de
hand van opgetekende antwoorden en ook vooraf opgestelde codelijsten die afgeleid waren van com-
binaties van voorgecodeerde antwoorden.
In het algemeen worden bij een goede vorm van de vragenlijst rechtstreeks de pre- en nagecodeerde
gegevens in de computer ingevoerd. In dit onderzoek kozen wij voor het aanleggen van bestandslijs-
ten. De bedoeling hiervan was om de vragenlijsten niet in te veel ‘handen’ terecht te doen komen dan
slechts in die van de codeurs. Op deze bestandlijsten  werden de gegevens van de enquêtes  aan de
hand van de codering van de vragenlijsten en  de codes bij nacodering  eruit gehaald. Dit werk werd
door een viertal ervaren en daarin opgeleide medewerkers van het Algemeen Bureau voor de Statistiek
in Suriname verricht. Zij werden vooraf geïnstrueerd en later begeleid.
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Bestandsorganisatie, bestandschecks en programmatuur

Een statisticus die ruime ervaring heeft opgedaan op het gebied van sociaal-wetenschappelijk onder-
zoek werd bij de statistische verwerking ingehuurd. In samenwerking met de onderzoeker heeft hij
bijgedragen aan de analyse en deels ook aan  de rapportage van fase I van het onderzoek.

Bestandschecks en programmatuur

In dit onderzoek zijn de invoerbestanden, zoals die voorkomen in de computer van zowel de school-
leiders als de leerkrachten, vanwege de niet al te grote omvang ‘record’ voor ‘record’ (en dus veld
voor veld) visueel ‘gecrosschecked’ met de dienovereenkomstige bestandslijsten die op hun beurt
‘gedoublechecked’ zijn met de desbetreffende vragenlijsten. Het controleren van de bestandslijsten
geschiedde door de codeurs, terwijl de invoerbestanden gecontroleerd zijn door een ervaren onderzoe-
ker, nl. een  statisticus / programmeur.

Programmatuur

Wij hebben gewerkt met functionele programmatuur die reeds in ons bezit was. Derhalve is voor de
data-invoer gebruik gemaakt van de standaard software en haar mogelijkheden. Voor het genereren
van werktabellen hebben wij gebruik gemaakt van het software pakket SPSS, een ‘statistical package’
met veel mogelijkheden die overeenkomstig de procedures bij het toepassen van statistische technie-
ken bij de data-analyse gehanteerd worden.

-6.2-  Onderzoeksuitvoering

-6.2.1-  Inleiding

Aan de uitvoering van het onderzoek namen voor wat betreft het data verzamelen deel:
− de leider van het onderzoek (onderzoeker);
− de rayoninspecteurs van het ministerie van Onderwijs en Volksontwikkeling (van elk der tien dis-

tricten);
− de schoolleiders (bij het enquêteren der leerkrachten);
− de schoolbesturen.

Na de evaluatie van het vooronderzoek en de waar nodig gepleegde bijstellingen, trokken wij de
steekproeven voor het onderzoek (Fase I/ zie ook  § 5.5.2). Daarna zijn de volgende maatregelen ge-
troffen:
− in nauwe samenwerking met het hoofd van het Bureau Lager Onderwijs en het hoofd van de In-

spectie Lager Onderwijs werd een procedure ontwikkeld om de voor het onderzoek gewenste
maximale response te verkrijgen;

− aan alle schoolbesturen en rayoninspecteurs werd een schrijven gericht waarin uitvoerig het doel,
de procedure en de scholen die onder hun leiding vallen, werden aangegeven (zie bijlagen A, 12);

− een persoonlijke ontmoeting, als vervolg op het schriftelijk contact, met alle schoolbesturen en
rayoninspecteurs;

− de scholen in Paramaribo en Wanica werden door ons persoonlijk bezocht om het onderzoek nader
toe te lichten. In de andere districten gebeurde dit door de betreffende rayoninspecteurs (deze had-
den vooraf  instructies ontvangen);

− met alle scholen die op het telefoonnet aangesloten zijn (80 procent), hebben wij  telefonisch con-
tact gemaakt.

De duidelijke lijnen met betrekking tot de organisatie van het onderzoek, waarbij vooral de schoolbe-
sturen, rayoninspecteurs en schoolleiders een belangrijke rol hebben gespeeld, hebben waarschijnlijk
tot resultaat gehad dat wij alle (dus 100%) enquêteformulieren ingevuld terug hebben ontvangen.
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-6.2.2-  Het verloop van de uitvoering

Van zowel schoolbesturen, rayoninspecteurs, schoolleiders als leerkrachten is  bijzonder veel mede-
werking ontvangen. In bijlagen A, 14 is een planschema opgenomen waarin het verloop van het on-
derzoek goed te volgen is.

In het algemeen mogen wij stellen dat de dataverzameling, op enkele scholen na (in de districten Ma-
rowijne en Sipaliwini), een vrij vlot verloop had. De enquêteformulieren, bestemd voor schoolleiders
en leerkrachten, werden aan de rayoninspecteurs meegegeven, die voor de distributie zorgdroegen.
Voor schoolleiders op zeer ver afgelegen scholen (bijvoorbeeld in de omgeving van de Braziliaanse
grens) kregen wij, zoals eerder in de inleiding vermeld, medewerking van de Surinaamse Luchtvaart
Maatschappij (SLM). De meeste enquêtes waren binnen twee weken na verzending  bij ons terug. Van
drie scholen waren, vanwege logistieke problemen, pas na drie weken de ingevulde vragenlijsten weer
in ons bezit. Hierna konden de bestandlijsten worden aangelegd. Met deze lijsten als basis werd met
behulp van het SPSS-programma het eerder opgestelde tabellenprogramma (zie bijlagen B, M6) per
district afgewerkt.

-6.2.3-  Samenvatting

In het voorgaande zijn de presentatie van het onderzoek, de organisatie van de uitvoering en de ge-
volgde procedure beschreven. Het hoge percentage response (100) is zeker te danken aan de over-
zichtelijke organisatie en de bijzondere medewerking van alle personen en instanties die aan het on-
derzoek hebben meegewerkt. Personen die bij de directe uitvoering werden ingeschakeld, waren reeds
in de ontwikkelingsfase van het onderzoek bij het project betrokken. Hierdoor kon het contact met het
grote aantal deelnemende scholen zowel vóór, tijdens als na het onderzoek zoveel als mogelijk per-
soonlijk worden verzorgd.

Onder vooral schoolleiders en leerkrachten bleek een grote bereidheid voor dit onderzoek, vanwege
het feit dat een voor hen zeer actueel en brandend vraagstuk aan de orde werd gesteld. Zij zijn daarom
zeer geïnteresseerd in de uitkomsten van deze studie.
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-7- De resultaten van het onderzoek (Fase I, waarin school-
leiders en leerkrachten werden betrokken)

-7.1-  Inleiding

De gegevens van dit onderzoek zijn in eerste instantie op districtsniveau (per gevormde stratum) ver-
werkt en geanalyseerd. Deze analyses vormden de basis om te komen tot samenvattingen per district
en vervolgens op landelijk niveau. De detailanalyses (met een voorbeeld van Paramaribo, item 1) zijn
als naslagwerk in de gebundelde bijlagen (B) opgenomen.
Er zijn conform de schattingsprocedures, gegeven de toegepaste steekproefmethodes, landelijke cijfers
samengesteld van de belangrijkste issues met betrekking tot de stand van zaken ten aanzien van het
fenomeen ‘probleemleerlingen’ op de lagere school, bezien vanuit  schoolleiders en leerkrachten.

In dit verslag zijn in hoofdzaak de landelijke cijfers vermeld, zijnde het ‘gewogen gemiddelde’ van de
districtscijfers. Daarnaast zijn ook nog voor de meest relevante kenmerken hieromtrent de desbetref-
fende districtscijfers opgenomen.

-7.2-  De respons

In totaal hebben 77 schoolleiders en 231 leerkrachten, gelijkmatig verspreid over drie klassengroepen,
( klas 1/2; klas 3/4 en klas 5/6) op de desbetreffende steekproefscholen meegewerkt aan het onder-
zoek.

-7.3-  De groep probleemleerlingen

De door ons verzamelde gegevens zijn in wezen gemeten aan twee gegevensdragers, t.w. de school,
als primaire eenheid en de leerkracht, als secundaire eenheid.

Alle steekproefscholen zijn gemeten aan de hand van de vragenlijst voor schoolleiders, terwijl alle
geselecteerde leerkrachten van de steekproefscholen gemeten zijn op basis van de vragenlijst voor
leerkrachten. Deze benadering houdt verband met het feit dat een leerling in de eerste plaats inge-
schreven is op een school die hij/zij bezoekt en dus, wat het onderwijsleerproces betreft, aan die
school verbonden is. Zo kunnen bijvoorbeeld de leerprestaties van de leerlingen als graadmeter dienen
om het schoolrendement aan te geven, dus  zo ook het rendement in een zekere leerfase (klassenni-
veau) op school. De leerlingen worden dus enerzijds gedragen door de school en anderzijds door de
klas waarin zij op een bepaald moment zitten. In dat kader staan de leerkrachten in schoolverband
‘dichterbij’ de leerlingen dan de schoolhoofden (schoolleiders). In de thuissituatie (zie ook Fase II van
het onderzoek) is het gezin of een andere samenlevingsvorm de gegevensdrager en staan in principe de
ouders/verzorgers dichterbij hun kinderen dan derden.
Het object van onderzoek, bezien vanuit de bril van de schoolleiders enerzijds en die van de leer-
krachten anderzijds, heeft het voordeel dat als het ware van een afstand en van dichtbij  schattingen te
maken zijn over de omvang van de populatie probleemleerlingen op de lagere scholen in de gevormde
strata, in de districten en op landelijk niveau.

-7.4-  Toetsing achteraf van de steekproefomvang

Volgens het toegepaste steekproefmodel zijn niet de leerlingen, maar de scholen en de leerkrachten
binnen de getrokken scholen geselecteerd en ook gemeten. Er is dus geen leerlingenvragenlijst opge-
steld met specifieke kenmerken over de leerlingen zelf. Via het  onderzoek (Fase II) is door middel
van  interviews met ouders van probleemleerlingen getracht dit enigszins op te vangen door de betref-
fende leerlingen daarbij te betrekken en waardoor wij ook inzicht verkregen in de thuissituatie (zie
§.8.I).
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-7.5-  De statistieken (Paramaribo en overige districten)

-7.5.1-  Inleiding

In de volgende paragraaf (7.5.2) zal blijken dat wij eerst de onderzoeksresultaten van het stadsdistrict
Paramaribo afzonderlijk aan de orde stellen en pas daarna (§. 7.5.4) met die van de overige districten
in verband brengen. De belangrijkste reden voor deze aanpak ligt in het feit dat in dit district de
meeste economische activiteiten zich voltrekken. Er is hier ook sprake van: de grootste bevolkings-
concentratie (± 219.000 inwoners = bijkans 50% van de totale bevolking), de grootste scholenconcen-
tratie (± 38% van het totaal aantal GLO-scholen, zie tabel S1b in bijlagen A, en 15c), het centrum voor
het bestuur van het land en de vestiging van alle belangrijke instituten op het gebied van onderwijs en
jeugdhulpIn de onderhavige studie zijn de resultaten van het onderzoek in tabelvorm en door middel
van enkele grafieken en/of diagrammen gepresenteerd. Daarnaast zijn de cijfers voorzien van com-
mentaar, zodat voor de lezer niet alleen de juiste betekenissen, maar ook de samenhang verduidelijkt
wordt. Voor een goed overzicht is voor de nummers van de tabellen die op het onderzoek in Paramari-
bo betrekking hebben een P geplaatst en voor die welke naar alle districten verwijzen de letters AD.
De aanduiding S/L achter de nummers van de tabellen geeft aan dat deze zowel de gegevens van
schoolleiders als leerkrachten bevatten.

In de eerste plaats wordt het vraagstuk van probleemleerlingen op de lagere scholen in Suriname be-
licht vanuit zijn omvang op basis van inschattingen van zowel schoolleiders als leerkrachten. Voor een
goed overzicht komen de volgende aspecten van ons vraagstuk, die paralel lopen met de door ons ge-
formuleerde vraagstellingen (zie ook §. 5.2), aan de orde:
- de probleemleerlingen in het algemeen en de problemen die ten grondslag liggen aan het disfunc-

tioneren van de lagereschoolleerlingen in het bijzonder;
- de hulpverleningsvormen en hun functioneren ten behoeve van de lagere school en haar pro-

bleemleerlingen;
- de hulpverlening met betrekking tot problemen die vooral hun oorzaken vinden in buitenschoolse

factoren.
Nadat alle items die op de genoemde aspecten betrekking hebben aan de orde zijn geweest, volgt een
samenvatting (7.5.3).

Zowel bij de analyse van de omvang van probleemleerlingen alsmede van de problemen en de oorza-
ken die hieraan ten grondslag liggen, wordt het verschil tussen de (door ons onderscheiden) school-
soorten besproken. Het gaat bijvoorbeeld in Paramaribo tussen ‘volksscholen’ en ‘niet-volksscholen’.
Bovendien wordt het verschil in de schattingen van populatiegrootheden op basis van ‘inschattingen’
van zowel schoolleiders als leerkrachten omtrent hetzelfde kenmerk aan de orde gesteld. Voor het
uiteindelijke cijfer (de schatting) wordt ‘een gewogen gemiddelde’ genomen van de schattingen.
Daarbij wordt het wegingscoëfficiënt bepaald door de omstandigheid dat de leerkracht van dichtbij
(haar/zijn eigen klas) de nodige gegevens verstrekt, terwijl de schoolleider dat  vanaf een afstand (alle
klassen van de school) doet.
Waarschijnlijk zal de inschatting van het aantal probleemleerlingen in een klas door de klassenleer-
kracht dichterbij de werkelijke waarde in de desbetreffende klas zijn dan die van een inschatting van
het aantal probleemleerlingen van een  school als geheel door de schoolleider. Het zogenaamde ‘span
of control’ en het dagelijkse contact met de leerlingen op de ‘werkvloer’, zijn hierbij dus zeer belang-
rijk. Het was daarom alleszins gerechtvaardigd om voor schoolleider versus leerkracht bij weging naar
het eindresultaat toe de verhouding 1 : 3 te hanteren. Voor de leesbaarheid is in sommige tabellen het
‘gewogen gemiddelde’ niet opgenomen.
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-7.5.2-  Onderzoeksresultaten district Paramaribo

Algemene toelichting

De voor deze paragraaf gebruikte tabellen zijn het resultaat van analyses waarin relevante variabelen
met elkaar in relatie worden gebracht in de vorm van kruistabellen. De basiskruisingen zijn overeen-
komstig het tabellenprogramma (zie bijlagen B, M- 6) uitgevoerd. Deze tabellen zijn zodanig geor-
dend (in drie sets) dat het resultaat van de analyses het materiaal levert voor het antwoord op de in
paragraaf 5.2 geformuleerde vraagstellingen, die voor dit onderzoek als uitgangspunten hebben ge-
diend. Zij leveren uiteraard ook het materiaal (het antwoord) met betrekking tot de realisatie van de in
dezelfde paragraaf geformuleerde doelstellingen.Wij onderscheiden de volgende categorieën:
tabelset A: ter verkrijging van inzicht in de problemen die ten grondslag liggen aan het disfunctioneren
van de leerlingen;
tabelset B: voor het verkrijgen van inzicht in het functioneren van de bestaande vormen  van hulpver-
lening voor de diverse categorieën probleemleerlingen;
tabelset C: voor het verkrijgen van inzicht in de hulpverlening voor problemen (bij de probleemleer-
lingen) die hun belangrijkste oorzaken vinden in buitenschoolse factoren.

Bij de analyse van de diverse items zijn de tabellen samengevoegd tot relevante aggregatieniveaus,
met name ‘soort school’ en districts- en landelijk niveau. Bij de in deze tekst gepresenteerde tabellen
worden de geanalyseerde relevante  eindcijfers van de meetgegevens van schoolleiders en leerkrachten
naast elkaar gelegd. In de bijlagen B (de P-tabellen) zijn de basistabellen met betrekking tot het eerste
item per type respondent (als demonstratie van de analyseroute) opgenomen. In slechts enkele geval-
len, waarbij wordt verwezen naar tabellen van de afzonderlijke typen respondenten, zijn deze ook in
de bijlagen opgenomen. In het navolgende geven wij de gehanteerde analyseroute weer.

Analyseroute

• Op basis van het tabellenprogramma (zie §.5.10, en bijlagen B, M6) zijn in eerste instantie fre-
quentietabellen samengesteld waarin één, twee of drie variabelen tegelijk in beschouwing worden
genomen. Dit is steeds per ‘soort school’ gedaan. Om de vergelijking tussen deze variabelen tot
zijn recht te laten komen, zijn de gelijksoortige frequentietabellen per ‘soort school’ telkens in één
tabel  op overzichtelijke wijze ondergebracht.

• Hoewel de frequentieverdelingen aangeven hoe de variabelen met elkaar in verband staan, was het
voor verdere analyse noodzakelijk reductiecijfers (gemiddelden en percentages) te berekenen.
Echter moesten, om te komen tot het berekenen van relevante ‘gemiddelde’ waarden voor de nu-
meriek gemeten items, eerst de ondergrenzen respectievelijk bovengrenzen van de in de enquête
(vooraf opgenomen) antwoordcategorieën met ‘open klassen’ (naderhand) worden vastgesteld (zie
bijlagen B, P1). Hierdoor werd het mogelijk voor elke onderscheiden klasse het respectieve klas-
senmidden te bepalen.

• Vervolgens zijn (uit de frequentieverdelingen) gemiddelden en waar nodig percentages omtrent
het geselecteerde item in eerste instantie steeds per antwoordcategorie van een ander daarmee in
verband gebracht (gekruist) item berekend (zie bijlagen A, 15 met betrekking tot de  berekenings-
wijze). De berekening werd telkens per ‘soort school’ herhaald. Wij merken op dat niet in alle ge-
vallen een gemiddelde of een percentage berekend kon worden, omdat daarvoor dan geen cijfers
beschikbaar waren).

• Afhankelijk van de omstandigheid of er per dienovereenkomstige antwoordcategorie voor het
geselecteerde item wel of geen gemiddelde (respectievelijk percentage) voor het onderscheiden
aantal ‘soort scholen’ voor handen was, konden de cijfers per soort school (per stratum) door mid-
del van ‘weging’ naar districtsniveau worden verheven. Daartoe is gebruik gemaakt  van de be-
treffende wegingscoëfficiënten per ‘soort school’ binnen het district (zie bijlagen B, P1 en A,
15a/15b/15c). Wij merken op dat in sommige districten niet twee maar drie ‘soorten scholen’
(strata) werden onderscheiden. In een aantal gevallen waarbij de basis(cel)waarden ontbraken om
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de berekening over de onderscheiden strata volledig te kunnen uitvoeren, is gebruik gemaakt van
indicatieve detailcijfers (die uit voorafgaande data binnen een tabel konden worden vastgesteld).

• De presentatietechnieken en rekenkundige bewerkingen (voorafgaande punten) werden op  zowel
de meetgegevens van de schoolleiders als op die van de leerkrachten toegepast (zij het dat bij de
laatste groep, vanwege de drie niveaus waaruit zij werd gekozen, de berekeningen omslachtiger
waren dan bij de eersten).
De relevante cijfers (gemiddelden en/of percentages) per ‘soort school’ (stratumcijfers) en het be-
treffende districtscijfer zijn voor beide type respondenten (schoolleiders en leerkrachten) afzon-
derlijk in één tabel geplaatst, waardoor de verschillen omtrent de inschatting met betrekking tot
hetzelfde item duidelijk zichtbaar worden (zie in dit verband ook de opmerking onder tabel
P7_S/L, de tweede tabel in de tekst).

• De dienovereenkomstige cijfers per item werden hierna gewogen tot één werkbaar cijfer per ‘soort
school’, respectievelijk per district.

• Ten slotte werden de relevante landelijke cijfers per item tot stand gebracht door gebruik te ma-
ken van de werkbare cijfers per ‘soort school’, bedoeld in de laatste stap (per district) door daarop
de districtswegingscoëfficiënten toe te passen (zie bijlagen A, 15 voor gedetailleerde informatie
betreffende deze wegingscoëfficiënten).

De omvang van de populatie probleemleerlingen op de lagere scholen in Paramaribo

De volgende tabel (de eerste uit tabelset A) is de laatste stap in onze analyse met betrekking tot bo-
vengenoemd item. Hierin worden de berekende percentages weergegeven, die de mate van het voor-
komen van de populatie probleemleerlingen op de lagere scholen in dit district indiceren, op basis van
enerzijds de inschattingen van de schoolleiders en anderzijds die van de leerkrachten. Hierbij wordt
onderscheid gemaakt tussen volksscholen en niet-volksscholen (zie ook bijlagen A, 11 en 15c).

De tabel geeft een samenvatting van het resultaat.

Tabel P7-S/L   Het gemiddelde percentage probleemleerlingen op de lagere scholen in Paramaribo
per type respondent en soort school

Type respondent
Soort school Schoolleiders Leerkrachten
Volksscholen 8.4 32.7
Niet-volksscholen 6.3 19.2
Districtscijfer 7.9 29.4

Wij merken op dat strikt formeel de percentages berekend uit de meetgegevens van de schoolleiders
de manifestatie van het probleem op de scholen aangeven, terwijl die van de leerkrachten de manifes-
tatie in de klassen indiceren.  De verschillen blijven echter wel bijzonder en behoeven een nadere
analyse. Vooralsnog zullen wij in het nu volgende de percentages terugvertalen naar absolute cijfers in
de leerlingenpopulatie.

Met behulp van de beschikbare gegevens over de populaties die via het ministerie van Onderwijs en
Volksontwikkeling zijn verkregen (zie de tabellen in bijlagen A, 10a) zijn wij in staat terug te vertalen
naar absolute aantallen (schattingen) in de populaties. Volgens het ministerie telden ten tijde van het
onderzoek de lagere scholen in Paramaribo 32752 leerlingen, waarvan naar schatting 75 procent op de
volksscholen en 25 procent op de niet-volksscholen. Voorts zijn er in totaal 889 om 293 klassenleer-
krachten op de volksscolen respectievelijk de niet-volksscholen. Op basis van deze gegevens en de
percentages uit tabel P7-S/L vinden wij de volgende generalisaties:
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Tabel P7-S/L   Het geschatte aantal probleemleerlingen op de lagere scholen in Paramaribo per type
respondent en soort school op basis van de gewogen gemiddelde percentages van de mate van het
voorkomen van probleemleerlingen in de steekproef

Type respondent
Soort school Schoolleiders Leerkrachten
Volksscholen 2064 8001
Niet-volksscholen 516 1571
Districtstotaal 2580 9572

Omdat grote steekproeven nauwkeurigere schattingen geven dan kleinere en bovendien de leerkrach-
ten inschattingen van ‘dichterbij’ (in de klassensituatie) geven ( dus betrouwbaarder) dan de schoollei-
ders, is het gerechtvaardigd te stellen dat de ‘beste’ schatting dichterbij de waarde van de schatting van
de leerkrachten zal liggen dan bij die van schoolleiders. Derhalve wordt aan de schattingen van de
leerkrachten (zoals eerder in §.7.5.1 aangegeven) een hoger ‘gewicht’ toegekend; in deze zijn de
steekproefaantallen de meest aannemelijke mogelijkheid.

Op basis van dit resultaat kunnen wij (uitgaande van de gewogen gemiddelden van de twee schattin-
gen) concluderen dat op de lagere scholen in Paramaribo op elke 100 leerlingen er 24 probleemleer-
lingen zijn. Een differentiatie naar volksscholen en niet-volksscholen geeft respectievelijk 27 om 16
probleemleerlingen op elke 100 leerlingen. Het probleem is dus duidelijk op beide schoolsoorten ma-
nifest, maar nijpender op de volksscholen.

Het soort problemen

Nadat wij de meetgegevens van schoolleiders en leerkrachten van de bij het onderzoek betrokken
scholen hadden geanalyseerd, vonden wij de rangorde voor het soort problemen van de
probleemleerlingen. In onderstaande tabel zijn het oordeel van beide categorieën respondenten op
districtniveau naast elkaar gelegd om zodoende te komen tot een eindoordeel.

Tabel P8-S/L   De mate waarin het soort probleem waarmee de probleemleerlingen op de lagere
scholen in Paramaribo te kampen hebben, wel is opgenomen per type respondent

Type respondentB.2 Van de kinderen uit vraag B.1 (par.5.7) kampt een
aantal met problemen die betrekking hebben op: Schoolleiders Leerkrachten
Onvoldoende ijver 90.5 86.1
Noodzakelijke aandacht 60.1 72.3
Veelvuldig verzuim 37.8 37.0
Het gedrag 18.9 33.6
De sociaal-emotionele ontwikkeling 30.5 27.1
Veelvuldig laatkomen 4.8 11.9

Uit de tabel blijkt de volgorde van het soort problemen, op die van gedragsproblemen en veelvuldige
en erge laatkomingen bij schoolleiders en leerkrachten na, dezelfde te zijn. De samengevatte cijfers in
de tabel zijn op overzichtelijke wijze gepresenteerd, zodat de lezer meteen kan zien waar, naar het
oordeel van beide typen respondenten, het probleem met betrekking tot de onderhavige problematiek
het grootst is.

De oorzaken van de aangegeven problemen

Om wederom te komen tot een eindoordeel op districtsniveau zijn de cijfers van de schoolleiders en
leerkrachten met betrekking tot dit item naast elkaar in één tabel samengebracht.
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Tabel P9-S/L De mate waarin de oorzaken van de  genoemde problemen waarmee de probleemleer-
lingen op de lagere scholen in Paramaribo te kampen hebben, wel is opgenoemd per type respon-
dent

Type respondent B.2 Van de kinderen uit vraag B.1 kampt
een aantal met problemen als gevolg van de: Schoolleiders Leerkrachten
De thuissituatie 87.1 92.1
De vervoerssituatie 0.0 1.7
De schoolsituatie 12.9 25.9
Gebrek aan belangstelling voor de school 60.1 36.4
De gezondheidstoestand van de leerling 22.3 32.7

Uit de tabel blijkt dat de thuissituatie aangemerkt wordt als de grootste probleemfactor die relatief ver
boven de overige opgesomde oorzaken uitsteekt. Wat verder ook opvalt, is dat de ‘schoolssituatie’ als
oorzaak minder wordt genoemd door de schoolleiders dan de leerkrachten. Aan de andere kant zien
wij dat door dezelfde schoolleiders ‘gebrek aan belangstelling voor de school’ relatief zwaarder aan-
gemerkt wordt (60.1%) dan door de leerkrachten (36.4%).

De oorzaken met betrekking tot de thuissituatie

Uit de gegevens van zowel schoolleiders als leerkrachten blijkt dat ‘het ontbreken van ouderlijke con-
trole’ de meest dominante factor is in de thuissituatie van probleemleerlingen. De leerkrachten  hebben
op districtsniveau gemiddeld in 90% van de enquêtes deze factor als de belangrijkste aangestipt. Zij
noemen op de tweede en derde plaats respectievelijk ‘onvoldoende belangstelling van de ouders voor
de school’ en ‘onvoldoende gezinsinkomen’. De ‘taalachterstand’ wordt als vierde factor genoemd,
terwijl bij de schoolleiders deze factor op de derde plaats staat. Evenals bij de schoolleiders blijkt ook
bij de leerkrachten dat alle opgesomde factoren uit de thuissituatie een rol van betekenis spelen.

Voor het eindoordeel op districtsniveau zijn de berekende percentages van schoolleiders en leerkrach-
ten ondergebracht in de navolgende tabel.

Tabel P9a-S/L  De mate waarin de factoren uit de thuissituatie van de probleemleerlingen op de
lagere scholen in Paramaribo wel is opgenoemd per type respondent

Type respondent B.5a Welke factoren uit de thuissituatie veroorzaken de in B.2
genoemde problemen? Schoolleiders Leerkrachten
Het ontbreken van voldoende ouderlijke controle 91.9 90.7
De huisvestingssituatie 45.9 37.4
Onvoldoende gezinsinkomen 50.6 58.1
Onvoldoende belangstelling van de ouders voor de school 69.5 59.5
De onderlinge verstandhouding tussen de ouders 39.9 35.7
Taalachterstand 58.8 52.4
Andere oorzaken 0.0 1.7

Met het eindoordeel (uitgaande van de gemiddelde percentages), vinden wij de volgende rangorde van
‘meest dominerende naar minst dominerend’ factor uit de thuissituatie:
− het ontbreken van voldoende ouderlijke controle (91.%);
− onvoldoende belangstelling van de ouders voor de school (62.%)
− onvoldoende gezinsinkomen (56%);
− taalachterstand (54%);
− de huisvestingssituatie (ruim 39%);
− de onderlinge verstandhouding tussen de ouders (ruim 36%).
Hieruit blijkt dat in feite de belangrijkste verantwoordelijkheid voor een ongunstige thuissituatie van
de probleemleerlingen op de schouders van de ouders wordt gelegd. Wij zullen ons er hier niet over
uitlaten of dit  oordeel van zowel  schoolleiders als  leerkrachten wel of niet terecht  is. Wél moeten
wij erop wijzen dat in deze de zeer slechte sociaal-economische situatie in Suriname een belangrijke
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rol zou kunnen spelen, omdat de ouders diverse banen moeten aannemen en vaak daardoor weinig of
geen toezicht op hun kinderen kunnen uitoefenen.

De oorzaken met betrekking tot de vervoerssituatie

In de volgende tabel staan de percentages (op districtsniveau) van de schoolleiders en de  leerkrachten
met betrekking tot factoren uit de vervoerssituatie van de probleemleerlingen naast elkaar.

Tabel P9b-S/L De mate waarin de factoren uit de vervoerssituatie van de probleemleerlingen op de
lagere scholen in Paramaribo wel is opgenoemd per type respondent

Type respondent B.5b Welke factoren uit de vervoerssituatie veroorzaken de
in B.2 genoemde problemen? Schoolleiders Leerkrachten
Geen of slecht openbaar vervoer 18.9 33.2
Geen of onbetrouwbaar vervoermiddel 0.0 7.9
Lange reistijden naar en van school 0.0 17.6
Andere oorzaken 0.0 8.7

Vergeleken met de schoolleiders hebben de leerkrachten (op districtsniveau) alle in de enquête opge-
somde factoren uit de vervoerssituatie aangestipt als medeveroorzaker van de problemen waarmee
probleemleerlingen te kampen hebben. Hoewel niet zwaar aangestipt staat de factor ‘geen of slecht
openbaar vervoer’ (met een gemiddeld percentage van ruim 33) boven aan de lijst van factoren uit de
vervoerssituatie die mede bijdragen aan het ontstaan van de problemen waarmee leerlingen te kampen
hebben.  Op de tweede plaats staat de factor ‘lange reistijden naar en van school’ met een gemiddeld
percentage van bijkans 18. De overige factoren zijn, gezien hun percentage (8 tot 9), minder interes-
sant.

De percentages in bovenstaande tabel laten zien dat voor wat het district Paramaribo betreft, geen re-
den bestaat tot zeer grote bezorgdheid omtrent de factoren uit de vervoerssituatie die mede de proble-
men waarmee de leerlingen te kampen hebben veroorzaken, althans wanneer ervan wordt uitgegaan
dat de gemiddelde percentages beneden de 30 liggen. In deze kwestie speelt het beleid met betrekking
tot de organisatie rond de vervoersituatie van schoolkinderen in Suriname een niet te onderschatten
rol. Uit eigen ervaring weten wij dat veel lagereschoolkinderen van de lagere scholen naar school lo-
pen (met of zonder begeleiding van oudere kinderen of de ouders/verzorgers). De scholen die zij be-
zoeken zijn meestal in hun directe omgeving.
Ouders/verzorgers van leerlingen ondervinden niet zelden problemen, indien hun kinderen de school
met het openbaar vervoer of ingehuurde schoolbussen moeten bereiken. Vele en soms langdurige sta-
kingen van bushouders zijn de laatste jaren schering en inslag, waardoor vaak niet gerekend kan wor-
den op regelmatig openbaar vervoer.

De oorzaken met betrekking tot het gebrek aan belangstelling voor de school

Om  te komen tot een eindresultaat van de opgesomde factoren die het gebrek aan belangstelling voor
de school voeden, zijn in de volgende tabel op districtsniveau de percentages per opgesomde factor
voor zowel de schoolleiders als de leerkrachten samengebracht.
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Tabel P9c-S/L  De mate waarin de factoren die het  gebrek aan belangstelling voor de school voe-
den, waardoor de problemen waarmee de probleemleerlingen op de lagere scholen in Paramaribo te
kampen hebben wel zijn opgenoemd per type respondent.

Type respondent B.5c Welke factoren voeden het gebrek aan belangstelling voor de
school, waardoor de in B.2 genoemde problemen ontstaan? Schoolleiders Leerkrachten
Het niet inzien van de zin van het naar school gaan door de ouders 45.9 40.1
Vertraagde taalontwikkeling 60.1 48.9
Slecht contact leerkracht – leerling – ouders 41.2 55.4
Drugsgebruik 4.8 3.1
Slechte gezondheid 22.3 12.7
Andere oorzaken 17.6 8.0

Het blijkt dat de factoren ‘vertraagde taalontwikkeling’ en ‘slecht contact leerkracht – leerling – ou-
ders’ op districtsniveau een gedeelde eerste plaats innemen met een percentage van bijkans 52. Ook
moet worden opgemerkt dat, hoewel  het drugsgebruik hier de laatste plaats in de reeks der opgesomde
factoren inneemt (met een percentage van slechts 3.5), het negatieve effect van het gebruik van drugs
voor de zeer jeugdige lagereschoolleerlingen niet onderschat moet worden.

De relatie tussen het aantal probleemleerlingen en het verwachte aantal zittenblijvers

De cijfers uit de analyse van de meetgegevens van de leerkrachten met betrekking tot het verwachte
aantal zittenblijvers versus het aantal probleemleerlingen gaven in het algemeen een beeld dat beter
overeenstemt met onze verwachtingen dan met die van de schoolleiders. Zo blijkt uit de tabellen
P10.1-L en P10.2-L (opgenomen in bijlagen B, de P-tabellen, zie ook de klassenniveaus 1e/2e, resp.
3e/4e) dat bij overgang van een lagere klas ‘verwachte aantal zittenblijvers’ naar een hogere het ge-
middeld aantal probleemleerlingen ook toeneemt. Het verband is dus duidelijk monotoon stijgend,
althans voor wat betreft de volksscholen. Op het derde niveau (klasse 5/6) wordt dit stijgende beeld
enigszins verstoord (zie tabel P10.3-L), waardoor ook het beeld in tabel P10.4-L (ongeacht het niveau)
wordt vertroebeld. Desondanks is het aannemelijk dat er een positieve samenhang bestaat tussen het
aantal verwachte zittenblijvers en het aantal probleemleerlingen.
Wij zouden, evenals bij de analyse van de overige items, de resultaten van  de schoolleiders en de
leerkrachten naast elkaar kunnen plaatsen. Hier is dat echter weinig zinvol, omdat in beide gevallen de
verwachte relatie tussen beide variabelen bevestigd is, zij het dat bij de leerkrachten de bevestiging
zichtbaarder is. Uit deze relatie zou het ‘werkelijke’ aantal zittenblijvers volgens het MINOV in de
gehele populatie GLO-leerlingen in een schooljaar kunnen dienen als een goede indicator voor het
aantal probleemleerlingen waarmee de lagere scholen te kampen hebben gehad in het desbetreffende
schooljaar.
Thans vervolgen wij onze analyse overeenkomstig het tabellenprogramma met betrekking tot de twee-
de set tabellen (tabelset B). Deze hebben betrekking op bewerkte meetgegevens ter verkrijging van
inzicht in de hulpverleningsvormen en hun functioneren ten behoeve van de lagere school en haar
probleemleerlingen. Evenals bij de eerste set tabellen zullen wij de analyse ook hier per onderscheiden
item plegen.

Het aantal scholen waar wel of geen hulp wordt geboden

Uit de gegevens van zowel schoolleiders als leerkrachten blijkt dat op relatief minder volksscholen
hulp wordt geboden dan op de niet-volksscholen. Echter moeten wij stellen dat het overeenkomstige
gemiddelde percentage volgens de schoolleiders hoger ligt. Ook hier hebben wij, om tot een eindre-
sultaat te komen, de gegevens van beide typen respondenten (schoolleiders/leerkrachten) samenge-
bracht.
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Tabel P11-S/L Het percentage lagere scholen in Paramaribo waar hulp aan de probleemleerlingen
wordt geboden per type respondent en soort school

Type respondent
Soort school Schoolleiders Leerkrachten
Volksscholen 68.7 39.9
Niet-volksscholen 100.0 55.2
Districtcijfer 76.3 43.6

Uit tabel P11-S/L blijkt dat de percentages geschat door de schoolleiders over de scholenpopulatie
waar hulp aan de probleemleerlingen wordt geboden duidelijk hoger liggen. Misschien zouden de
gemiddelde percentages een realistischer beeld van de situatie omtrent de hier bedoelde hulpverlening
geven. In elk geval blijkt duidelijk dat de volksscholen ten opzichte van de niet-volksscholen ook met
betrekking tot de hulpverlening aan probleemleerlingen hoger scoren. Over de gehele linie blijft de
situatie ongezond, omdat hulpverlening in principe aan alle lagere scholen met probleemleerlingen
geboden zou moeten worden. Het is een gemeenschappelijke maatschappelijke opdracht aan de Suri-
naamse samenleving, die via de daartoe in het leven geroepen instanties succesvol zou moeten worden
uitgevoerd.
In het nu volgende zullen wij nagaan welke de redenen  zijn die maken dat aan sommige scholen geen
hulp wordt geboden.

De redenen voor het niet aanbieden van hulp

Analyse van de vorige items toont aan dat op districtsniveau gemiddeld bijna de helft van de lagere
scholen hulp aan probleemleerlingen moet ontberen. Het is daarom belangrijk na te gaan waar dat aan
te wijten is. Daarover konden ook nu weer schoolleiders en leerkrachten via de enquêtes hun mening
geven. Evenals bij de analyse van vorige items hebben  wij ook  weer, ter verkrijging van een realis-
tisch eindresultaat, de cijfers in de volgende tabel op basis van de meetgegevens van schoolleiders en
leerkrachten naast elkaar gelegd.

Tabel P12-S/L Het aantal lagere scholen in Paramaribo waar geen hulp aan de probleemleerlingen
wordt geboden, ingedeeld naar de reden waarom deze leerlingen geen hulp wordt geboden (in pro-
centen per type respondent en soort school )

Volksscholen Niet-volksscholenC.4 De reden waarom de
probleemleerlingen geen
hulp wordt geboden is:

School
leiders

Leer-
krachten

Gemid
-delde

School
leiders

Leer-
krachten

Gemid
-delde

Dis-
tricts-
cijfer

De probleemgevallen wor-
den niet doorgegeven door
de school

0.0 10.6 8.0 0.0 34.5 34.5 14.5

De school lost de proble-
men van de leerlingen zelf
op

0.0 29.0 21.7 0.0 17.3 17.3 20.6

De aan te bieden hulp laat
op zich wachten

100.0 36.0 52.0 0.0 17.3 17.3 43.5

Ik weet het niet 0.0 18.1 13.6 0.0 30.9 30.9 17.8
Niet vermeld 0.0 6.3 4.7 0.0 0.0 0.0 3.6
Totaal 100.0 100.0 100.0 0.0 100.0 100.0 100.0

Op districtsniveau geldt als zeer belangrijk dat de aan te bieden hulp in het algemeen lang op zich laat
wachten (gemiddeld ruim 43% van de gevallen). Daarnaast wordt een niet te verwaarlozen deel van de
probleemgevallen niet doorgegeven door de school (gemiddeld 14 % van de gevallen). Voorts wordt
een deel van de probleemgevallen zelf door de school opgelost (gemiddeld 21% van de gevallen).
Wij vervolgen thans onze analyse met de scholen waar wel hulp wordt geboden.
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Door welke instanties wordt deze hulp geboden?

Voor de uniformiteit van de analyses zijn ook hier de meetresultaten van de schoolleiders en die van
de leerkrachten samengebracht in één tabel en de respectieve scores op de afgesproken wijze gemid-
deld.

Tabel P13-S/L De mate waarin de hulpbiedende instanties op de lagere scholen in Paramaribo waar
schoolleiders en leerkrachten aangeven dat hulp geboden wordt, zijn opgenoemd, per soort school
en type respondent ( in procenten)

Volksscholen Niet-volksscolenDistrictsgemiddelde score
School
-leiders

Leer-
krach
-ten

Gemid
-delde

School
leiders

Leer-
krach-
ten

Gemid
-delde

Distr. Gemid-
delde score

Pedologisch Instituut (PI) 63.6 20.6 31.4 100 0.0 25.0 29.8
Medisch Opvoedkundig
Bureau (MOB)

81.8 57.0 63.2 100 32.8 49.6 59.9

Afd. Begeleiding van het
MINOV

36.4 0.0 9.1 0.0 0.0 0.0 6.9

Diagnostisch Team (DT) 36.4 19.2 23.5 0.0 0.0 0.0 17.8
Algemeen Maatschap.
Werk (Soc. Zkn)

9.1 6.2 6.9 0.0 0.0 0.0 5.2

Dienst Jeugdzorg (Soc.
Zkn.)

0.0 6.2 4.7 0.0 0.0 0.0 3.6

Justitiële Kinderbesch.
(Min. van Justitie)

18.2 0.0 4.6 0.0 0.0 0.0 3.5

Afdeling Jeugdzaken
(Recherche Politie)

18.2 17.6 17.8 33.3 0.0 8.3 15.5

Directoraat Jeugdzaken 18.2 5.7 8.8 0.0 0.0 0.0 6.7
Bureau Kinderontwikke-
ling

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Stichting Jovroce 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Stichting voor het kind 9.1 5.7 6.6 0.0 0.0 0.0 5.0
Andere Instanties of per-
sonen

18.2 31.1 27.9 33.3 84.6 71.8 38.6

Uit de cijfers van deze gecombineerde tabel (P13-S/L ) blijken volgens de schoolleiders en leerkrach-
ten in het veld de volgende instanties een actieve rol hebben bij het bieden van hulp aan probleemleer-
lingen (volgorde 1 t/m 5):
− het Medisch Opvoedkundig Bureau (MOB): gemiddeld aanstippercentage bijkans 60;
− het  Pedologisch Instituut (PI):  bijkans 30%;
− het Diagnostisch Team (DT) :  bijkans18%;
− de Afdeling Jeugdzaken (Recherche Politie):  ruim 15%;
− de Afdeling Begeleiding van het MINOV:  ruim 7%.

Wij merken op dat de gemiddelde percentages hier als indicatie kunnen dienen inzake de mate waarin
voornoemde instanties daadwerkelijk actief zijn in het veld en daarmee een rol van betekenis vervul-
len. Immers, als een instantie niet of nauwelijks actief is, zal deze bij een goede meetprocedure ook
niet of weinig genoemd worden door de direct betrokken actoren (schoolleiders/leerkrachten) in het
veld. Hierbij moet worden opgemerkt dat de categorie ‘andere instanties of personen’ met een gemid-
deld percentage van 38% niet verwonderlijk is omdat wij hier te doen hebben met een samenbundeling
van instanties.
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Dat hulp wordt geboden is terecht. Is deze hulp echt effectief? De schoolleiders en leerkrachten, die
aangeven dat aan de school en/of de probleemleerlingen hulp wordt geboden, is gevraagd hoe zij die
ervaren.

Hoe wordt de geboden hulp ervaren?

Dat slechts aan een gedeelte van de lagere scholen dat met probleemleerlingen hulp te kampen heeft
hulp wordt geboden, is de ene kant van de medaille. Ter completering van het inzicht ten aanzien van
de doelmatigheid van die hulp is het echter ook belangrijk te weten of diegenen die deze hulp ontvan-
gen, daarover tevreden zijn. Is dit niet het geval, dan betekent dit in feite dat een nog groter deel van
de lagere scholen deugdelijke hulp aan hun probleemleerlingen moet ontberen. Immers, hulp die haar
doel niet bereikt, is van weinig praktische waarde en is gelijk gesteld aan geen hulp. Op analoge wijze
(als bij de vorige items) worden eerst in tabelvorm de bewerkte meetgegevens van de schoolleiders
bekeken en daarna die van de leerkrachten. Tenslotte worden beide uitkomsten van de analyses in één
tabel ondergebracht. Daartoe beschouwen wij eerst onderstaande tabel.

Vragenlijst schoolleiders

Tabel P14a Het aantal scholen waar hulp wordt aangeboden per soort school naar het wel of niet te-
vreden zijn met  de aangeboden hulp aan de probleemleerlingen  (C.3)(in procenten)

Soort school C.3 Bent U tevreden met de
aangeboden hulp, door U aange-
kruist bij vraag C2

Volksscholen n = 11 Niet-volksscholen n=3 Districtscijfer

Ja 63.6 33.3 56.2
Nee, reden niet vermeld 9.1 33.4 15.0
Nee, reden  2/-1 27.3 33.3 28.8
Totaal 100.0 100.0 100.0

De cijfers laten zien dat op districtsniveau iets minder dan 60% van de hulp verkrijgende lagere scho-
len met die hulp tevreden is. Wanneer wij dit percentage verbinden met het percentage lagere scholen
dat hulp krijgt (76.3%, zie tabel P11-S/L), dan kunnen wij stellen dat bijkans 43% van de hulpbehoe-
vende lagere scholen hulp van praktische waarde krijgt, althans waarover naar het zeggen van de
schoolleiders tevredenheid bestaat. Doen wij op grond hiervan een uitspraak, dan is het nogmaals dui-
delijk dat de hulpverlening praktisch nog sterk ‘onder de maat’ is.

Wij laten nu de uitkomsten van de leerkrachten volgen over de mate van tevredenheid met betrekking
tot de aangeboden hulp.
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Vragenlijst leerkrachten

Tabel P14a-L Het aantal leerkrachten op een school waar hulp wordt aangeboden (C1) per soort
school en onderwijsniveau (A2) naar het wel of niet tevreden zijn  met de aangeboden hulp (C.3)(in
procenten)

 C.3 Bent U tevreden met de aangeboden hulp, door U aangekruist
bij vraag C2

Totaal

Soort school A.2 Ik ben
leerkracht
van: Ja Nee, reden

niet vermeld
Nee, reden
2/-1

Nee, reden
2/-3

Niet ver-
meld

In % Abs
Klasse 1 of 2 25.0 12.5 37.5 12.5 12.5 100 8
Klasse 3 of 4 50.0 0.0 33.3 16.7 0.0 100 6
Klasse 5 of 6 60.0 0.0 40.0 0.0 0.0 100 5

Volksscholen

Gemiddeld 44.5 4.3 36.8 10.1 4.3 100 0
Klasse 1 of 2 0.0 0.0 0.0 100.0 0.0 100 1
Klasse 3 of 4 50.0 50.0 0.0 0.0 0.0 100 2
Klasse 5 of 6 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100 2

Niet- volksscho-
len

Gemiddeld 48.1 17.4 0.0 34.5 0.0 100 0
Districtscijfer 45.4 7.5 27.8 16.0 3.3 100 0

In  tabel P14a-L laten de cijfers zien dat leerkrachten in de hogere klassen gemiddeld een grotere te-
vredenheid tonen over de aangeboden hulp aan de school en haar probleemleerlingen dan die in de
lagere klassen (dit geldt voor zowel de volksscholen als de niet-volksscholen). Gemiddeld verschillen
de percentages met de ‘ja’-score tussen de volksscholen en niet-volksscholen, in tegenstelling tot wat
de schoolleiders beweren (zie tabel P14a in bijlagen B, de P-tabellen), niet erg veel van elkaar en zijn
statistisch zelfs niet significant. Op de volksscholen is  gemiddeld 44.5% van de leerkrachten tevreden
over de aangeboden hulp, terwijl op de niet-volksscholen dit ruim 48% is. Wordt het districtscijfer
bekeken, dan zien wij dat gemiddeld minder leerkrachten hun tevredenheid uitspreken over de aange-
boden hulp dan  schoolleiders. Ook hier zullen wij de verkregen gegevens van schoolleiders en leer-
krachten samen in één tabel dienen onder te brengen.

Tabel P14a-S/L Het percentage schoolleiders en leerkrachten op lagere scholen in Paramaribo waar
hulp aan de school en/of de probleemleerlingen wordt geboden, naar  het wel of niet tevreden zijn
over de aangeboden hulp per soort school en type respondent

Volksscholen Niet-volksscholenC.3 Bent U tevreden met
de aangeboden hulp, door
U aangekruist bij vraag
C2 ?

School-
leiders

Leer-
krach-
ten

Gemid-
delde

School-
leiders

Leer-
krach-
ten

Gemid-
delde

Districts-
gemid-
delde
score

Ja 63.6 44.5 49.3 33.3 48.1 44.4 48.1
Neen, reden niet vermeld 9.1 4.3 5.5 33.4 17.4 21.4 9.4
Neen, reden  2/-1 a) 27.3 36.8 34.4 33.3 0.0 8.3 28.0
Neen, reden 2/-3 b) 0.0 10.1 7.6 0.0 34.5 25.9 12.1
Niet vermeld 0.0 4.3 3.2 0.0 0.0 0.0 2.4
Totaal 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

a) = hulp laat te lange op zich wachten
b) = ook na hulp geen oplossing

Uit de cijfers van bovenstaande combinatietabel blijkt dat, gemiddeld gezien, een kleiner percentage
actoren (schoolleiders/leerkrachten) op de volksscholen tevreden is over de aan die scholen geboden
hulp ten behoeve van de probleemleerlingen dan op de niet-volksscholen. Op de volksscholen is de
‘ja’- (tevreden) score bijkans 50 %, terwijl op de niet-volksscholen dit 45 % bedraagt: een verschil van
5 % dat in feite niet zoveel betekenis heeft. Op districtsniveau zijn in elk geval gemiddeld iets minder
dan de helft  van de actoren (schoolleiders/leerkrachten) tevreden over de geboden hulp. Als wij dit in
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verband brengen met het percentage lagere scholen in Paramaribo waar hulp wordt geboden (gemid-
deld 51.8%; zie tabel  P11-S/L), dan vinden wij dat slechts 25% van de lagere scholen in Paramaribo
die te kampen hebben met probleemleerlingen, hulp met een praktische waarde krijgt, althans waar-
over bij de schoolleiders/leerkrachten tevredenheid bestaat. Dit percentage geeft aan dat er beduidend
weinig lagere scholen in Paramaribo zijn die over de vigerende hulpverlening tevreden zijn.

Wij weten al dat er slechts drie tot vijf hulpverlenende instanties zijn die in de praktijk enige rol van
betekenis vervullen. Het is echter zinvol te weten of deze rol naar tevredenheid wordt ervaren door de
schoolleiders en leerkrachten.

Het  wel of niet tevreden zijn over de hulpverlening van de instantie(s) die de hulp verle-
nen

Het resultaat van de analyse van het vorige item leert ons dat van alle in de enquête genoemde instan-
ties er slechts drie tot vijf in de praktijk een rol van betekenis vervullen.
De functionaliteit van een bepaalde instantie wordt vooral gemeten naar haar actieve rolvervulling in
het veld. Het is dus ook zinvol te weten hoe schoolleiders en leerkrachten de hulp van de door de be-
trokken hulpbiedende instanties ervaren. Hiertoe hebben wij de positieve scores per  ‘soort school’ per
instantie gelicht en samen  in één tabel ondergebracht. Hierdoor kwamen wij op de gebruikelijke wijze
tot een eindresultaat.

Tabel P14b-S/L Het percentage schoolleiders resp. leerkrachten dat zegt tevreden te zijn over de
aangeboden hulp op de lagere scholen in Paramaribo die te kampen hebben met probleemleerlingen
per soort school en hulpbiedende instantie (in procenten)

Volksscholen Niet-volksscholen C.2 De instanties of per-
sonen die hulp bieden: School-

leiders
Leer-
krach-
ten

Gemid-
deld

School-
leiders

Leer-
krach-
ten

Gemid-
deld

Distr.
gemid-
delde
score

Pedologisch Instituut (PI) 42.9 17.3 23.7 33.3 0.0 0.0 0.0
Medisch Opvoedkundig
Bureau (MOB.)

66.7 46.5 51.6 33.3 46.9 43.5 49.6

Afd. Begeleiding van het
MINOV

25.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Diagnostisch Team (DT) 75.0 35.2 45.2 0.0 0.0 0.0 0.0
Alg. Maatschappelijk
Werk (Soc. Zkn)

100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Dienst Jeugdzorg (Soc.
Zkn.)

0.0 100 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Justitiële Kinderbesch.
(Min. van Justitie)

100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Afdeling Jeugdzaken
(Recherche Politie)

100.0 73.7 80.3 0.0 0.0 0.0 0.0

Directoraat Jeugdzaken 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Bureau Kinderontwikke-
ling

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Stichting Jovroce 0.0 0.0. 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Stichting voor het kind 100.0 100.0 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Andere Instanties of per-
sonen

100.0 42.5 56.9 0.0 48.1 36.1 51.8

Uit bovenstaande tabel blijkt dat in feite alleen het Medisch Opvoedkundig Bureau (MOB) in het veld
bezig is op beide door ons onderscheiden soorten scholen in Paramaribo. Hierdoor kon er ook op dis-
trictsniveau volgens de afgesproken rekenprocedure een zinvol gewogen gemiddeld cijfer berekend
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worden. Voor de overige instanties kunnen wij het gemiddelde cijfer van de volksscholen als indicatie
hanteren voor de mate van tevredenheid (doelmatigheid) van de aangeboden hulp. Wij zouden op een
verkeerd spoor terechtkomen wanneer wij slechts op het percentage in tabel P14b-S/L zouden afgaan.
De functionaliteit van een instantie wordt ook gemeten naar haar actieve rolvervulling in de praktijk
(zie tabel P13-S/L). Het leek ons daarom goed om de ‘actieve plaats’ van de hulpbiedende instanties
op basis van de districtscijfers uit tabel P13 - S/L  nogmaals, misschien ten overvloede, in de juiste
rangorde te plaatsen. Dit doen wij om typografische redenen bij voorkeur in tabelvorm (zie de volgen-
de tabel) .

Tabel P14-S/L De aan de lagere scholen in Paramaribo hulpbiedende instanties op rangorde van
hun verworven actieve plaats, met vermelding van de gemiddelde tevredenheidspercentages  als
indicator van de doelmatgheid van de door hun geboden hulp op basis van de meetgegevens van
schoolleiders en leerkrachten (tezamen)

Actieve rolvervulling (C1/C2) Adequaatheid hulp (C3)

C.2 De instanties of personen die hulp
bieden:

Volks-
scholen

Niet-
volks-
scholen

Distr.-
gemid-
delde

Volks-
scho-
len

Niet
volks-
scholen

Dis-
tr.ge
mid-
delde

Medisch Opvoedkundig Bureau (MOB) 63.2 49.6 59.9 51.6 43.5 49.6
Pedologisch Instituut (PI) 31.4 25.0 29.8 23.7 0.0 0.0
Diagnostisch Team (DT) 23.5 0.0 17.8 45.2 0.0 0.0
Afd. Jeugdzaken (Recherche Politie) 17.8 8.3 15.5 80.3 0.0 0.0
Afd. Begeleiding van het MINOV 9.1 0.0 6.9 0.0 0.0 0.0
Directoraat Jeugdzaken 8.8 0.0 6.7 0.0 0.0 0.0
Alg. Maatschappelijk Werk (Soc. Zkn) 6.9 0.0 5.2 0.0 0.0 0.0
Stichting voor het kind 6.6 0.0 5.0 100.0 0.0 0.0
Dienst Jeugdzorg (Soc. Zkn.) 4.7 0.0 3.6 0.0 0.0 0.0
Justitiële Kinderbesch. (Min. V Just) 4.6 0.0 3.5 0.0 0.0 0.0
Bureau Kinderontwikkeling 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Stichting Jovroce 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Andere Instanties of personen 27.9 71.8 38.6 56.9 36.1 51.8

N.B. De categorie ‘andere instanties of personen’ is op de laatste plaats gezet, omdat deze een samen-
bundeling vormt die niet in concrete termen gemeten is. Als collectivum komt zij in feite op de tweede
plaats der actieve rolvervullers.

Tabel P14-S/L laat zien dat geen van de eerste vier hulpbiedende instanties voor de volle 100 % ade-
quate hulp biedt. Het meest adequate van de top-4 op de lijst is de afdeling Jeugdzaken (Recherche
Politie). Echter staat zij slechts op de vierde plaats van actieve instanties. Voorts blijkt dat door onder
andere het relatief kleine aantal keren dat de Stichting voor het Kind genoemd is (1 keer bij de
schoolleiders en 1 keer bij de leerkrachten) deze een score van 100% met betrekking tot de doelmatig-
heid van de aangeboden hulp heeft. Deze instantie op de lijst van actieve instanties in het veld, is ech-
ter niet verder gekomen dan de achtste plaats met een score van slechts 5% waardoor zij dus praktisch
geen rol van grote betekenis speelt.

Het wel of niet bestaan van de noodzaak van een gespecialiseerde vorm van maatschap-
pelijk werk

Bij de analyse van het vorige item zagen wij dat de doelmatigheid van de geboden hulp door de be-
staande hulpverleningsinstanties in de meeste gevallen ver afstaat van wat die wezen moet. In dit ver-
band hebben wij daarom aan schoolleiders en leerkrachten de volgende vragen gesteld:
- Bestaat er op uw school een vorm van maatschappelijk werk dat gespecialiseerd is op het gebied

van de school?
- Vindt U een dergelijke vorm van maatschappelijk werk noodzakelijk?
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- Over welke vorm(en) van hulpververlening beschikt de school zelf?

Samenvattend kunnen wij (wat de vragen 1 en 2 betreft) stellen dat de resultaten van leerkrachten en
schoolleiders die betrekking hebben op het wel of niet bestaan van een vorm van maatschappelijk
werk dat gespecialiseerd is op het gebied van de school, grote overeenstemming vertonen. Het samen-
brengen van deze resultaten in één tabel is hier dus niet meer noodzakelijk. Tussen de 80 en 94% van
de schoolleiders en leerkrachten geeft aan dat er geen vorm van maatschappelijk werk, gespecialiseerd
op het gebied van de school, aanwezig is. Het belangrijkste in deze is ook, dat in principe allen
(schoolleiders en leerkrachten) het erover eens zijn dat deze gespecialiseerde vorm van maatschappe-
lijk werk onontbeerlijk is voor het onder controle krijgen van de problematiek rond de probleemleer-
lingen op de lagere scholen in Paramaribo.

De op de scholen beschikbare vormen van hulpverlening

Bij de oriëntatie in het  onderzoeksveld was ons al gebleken dat enkele scholen in Paramaribo de be-
schikking hadden over bepaalde vormen van hulpverlening binnen de school zelf. Ook is uit de analy-
se van vorige items komen vast te staan dat sommige schoolleiders en leerkrachten aangaven zelf de
problemen van hun probleemleerlingen op te lossen. In verband met het voorgaande was het noodza-
kelijk, voor een verantwoord oordeel over de stand van zaken met betrekking tot de hulpverlening,
ook na te gaan over welke vormen van hulpverlening men op de school zelf de beschikking heeft. De
meningen van schoolleiders en leerkrachten waren niet erg eenduidig. Als onderzoeker kozen wij de
middenweg en brachten naar analogie van de overige analyses de resultaten van beide typen respon-
denten samen in één tabel om, na de afgesproken wegingsprocedure te hebben toegepast, tot een eind-
resultaat te  komen. Tabel P16-SL geeft dit overzicht weer.

Tabel P16-S/L De mate waarin op de lagere scholen in Paramaribo  schoolleiders en leerkrachten de
soorten voorzieningen, waarover de school zou beschikken t.b.v. van probleemleerlingen, heeft
opgenoemd per soort school en type respondent(in procenten)

Volksscholen Niet-volksscholen
C.7 Deze school beschikt
over:

School-
leiders

Leer-
krach-
ten

Gemid
-delde

School
leiders

Leer-
krach-
ten

Gemid
-delde

Dis-
tricts-
gemid-
delde
score

Een Remedial Teacher of
R.T.- klas

6.3 4.4 4.9 0.0 0.0 0.0 3.7

Een S.O. –klas 6.3 0.0 1.6 0.0 0.0 0.0 1.2
Een maatschappelijk wer-
ker speciaal voor de
school

0.0 6.3 4.7 33.3 0.0 8.3 5.6

Een speciaal voor de pro-
bleemleerlingen aange-
stelde leerkracht

0.0 6.3 4.7 0.0 0.0 0.0 3.6

Geen enkele voorziening
voor probleemleerlingen

93.8 81.3 84.4 66.7 66.7 66.7 80.1

Een hier niet genoemde
voorziening

0.0 6.3 4.7 33.3 33.3 33.3 11.7

Uit de  tabel blijkt dat het samensmelten van de percentages van de schoolleiders en die van de leer-
krachten met betrekking tot de aanwezigheid van voorzieningen op school ten behoeve van pro-
bleemleerlingen tot gewogen gemiddelden, een realistischer  beeld geeft. Dit is zowel per ‘soort
school’ als op districtsniveau het geval. Uit deze cijfers kan nu met meer zekerheid gezegd worden dat
de volksscholen meer te maken hebben met het ontbreken van voorzieningen ten behoeve van pro-
bleemleerlingen dan  de niet-volksscholen. De afgeronde percentages die op deze categorie betrekking
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hebben zijn 84 voor de volksscholen en 67 voor de niet-volksscholen. Op districtsniveau mist gemid-
deld 80% van de lagere scholen elke vorm van voorziening ten behoeve van probleemleerlingen.

In de volgende sessie zullen wij aandacht besteden aan de vraag of GLO-leerlingen wel of niet jaar-
lijks aan een medisch onderzoek door of vanwege de school worden onderworpen.

Wel of geen jaarlijks terugkerend medisch onderzoek

Het medisch onderzoeken van leerlingen is zeer belangrijk zodat in een vroeg stadium kan worden
vastgesteld of de lichamelijke en/of geestelijke condities van de pupillen voldoende zijn om normaal te
kunnen functioneren op school of dat er daartoe speciale hulp, begeleiding, noodzakelijk is. In de jaren
vijftig en zestig van de vorige eeuw was het in Suriname normaal dat op zoveel mogelijk lagere scho-
len elk jaar, soms tweemaal per jaar, een medisch onderzoek onder de leerlingen plaatsvond. In het
kader van het onderhavige onderzoek was het belangrijk na te gaan hoe het rond de eeuwwisseling
gesteld was met dit jaarlijks terugkerend medisch onderzoek.
De meetgegevens van de schoolleiders en de leerkrachten vertoonden wat dit aspect betreft niet veel
overeenstemming. Ook hier kozen wij voor de ‘middenweg’ om tot een eindresultaat te komen. Daar-
toe hebben wij de afzonderlijke resultaten van de schoolleiders en leerkrachten op de gebruikelijke
wijze in een tabel ondergebracht en gewogen. De volgende tabel is daarvan het resultaat.

Tabel P16a-S/L Het aantal lagere scholen in Paramaribo naar het wel of niet jaarlijks medisch doen
onderzoeken van de leerlingen, per soort school en type respondent (in procenten)

Volksscholen Niet-volksscholen B.7 De leerlingen
van deze school
worden jaarlijks
medisch onderzocht

School-
leiders

Leer-
krach-
ten

Gemid-
delde

School-
leiders

Leer-
krach-
ten

Ge-
mid-
delde

Districtsge-
middelde
score

Ja 18.8 3.9 7.6 33.3 20.5 23.7 11.5
Neen 81.3 91.7 89.1 66.7 44.9 50.4 79.7
Niet vermeld 0.0 4.4 3.3 0.0 34.6 26.0 8.8
Totaal 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

Nu de verwerkte meetgegevens van  schoolleiders en leerkrachten ten aanzien van het wel of niet
plaatsvinden van het jaarlijkse medisch onderzoek op de GLO-scholen in Paramaribo zijn gewogen tot
gemiddelden, zien wij dat er een realistischer beeld ontstaat. Duidelijk blijkt ook in dit opzicht dat de
volksscholen (±8% positieve scores) ten opzichte van de niet-volksscholen ( ±24%) in het nadeel zijn.
In feite zouden juist de leerlingen op de volksscholen jaarlijks medisch onderzocht moeten worden. Zij
komen immers uit de armste milieus en beschikken vaak niet over de financiële middelen die noodza-
kelijk zijn voor een verantwoorde gezondheidszorg. Waarom juist van het tegendeel sprake is, is een
belangrijk onderwerp voor een ander wetenschappelijk onderzoek. Een harde realiteit blijft dat op
districtsniveau gemiddeld op nog geen 12% van de lagere scholen een jaarlijks medisch onderzoek
onder de leerlingen wordt verricht.

Wanneer vond het laatste medische onderzoek plaats?

Om een indruk te krijgen van het belang dat men in de praktijk aan het regelmatig medische onder-
zoeken van lagereschoolleerlingen hecht, zijn wij ook nagegaan hoe lang geleden het laatste medische
onderzoek op de scholen heeft plaatsgevonden. Daartoe zijn wederom de meetgegevens van de
schoolleiders en de leerkrachten verwerkt en ondergebracht in één tabel (P16b-S/L).
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Tabel P16b-S/L Het aantal lagere scholen in Paramaribo naar de periode waarin het laatste medisch
onderzoek van de leerlingen heeft plaatstgehad, per soort school en type respondent (in procenten)

Volksscholen Niet-volksscholenB.8 Het laatste medische
onderzoek was: School-

leiders
Leer-
krach-
ten

Gemid-
delde

School-
leiders

Leer-
krach-
ten

Gemid-
delde

Distr.
ge-mid-
delde
score

Minder dan 3 jaar gele-
den

12.5 6.3 7.9 66.7 21.7 33.0 14.0

Minstens 3 maar minder
dan 7 jaar geleden

31.3 14.5 18.7 0.0 0.0 0.0 14.1

Minstens 7 jaar geleden 12.5 10.4 10.9 0.0 0.0 0.0 8.2
Ik weet het niet 43.7 56.3 53.1 33.3 68.0 59.3 54.7
Niet vermeld 0.0 12.5 9.4 0.0 10.3 7.7 9.0

100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

Opvallend is het percentage schoolleiders en leerkrachten (gemiddeld) per ‘soort school’ en op dis-
trictsniveau dat ‘ik weet het niet’ heeft aangekruist (tussen de 53% en 60%). Daarnaast heeft, gemid-
deld gezien, een niet te verwaarlozen deel geen antwoord vermeld, althans geen antwoordmogelijkheid
aangekruist; het percentage voor deze categorie is tussen de 7.5 en 9.5. Voorts blijkt dat op nog geen
8% van de volksscholen minder dan drie jaar geleden een medisch onderzoek heeft plaatsgevonden.
De niet-volksscholen steken met een score van gemiddeld 33% duidelijk bovenuit in de dienovereen-
komstige categorie ten opzichte van de volksscholen. Hoe het ook zij, op districtsniveau is gemiddeld
(volgens schoolleiders/leerkrachten) op slechts 14% van de GLO-scholen in Paramaribo minder dan
drie jaar geleden medisch onderzoek onder de leerlingen verricht.

De grootte van de categorie probleemleerlingen van wie de belangrijkste oorzaak van de
problemen ligt in buitenschoolse factoren (tabelset C)

De bedoeling bij dit item was na te gaan hoe groot het deel is van de eerder aangegeven groep  pro-
bleemleerlingen (vraag B1), dat bestaat uit kinderen van wie de oorzaken van hun problemen voor het
belangrijkste deel moet worden toegeschreven aan factoren buiten de school (vraag D1).
Een vergelijking van de meetgegevens liet ons zien dat in het algemeen de schoolleiders de inhoud van
de twee variabelen hebben verwisseld. Dit bleek uit het feit dat bij hen de aantallen van D1 hoger zijn
dan die van B1. Over de gehele linie bleek bij de leerkrachten dat de concepties B1 en D1 niet zijn
verwisseld.  Steeds bleek, wat conceptueel reeds vast lag, dat ook de gemiddelden van D1 inderdaad
lager zaten dan die van B1. Uit deze gemiddelden konden wij zinvol afleiden dat op districtsniveau
ruim 67% van de probleemleerlingen uit diegenen bestaat van wie de belangrijkste oorzaak van de
problemen ligt in buitenschoolse factoren. Op de volksscholen is het dienovereenkomstige percentage
gelijk aan 68 en op de niet-volksscholen ruim 61. Hieruit zouden wij mogen concluderen dat de oor-
zaak van de probleemleerlingen op de GLO-scholen voor een belangrijk deel gezocht moet worden in
buitenschoolse factoren. Vanwege het feit dat de cijfers met betrekking tot de genoemde variabelen
van de leerkrachten realistischer zijn dan die van de schoolleiders, zullen wij volstaan met het relate-
ren van voornoemde percentages aan de schattingen B1 van de leerkrachten.

Welke hulpverlening wordt ervaren of aangegeven als de beste voor deze categorie  probleem-
leerlingen?

Indien er inderdaad, zoals wij ook vermoed hadden, een verschuiving heeft plaatsgevonden van
schoolse naar meer buitenschoolse factoren die verantwoordelijk zijn voor poblemen bij lagere-
schoolleerlingen, dan zal dit consequenties hebben voor het model van hulpverlening. Er zal dus spe-
cialistischer te werk moeten worden gegaan om de ‘nieuwe’ problematiek onder controle te krijgen.
Om hierin enig inzicht te krijgen, hebben wij aan schoolleiders en leerkrachten de vraag voorgelegd
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welke vorm van hulpverlening zij als de beste zien voor de categorie pobleemleerlingen bij wie de
buitenschoolse factoren de grootste rol spelen. Hiertoe zijn de meetgegevens van beide typen respon-
denten in de volgende tabel verwerkt en geanalyseerd.

Tabel P18-S/L Het percentage scholen in Paramaribo naar de als beste ervaren of aangegeven vorm
van hulpverlening aan probleemleerlingen van wie de belangrijkste oorzaak van de problemen ligt
in buitenschoolse factoren (D2), per soort school en type respondent

Volksscholen Niet-volksscholen D.2 De beste vorm van hulp-
verlening aan probleemleerlin-
gen van wie de belangrijkste
oorzaak van de problemen ligt
in buitenschoolse factoren:

School
leiders

Leer-
krach-
ten

Gemid
-delde

School
leiders

Leer-
krach-
ten

Gemid
-delde

Distr.
ge-
middel-
de score

Zelf hulp verlenen door de
school

0.0 6.3 4.7 33.3 11.6 17.0 7.7

Hulpverlening door school-
maatschappelijk werkers

100.0 80.9 85.7 66.7 88.4 83.0 85.0

Ik weet het niet 0.0 6.5 4.9 0.0 0.0 0.0 3.7
Niet vermeld 0.0 6.3 4.7 0.0 0.0 0.0 3.6
Totaal 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

De cijfers in bovenstaande tabel op districtsniveau zien dat slechts gemiddeld 8 % van de schoollei-
ders en leerkrachten kiest voor ‘zelf hulp verlenen door de school’ aan probleemleerlingen van wie de
belangrijkste oorzaak van hun problemen ligt in buitenschoolse factoren. Het grootste deel van deze
actoren (gemiddeld 85%) kiest voor hulpverlening door  schoolmaatschappelijk werkers. De rest van
de metingen (gemiddeld ruim 7%) kunnen wij beschouwen als mogelijke meetfouten van de respon-
denten. Plaatsen wij de volksscholen tegenover de niet-volksscholen, dan merken wij op dat op laatst-
genoemde soort de neiging  tot ‘we doen het zelf of liever zelf’ onder de schoolleiders en leerkrachten
is te herkennen. Op de niet-volksscholen  zijn het er 17%, terwijl op de volksscholen gemiddeld iets
minder dan 5% van  schoolleiders en leerkrachten deze neiging vertoont.

Resultaat eindtoets GLO-6

In het voorgaande hebben wij uitgebreid de stand van zaken met betrekking tot probleemleerlingen op
de lagere scholen en de ten behoeve van hen bestaande hulpverlening in het district Paramaribo aan de
orde gesteld. Ter afsluiting van deze paragraaf vinden wij het belangrijk na te gaan wat het resultaat
van de eindtoets van de leerlingen in het laatste leerjaar (GLO-6) van de bij ons onderzoek betrokken
scholen is geweest. Dit resultaat geeft ons immers aan:
− of het verkregen beeld uit het onderzoek hiervan een waarheidsgetrouwe weerspiegeling is;
− wat het gemiddelde percentage leerlingen is dat het doorlopen van de school niet binnen de nor-

maal uitgetrokken tijd heeft gehaald (dus niet is geslaagd);
− hoe groot het aantal leerlingen is voor wie het GLO eindonderwijs zou kunnen betekenen (dat dus

de maatschappij ingaat zonder GLO-getuigschrift).
Op basis van het voorgaande zou de rol, functie en betekenis van de hulpverlening aan probleemleer-
lingen in het algemeen en van die in het district Paramaribo in het bijzonder scherpere contouren die-
nen te krijgen.

De van het MINOV direct verkregen beschikbare data van de toetsresultaten van het district Paramari-
bo van de afgelopen drie schooljaren (tussen 1998 en 2001) hebben wij in één tabel ondergebracht.
Hierdoor wordt inzicht verkregen in de mate van het succes van de inspanningen van de actoren in
Paramaribo aangaande het GLO - onderwijs in dit district. Bij de analyse van de ‘overige districten’
zal getracht worden de gegevens (op districtsniveau) over een langere tijdsperiode te achterhalen,
waardoor longitudinale analyses mogelijk worden gemaakt. Vooralsnog beperken wij ons echter in
onderstaande tabel tot de periode 1998 - 2001 waarin drie schooljaren zijn opgenomen.
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Tabel 19                                GLO-toetsresultaten district Paramaribo
Schooljaar Aantal kandi-

daten
Advies
Mulo

Advies
LBGO

Advies KL6
overdoen

Advies KL6
school-advies

School-
advies

Totaal

1998/1999 4588 54.7 17.3 18.9 3.6 5.5 100
1999/2000 4515 56.9 16.5 17.2 3.5 5.9 100
2000/2001 4407 56.8 17.0 18.6 3.0 4.6 100

Het eerste wat uit bovenstaande tabel blijkt, is dat in het district Paramaribo in de drie schooljaren een
daling te bespeuren valt in het aantal kandidaten dat heeft deelgenomen aan de GLO-toets. Het slagen
voor deze toets geeft toelating tot het voorgezet lager onderwijs. Ten opzichte van het schooljaar
1998/1999 is er sprake van een daling van 1.6% in de omvang van de groep GLO-toetskandidaten. In
het daarop volgende schooljaar is ten opzichte van het voorafgaande schooljaar sprake van een daling
van 2.4%. De gemiddelde jaarlijkse verandering (hier daling) in de omvang van het aantal kanditaten
voor de GLO-toets is dus, uitgaande van het schooljaar 1998/1999 als vertrekpunt, 2.0% per school-
jaar. Wij zouden hieruit voorzichtig kunnen concluderen, dat het aantal drop-outs in het GLO-
onderwijs in Paramaribo is toegenomen of dat de belangstelling voor het GLO-onderwijs is afgeno-
men. In plaats van drop-outs zouden wij ook kunnen stellen dat het aantal probleemleerlingen in het
GLO-onderwijs in dit stadsdistrict zodanig  is toegenomen, dat aan het einde van de rit een niet te
verwaarlozen deel van deze probleemgroep zich niet opgeeft of zich niet heeft gekwalificeerd voor
deelname aan de GLO-toets.

Verdere analyse van de cijfers uit de tabel leert ons dat nog geen 60% van de toetskandidaten de toe-
lating tot het voorgezet lager onderwijs op MULO - niveau haalt. Volgens de cijfers gaat het om een
percentage van tussen 55 en 57. Wanneer wij het percentage van toelating tot het LBGO beschouwen
dan zien wij een lichte stijging in de doorstroming naar het vervolgonderwijs na het GLO. Voor het
schooljaar 1998/1999 is deze doorstroming (naar het MULO + LBGO samen) 72.0%. Voor de daarop-
volgende twee schooljaren zijn de dienovereenkomstige percentages respectievelijk 73.4 en 73.8. Dit
resultaat is niet onacceptabel, maar de internationale norm van 80% als maatstaf voor het rendement
van kwalitatief goed onderwijs, in deze het GLO-onderwijs in Paramaribo, is niet gehaald. De andere
kant van de medaille is het feit dat 26 tot 28% van de GLO-toetskandidaten niet doorstroomt naar het
vervolgonderwijs. Dit indiceert dat er sprake is van een relatief grote groep probleemleerlingen die
uiteindelijk strandt aan het einde van het GLO-traject. De groep die de 6e klas moet overdoen is vol-
gens de cijfers in bovenstaande gegevens 17 tot 19%. Daaruit kan worden afgeleid dat minstens 17%
van de GLO-leerlingenpopulatie in Paramaribo op dit onderwijsniveau een probleem vormt, althans
als probleempopulatie volgens onze definitie kan worden aangemerkt.
Daar wij mochten beschikken over de toetsresultaten van de individuele scholen in het schooljaar
1999/2000, was het voor ons mogelijk een aggregatie te maken van het succes van de in de steekproef
betrokken scholen. Deze bewerkingsoperatie is zowel voor de volksscholen als voor de niet-
volksscholen uitgevoerd. Het resultaat daarvan is in de volgende tabel opgenomen.

Tabel 20  Toetsresultaten steekproefscholen in Paramaribo schooljaar 1999/2000 (absolute aantallen)
Soort school Aantal

kandidaten
Advies
Mulo

Advies
LBGO

Advies KL6
overdoen

Advies KL6
schooladvies

School-
advies

Totaal

Volksscholen 640 307 118 132 32 51 640
Niet-volksscholen 190 131 28 26 4 1 190
Totaal 830 438 146 158 36 52 830

Wij hebben in deze tabel voor het verkrijgen van een juister beeld van de verschillen in ‘succes’ op de
volksscholen en niet-volksscholen de absolute aantallen gerelateerd aan het aantal kandidaten dat
deelnam aan de GLO-toets in het schooljaar 1999/2000. De aldus verkregen percentages zijn met ver-
melding van het aantal kandidaten per soort school in de volgende tabel opgenomen.
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Tabel 21  Toetsresultaten steekproefscholen in Paramaribo schooljaar 1999/2000 (percentages)
Soort school Aantal kan-

didaten
Advies
Mulo

Advies
LBGO

Advies KL6
Overdoen

Advies KL6
schooladvies

School-
advies

Totaal

Volksscholen 640 48.0 18.4 20.6 5.0 8.0 100
Niet-volksscholen 190 69.0 14.7 13.7 2.1 0.5 100
Totaal 830 52.8 17.6 19.0 4.3 6.3 100

Uit  de  tabel valt direct op te maken dat de toetsresultaten op de niet-volksscholen hoger zijn dan die
op de volksscholen. Met andere woorden, het fenomeen probleemleerlingen is op de volksscholen
inderdaad groter dan  op de niet-volksscholen. Het onderhavige onderzoek wees reeds uit dat op basis
van zowel de inschattingen van de schoolleiders als die van de leerkrachten de volksscholen in het
nadeel zijn. Nu blijkt ook nog dat de GLO-toetsresultaten het reeds bewezen beeld bevestigen. Als wij
letten op het aantal leerlingen dat de 6e klas moet overdoen en dus in onze definitie behoort tot de
groep probleemleerlingen, dan laten de cijfers uit de tabel duidelijk zien dat op de volksscholen de
manifestatie van het probleem anderhalf maal groter is dan op de niet-volksscholen. Voor het district
Paramaribo zijn er op basis van de toetsresultaten van het schooljaar 1999/2000 minstens 19% pro-
bleemleerlingen op de GLO-scholen aanwezig. Ook dit cijfer bevestigt hoe cruciaal het onderhavige
probleem is. Het is dus zeer belangrijk dat dit vraagstuk op de meest korte termijn de nodige aandacht
van de beleidsmakers krijgt.

-7.5.3-  Samenvatting

-A Problemen die ten grondslag liggen aan het disfunctioneren van lagereschoolleerlin-
gen

De omvang van de populatie probleemleerlingen

• Op zowel volksscholen als niet-volksscholen komen probleemleerlingen voor. Op de volksscholen
is het aantal van deze probleemleerlingen echter beduidend hoger dan op de niet-volksscholen.

• De omvang van het aantal probleemleerlingen correleert positief met de schoolomvang.
• Op basis van de onderzoeksresultaten, gerelateerd aan de absolute cijfers van het MINOV, blijkt

dat op elke 100 leerlingen van de lagere scholen in Paramaribo gemiddeld 24 probleemleerlingen
voorkomen. Een differentiatie naar volksscholen en niet-volksscholen geeft respectievelijk 27 en
16 probleemleerlingen  per 100 leerlingen aan.

Het soort problemen

• Het meest voorkomende soort probleem dat bij de leerlingen wordt aangetroffen is ‘onvoldoende
ijver’ gevolgd door: het ontbreken van de noodzakelijke aandacht, veelvuldig verzuim, het gedrag,
de sociaal-emotionele ontwikkeling en het veelvuldig laatkomen.

De oorzaken van de door de respondenten  aangegeven problemen

De thuissituatie is het meest voorkomende oorzaakgebied van de problemen waarmee probleemleer-
lingen te kampen hebben, gevolgd door: het gebrek aan belangstelling voor de school, de gezond-
heidstoestand van de leerling, de schoolsituatie en de vervoerssituatie.
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Oorzaken met betrekking tot de thuissituatie, vervoerssituatie en het gebrek aan belang-
stelling voor de school

De thuissituatie
De ‘meest dominerende’ naar ‘minst dominerende’ factoren in de thuissituatie zijn: het ontbreken van
voldoende ouderlijke controle, onvoldoende belangstelling van de ouders voor de school,  niet toerei-
kend gezinsinkomen, taalachterstand, de huisvestingssituatie en de onderlinge verstandhouding tussen
de ouders.

De vervoerssituatie
De factoren die in verband met de vervoerssituatie van de probleemleerlingen een belangrijke rol spe-
len zijn: geen of slecht vervoer, lange reistijden naar en van school en geen of onbetrouwbaar ver-
voermiddel.

Het gebrek aan belangstelling voor de school
Factoren die het gebrek aan belangstelling voor de school voeden zijn in volgorde van meest naar
minst  dominerend: slecht contact leerkracht- leerling- ouders, vertraagde taalontwikkeling, het niet
inzien van de zin van het naar school gaan door de ouders, slechte gezondheid en drugsgebruik.

De relatie tussen het aantal probleemleerlingen en het verwachte aantal zittenblijvers
Ons is gebleken dat in het algemeen op de volksscholen met het stijgen van het aantal probleemleer-
lingen ook het verwachte aantal zittenblijvers  toeneemt.

-B-  De hulpverleningsvormen en hun functioneren

Het aantal scholen waar wel of geen hulp wordt geboden

Uitgaande van de opvatting dat  hulp in principe aan alle leerlingen die met problemen te kampen
hebben moet worden geboden, moet de huidige situatie van de hulpverlening als verre van optimaal
worden gekwalificeerd. Juist op de volksscholen, waar relatief meer probleemleerlingen voorkomen,
vinden wij minder hulpverlening dan op de niet-volksscholen. Op districtsniveau moet bijna de helft
van de lagere scholen en de aanwezige probleemleerlingen de zo noodzakelijke hulpverlening ontbe-
ren.

De reden voor het niet bieden van hulp

Als belangrijkste reden wordt aangegeven dat de te bieden hulp te lang op zich laat wachten. Voorts
blijkt dat een niet gering percentage van de gevallen (14) niet door de school wordt  opgegeven. Een
ander deel van de probleemgevallen wordt door de school zelf geholpen.

Door welke instanties wordt hulp geboden

Het blijkt dat de volgende instanties een actieve rol in het veld vervullen met betrekking tot het bieden
van hulp aan probleemleerlingen:
− het Medisch Opvoedkundig Bureau  (MOB);
− het Pedologisch Instituut (PI);
− het Diagnostisch Team (DT/ Subafdeling van de Dienst Begeleiding van het MINOV);
− de Dienst Begeleiding van het MINOV;
− de Afdeling Jeugdzaken (Recherche Politie).
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Hoe de aangeboden hulp wordt ervaren

Helaas bieden de in het hier voorgaande genoemde meest actieve instanties geen van alle voldoende
adequate  hulp. Door schoolleiders en leerkrachten wordt de hulpverlening als niet doelmatig en daar-
door als niet adequaat genoeg ervaren.

Het al of niet bestaan van de noodzaak van een gespecialiseerde vorm van maatschap-
pelijk werk

• Op bijkans 94% van de volksscholen ontbreekt enige gespecialiseerde vorm van (schoolgericht)
maatschappelijk werk, terwijl dit percentage op de niet-volksscholen 100 bedraagt.

• Zowel schoolleiders als leerkrachten zijn van mening dat een  vorm van op de school gericht
maatschappelijk werk noodzakelijk is. Zij vinden een dergelijke vorm van maatschappelijk werk
onontbeerlijk voor het onder controle krijgen van de problemen waarmee leerlingen worden  ge-
confronteerd.

De op de scholen beschikbare vorm van hulpverlening

• Probleemleerlingen op volksscholen hebben  meer dan die op de niet-volksscholen te maken met
het gemis aan voorzieningen met betrekking tot hulpverlening op de scholen.

• 80% van de lagere scholen in het district mist elke vorm van voorziening ten behoeve van pro-
bleemleerlingen.

• 84% van de volksscholen en 67% van de niet-volksscholen beschikt over geen enkele voorziening
op de school zelf voor het bieden van hulp aan hun probleemleerlingen.

Wel of geen jaarlijks terugkerend medisch onderzoek

• Tussen de 53 en 60% van de schoolleiders en leerkrachten weet niet precies wanneer hun leerlin-
gen voor het laatst een medisch onderzoek hebben ondergaan.

• Op nog geen 8% van de volksscholen heeft gemiddeld minder dan drie jaren geleden een medisch
onderzoek plaats gevonden. Op de niet-volksscholen is dit percentage 33.

• Op districtsniveau is gemiddeld op slechts 14% van de GLO-scholen minder dan drie jaren gele-
den medisch onderzoek verricht onder de leerlingen.

-C-  Hulpverlening met betrekking tot problemen die hun belangrijkste oorzaken vinden
in buitenschoolse factoren

De omvang van de categorie probleemleerlingen

• Op districtsniveau bestaat ruim 67% van de probleemleerlingen uit diegenen van wie de belang-
rijkste oorzaak van de problemen ligt in buitenschoolse factoren. Op de volksscholen is het dien-
overeenkomstige percentage 68 en op de niet-volksscholen 61.

De hulpverlening die als de beste wordt ervaren voor deze categorie probleemleerlingen

• Op districtsniveau kiest gemiddeld  slechts 8% van de schoolleiders en leerkrachten voor het zelf
verlenen van hulp door de school aan de probleemleerlingen.

• Gemiddeld 85% van de schoolleiders en leerkrachten kiest voor hulpverlening door schoolmaat-
schappelijk werkers.
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De GLO-toetsresultaten van leerlingen in Paramaribo

• Tussen 1998 en 2001 (drie schooljaren) valt er een daling te bespeuren in het aantal kandidaten dat
heeft deelgenomen aan de GLO-toets.

• Nog geen 60% van de examenkandidaten haalt de toelating tot het voortgezet onderwijs op
MULO-niveau.

• 26 tot 28% van de GLO-toetskandidaten stroomt niet door naar het vervolgonderwijs.
• Het resultaat met betrekking tot de GLO-toets is op de niet-volksscholen beter dan op de volks-

scholen.

De uitkomst van ons onderzoek naar de GLO-toetsresultaten in Paramaribo heeft in feite het door ons
onderzoek verkregen beeld van de stand van zaken met betrekking tot  probleemleerlingen op de lage-
re scholen en de ten behoeve van hen bestaande hulpverlening in dit district bevestigd.

-7.5.4-  Onderzoeksresultaten Paramaribo en overige districten

In de vorige paragraaf zijn wij uitvoerig ingegaan op het onderzoek in het stadsdistrict Paramaribo.
Voor de overige districten die alle, vergeleken met dit district (Paramaribo), relatief kleinere aantallen
scholen (schoolleiders/leerkrachten) bezitten, hebben wij in grote lijnen hetzelfde presentatiemodel
van de onderzoeksresultaten gehanteerd. Telkens zullen wij dus aan de hand van de drie door ons on-
derscheiden aspecten (zie inleiding § 7.5.1) alle daarbij door ons gekozen relevante items (nu betref-
fende Paramaribo én de negen overige districten) aan de orde stellen. Hierdoor wordt het gemakkelij-
ker om bepaalde vergelijkingen te maken en samenhangen te beschrijven.
Voor de leesbaarheid en overzichtelijkheid geldt ook hier dat de analyse en  rapportage op basis van
de in de eindtabellen (de S/L-tabellen) verkregen gegevens geschiedt. Vanwege het grote aantal tabel-
len en ook gezien hun omvang, hebben wij hier echter de eindtabellen niet in de tekst opgenomen
maar op overzichtelijke wijze in Bijlagen (B) geplaatst. Evenals bij Paramaribo zijn in de gevallen
waarbij naast deze eindtabellen ook verwezen wordt naar tabellen van de afzonderlijke respondenten
deze in de bijlagen opgenomen.

Wij zullen, maar nu met betrekking tot alle districten, in de eerste plaats het vraagstuk van de pro-
bleemleerlingen belichten vanuit zijn omvang op basis van inschattingen van zowel schoolleiders als
leerkrachten. De volgende aspecten komen ook hier, zoals eerder vermeld, aan de orde:

A het aantal probleemleerlingen in het algemeen en de problemen die ten grondslag liggen aan het
disfunctioneren van de lagereschoolleerlingen in het bijzonder;

B de hulpverleningsvormen en hun functioneren  ten behoeve van de lagere school en haar pro-
bleemleerlingen;

C de hulpverlening met betrekking tot problemen die vooral hun oorzaken vinden in buitenschoolse
factoren.

Zowel bij de analyse van de omvang van de probleemleerlingen als bij de problemen en oorzaken die
hieraan ten grondslag liggen, worden de verschillen tussen de onderscheiden ‘schoolsoorten’ bespro-
ken (zie in dit verband ook het overzicht met betrekking tot de per district gehanteerde strata (bijlagen
A, 11).
De paragraaf wordt afgesloten met een analyse van de beschikbare gegevens betreffende de GLO-
eindtoetsresultaten van de jaren 1999 t/m 2001 (zie ook de bijlagen B, GLO-toetsresultaten). Het ove-
rige patroon van de presentatie van de resultaten is overeenkomstig dat welke gehanteerd is bij het
district Paramaribo.
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De onderzoekresultaten

De in de tekst aangehaalde tabellen zijn opgenomen in bijlagen B, § 7.5.4.

A. Het disfuctioneren van lagereschoolleerlingen

De omvang van de populatie probleemleerlingen

De schattingen met betrekking tot de omvang van de populatie probleemleerlingen per ‘soort school’
per district op basis van de meetgegevens van schoolleiders en leerkrachten zijn in tabel AD 7-S/L
weergegeven.

Evenals in het district Paramaribo blijkt ook hier dat er nagenoeg over de gehele linie tussen de onder-
scheiden strata, soort school, binnen de districten, verschillen zijn in de mate waarin het onderzochte
verschijnsel zich op de lagere scholen voordoet. Achteraf gezien zouden wij op grond van het gecon-
stateerde kunnen stellen dat de opsplitsing van de bedoelde strata, binnen de districten, erg zinvol is
geweest, omdat binnen een gegeven stratum een zekere mate van homogeniteit bleek te bestaan.
Voorts waren er tussen de strata in het algemeen significante verschillen ten aanzien van de mate
waarin het onderhavige probleem zich manifesteert.

Op het niveau van ‘soort school’ variëren de percentages die de mate van het voorkomen van pro-
bleemleerlingen op de lagere scholen in Suriname indiceren, van rond de 15  in Paramaribo (‘geen
volksscholen’) tot ruim 55 in het district Brokopondo (‘scholen veraf van de goudvelden’). Dit geeft
aan dat sommige ‘soort scholen’ (o.m. gekoppeld aan geografische kenmerken) vergeleken met ande-
re, wat de omvang van hun populatie probleemleerlingen betreft, grote verschillen vertonen. Wij zijn
van mening dat, wat deze omvang betreft, alles boven de tien procent buiten de tolerantiegrens zou
moeten liggen. Hiervan uitgaande mogen wij stellen dat het probleem in alle onderscheiden gebieden
afzonderlijk, op districtsniveau en zelfs op landelijk niveau groot tot zeer groot is.
Tot de meest kwetsbare districten kunnen op grond van de (gemiddelde) percentages worden gere-
kend: Commewijne, Para, Marowijne, Brokopondo en Sipaliwinie. Het percentage probleemleerlingen
in deze districten varieert op districtsniveau van  rond de 30 tot bijkans 51. In de overige vijf districten
variëren dienovereenkomstige percentages op districtsniveau van rond de 24 tot ruim 27. De volgende
diagrammen (I en II) geven respectievelijk het percentage probleemleerlingen per district en  het lan-
delijk percentage weer.

Diagram I
Percentage probleemleerlingen per district
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Diagram II
Geheel Suriname
Landelijk percentage probleemleerlingen (PBL)

De soort problemen

In de tabel AD8-S/L zijn de percentages respondenten (schoolleiders en leerkrachten) terug te vinden
die de soort problemen per 'soort school' per district weergeven.

Uit de analyse van de soort problemen  in het stadsdistrict Paramaribo kwam naar voren  dat naar de
mening  van schoolleiders en leerkrachten  het grootste probleem waarmee de probleemleerlingen op
de lagere scholen te kampen hebben, gelegen is in ‘onvoldoende ijver’ van de leerling zelf. Het ge-
middeld percentage was ruim 87. Daarmee oversteeg dit probleem de overige antwoordcategorieën
(soort problemen).

Het blijkt dat met uitzondering van de districten Wanica, Coronie, Marowijne en Sipaliwini, overstij-
ging van de score voor ‘onvoldoende ijver’ zich behalve in Paramaribo ook in de vijf overige distric-
ten voordoet. De gemiddelde percentages variëren van 81.5 tot 97.9. In de districten die zo juist als
uitzondering zijn opgenoemd blijkt dat de score voor ‘gebrek aan de noodzakelijke  aandacht’ de
overhand heeft. De gemiddelde percentages variëren in deze districten van 82.2 tot 97.3. In het district
Sipaliwini zien wij dat  zowel ‘onvoldoende ijver’ als ‘gebrek aan de noodzakelijke aandacht’ het
hoogst scoort (een gemiddeld percentage van ruim 97). Landelijk staat  de score voor ‘onvoldoende
ijver’ (met een percentage van 87.3) boven die van ‘gebrek aan de noodzakelijke aandacht’ (gemid-
deld percentage 76).

In sommige districten valt, voor wat de soort problemen betreft, de score voor ‘veelvuldig verzuim’ op
terwijl die landelijk op de derde plaats zit met een percentage van boven de 50. Dit doet zich voor in
de districten Commewijne, Para en Marowijne.
Wij merken  op dat het gemiddeld percentage aangeeft in welke mate veelvuldig verzuim zich voor-
doet bij de betreffende probleemleerlingen. Voorts blijkt dat de score voor ‘gedragsproblemen’, die
landelijk als vierde  staat,  in zeker één district zeer grote zorgen baart. Marowijne steekt namelijk op
districtsniveau,  met een gemiddeld percentage van ruim 66 ver uit boven de andere districten gevolgd
door Sipaliwini met een percentage van ruim 47.

De score voor problemen met betrekking tot ‘de sociaal-emotionele ontwikkeling’ staat landelijk op de
vijfde plaats. Dit soort problemen vinden wij met vrij hoge percentages in de districten Commewijne
(ruim 48%), Marowijne (ruim 47%) en Nickerie (ongeveer 40%).

Ten slotte kunnen wij stellen dat het soort probleem ‘veelvuldige en erge laatkomingen’ zich slechts in
enkele districten noemenswaardig voordoet. Het gaat dan met name om de districten Para (ruim 17%),
Commewijne (ruim 12%) en Paramaribo (ongeveer 10%).

De oorzaken van de  aangegeven problemen
De cijfers in tabel AD9-S/L geven de percentages respondenten aan die de oorzaken van de daarin
aangegeven problemen weergeven.
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Bij de analyse van het vorige item ging het om ‘het soort problemen’ waarmee de probleemleerlingen
te kampen hebben. Daarbij kwamen ‘onvoldoende ijver’ en ‘gebrek aan de noodzakelijke aandacht’
het meest voor. Bij de analyse van Paramaribo bleek dat de ‘thuissituatie’ van de probleemleerlingen
de voornaamste oorzaak van de problemen vormt. Landelijk is het gemiddeld percentage van de
‘thuissituatie’ als oorzaak bijkans 93. In alle districten staat de “thuissituatie” bovenaan met een ge-
middeld percentage dat varieert  van 84 tot 100.
Landelijk gezien staat ‘gebrek aan belangstelling’ (bijkans 54%) op de tweede plaats. In de districten
Para, Marowijne, Nickerie en Sipaliwini varieert dit percentage van 68 en  83. Daarmee is aangege-
ven dat volgens schoolleiders en leerkrachten deze oorzaak veelvuldig voorkomt. Ook in de andere
districten is deze niet te verwaarlozen, zij het dat de gemiddelde percentages lager liggen (tussen  42
en 59). In sommige strata (bijvoorbeeld in Marowijne (‘overige scholen’) en in Brokopondo (‘scholen
dichtbij goudvelden’) is dit zelfs 100%.
Op de derde plaats van de landelijke lijst van oorzaken van de aangegeven problemen vinden wij ‘de
schoolsituatie’  ( gemiddeld percentage van ruim 24.5). Hiermee is aangegeven dat problemen van
probleemleerlingen op de lagere scholen mede hun oorzaak vinden in de algehele situatie op de scho-
len zelf (o.m. spelen hier de kwaliteit van de leerkrachten, de schoolleiding en  het wel of niet aanwe-
zig zijn van de noodzakelijke onderwijsleermiddelen een grote rol). In zeker één district wordt deze
oorzaak zeer hoog aangemerkt: Brokopondo met een  gemiddeld percentage van  62. De districten
Paramaribo, Para, Marowijne en Sipaliwini zijn wat deze oorzaak betreft rond het landelijke gemid-
delde 24.5%.  In de districten Commewijne, Saramacca en Nickerie wordt deze oorzaak als minder
noemenswaardig aangegeven (percentage minder dan 15). Het district Wanica is wat deze oorzaak
betreft een middenmoter (gemiddeld percentage is 39).
Een andere belangrijke oorzaak van de  genoemde soort problemen is ‘de gezondheidstoestand van de
leerling” (gemiddeld percentage van ruim 22). Ook hier steken sommige districten ver uit boven ande-
re. Het district Marowijne bijvoorbeeld heeft, vergeleken met de andere districten, een hoog gemid-
deld percentage (ruim 52). Daaronder liggen de districten Sipaliwini en het stadsdistrict Paramaribo.
Deze districten behoeven, volgens ons, bijzondere aandacht.  Op districtsniveau liggen de gemiddelde
percentages van de overige districten onder de 30. In het district Para, waar het gemiddeld percentage
op districtsniveau ongeveer 25 is, blijkt dat in twee van de drie in dit district oderscheiden strata de
situatie slecht tot zeer slecht is. Het gaat om de ‘Javaanse scholen’ in dit district (percentage van ruim
47) en de ‘Indiaanse scholen’ (ruim 81). In het district Marowijne is het, met uitzondering van de
‘Moengo-scholen’ (ruim 45%) en de ‘Albina-scholen’ (ruim 23%), zeer slecht gesteld met de ”overige
scholen”. Het gemiddeld percentage is voor dit stratum zelfs 100.

De  factoren  binnen de thuissituatie

Tabel AD9a-S/L bevat de gegevens  met betrekking tot de factoren uit de thuissituatie die een voe-
dingsbodem kunnen vormen voor het ontstaan van problemen

Wat opvalt, is dat alle in het onderzoek  genoemde factoren binnen de thuissituatie op landelijk niveau
vrij regelmatig zijn genoemd. De gemiddelde percentages liggen boven de 33. Zowel op districts- als
landelijk niveau zit de factor ‘het onbreken van voldoende ouderlijke controle’ boven aan (landelijk
gemiddelde 90%). Op de tweede plaats, eveneens op landelijk niveau, speelt de factor ‘onvoldoende
belangstelling van de ouders voor de school’ een grote rol in de thuissituatie van de probleemleerlin-
gen. Het landelijk gemiddelde is bijkans 66%. Als derde op de lijst staat de factor ‘taalachterstand’(
62%).  In sommige districten speelt deze factor, naast  “het ontbreken van voldoende ouderlijke con-
trole”, een dominante rol in de thuissituatie van de probleemleerlingen. Het gaat hier om de districten
Commewijne (ruim 81%), Coronie (65%) en Sipaliwini (ruim 76%). In voornoemde districten neemt
de factor ‘taalachterstand’ de tweede plaats in met betrekking tot problemen binnen de thuissituatie.

Een andere zeer belangrijke factor die in de thuissituatie van de probleemleerlingen op landelijk ni-
veau speelt is ‘onvoldoende gezinsinkomen’. Opgemerkt moet worden dat deze factor niet alleen geldt
voor de thuissituatie van probleemleerlingen maar, waarschijnlijk `vanwege de slechte sociaal-
ecomische situatie van het land, ook voor die van grote delen van de Surinaamse bevolking. Landelijk
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is deze factor door de schoolleiders en leerkrachten met gemiddeld ruim 53% aangestipt. De districten
die de gemiddelde percentages duidelijk overstijgen zijn Para (ongeveer 76), Nickerie (ruim 74) en
Marowijne (ruim 66), gevolgd door Wanica (ruim 60) en Paramaribo (ruim 56). Daaronder zitten de
districten Commewijne, Saramacca en Coronie.

‘Huisvestingssituatie’ en ‘onderlinge verstandhouding tussen de ouders’
Omdat de respondenten niet direct deelgenoot zijn van de thuissituatie van de probleemleerlingen was
dit onderdeel moeilijk te meten. Schoolleiders en leerkrachten zijn wel in staat om op basis van ge-
prekken met hun pupillen en diens ouders/verzorgers een inschatting van de genoemde onderlinge
verstandhouding te maken. Op landelijk niveau is het gemiddelde percentage voor deze factor ruim 33
terwijl op distictsniveau de percentages tussen  29 en 4 zitten.
Op landelijk niveau staat de factor “huisvestingssituatie” in dit onderzoek als zesde (voorlaatste) met
een gemiddeld aanstippercentage van ruim 33.  Op districtsniveau liggen deze percentages tussen de
13 en 51, wat er zeker opduidt dat het huisvestingsprobleem niet in alle districten hetzelfde is.

De factoren binnen  de vervoerssituatie

In tabel AD9b-S/L vinden wij de gegevens over de factoren binnen de vervoerssituatie.

Welke aspecten spelen een rol van betekenis binnen de vervoerssituatie (enquêtevraag B5b) van de
probleemleerlingen?
De mate waarin de in de enquête aangegeven aspecten uit de vervoerssituatie van de probleemleerlin-
gen een rol van betekenis spelen, bleek per district en per stratum, van ‘soort school’ tot ‘soort school,’
te verschillen. Landelijk heeft het aspect ‘lange reistijden naar en van school’ de hoogste score als
onderliggende oorzaak met betrekking tot de vervoerssituatie van de probleemleerlingen (gemiddeld
percentage ruim 17). Hierna volgt  het aspect ‘geen of slecht openbaar vervoer’ (gemiddeld percenta-
ge  16.5) en op de derde plaats ‘geen of onbetrouwbaar vervoermiddel’ (9). Met betrekking tot de dis-
tricten Marowijne en Sipaliwini moeten wij opmerken dat vele kinderen met de boot (korjaal) naar
school moeten.

De factor ‘geen of slecht openbaar vervoer’ betreft, vooral de districten Paramaribo (bijkans 30%),
Para (27%), Coronie (bijkans 25.8%) en Marowijne (ruim 21%). Lange reistijden naar en van school
spelen vooral een grote rol in de districten Para (ruim 25%), Nickerie (ruim 21%) en, opvallend hoog,
het district Marowijne (ruim 66%). Niet alleen het ontbreken van deugdelijk of eigen vervoer maar
ook de lange afstanden van huis naar school en de slechte infrastructuur van het wegennet zijn oorza-
ken van lange reistijden. Het blijkt dat de factor ook een rol van betekenis speelt in de districten Para
(19%), Saramacca (bijkans 30%), Marowijne (ruim 57%) en Nickerie, in het bijzonder Wageningen,
met een gemiddeld percentage van ruim 36). Opvallend is dat de districten Brokopondo en Sipaliwini
0% scoren.

De aspecten binnen ‘het gebrek aan belangstelling voor de school’

De aspecten binnen dit item worden door tabel AD9c-S/L weergegeven.

Het blijkt dat met betrekking tot aspecten die ‘het gebrek aan belangstelling voor de school’ kunnen
voeden, drie van de vijf genoemde een rol van betekenis spelen. Op landelijk niveau heeft het aspect
‘vertraagde taalontwikkeling’  (gemiddeld percentage ongeveer 64) de eerste plaats ingenomen. De
tweede  en derde plaats worden bezet door respectievelijk ‘slecht contact leerkracht-leerling-ouders’
(gemiddeld percentage ruim 51) en ‘het niet inzien van de zin van het naar school gaan door de ou-
ders’ (bijkans 45%).

In sommige districten zijn de scores voor het aspect ‘vertraagde taalontwikkeling’ significant hoger
dan in andere. Aan top staan de districten Sipaliwini (ruim 91%), Marowijne (ruim 78%), Para (ruim
77%)  en Nickerie (72%), terwijl daaronder Wanica (bijkans 69%), Saramacca (68%), Brokopondo
(64%), Commewijne (59%) en Paramaribo (ruim 51%) terug te vinden zijn.
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Het aspect ‘slecht contact leerkracht-leerling-ouders’ blijkt ook een belangrijke invloed te hebben op
‘het gebrek aan belangstelling voor de school’. Op districtsniveau zien wij dat de districten Brokopon-
do (bijkans 59%) en Sipaliwini (bijkans 62%) hoog scoren. Tot de ‘middenmoot districten’ behoren
Paramaribo (ruim 51%), Wanica (ruim 53%), Commewijne (ongeveer 50%) en Nickerie (ruim 53%).
Het district Para beschouwen wij als een ‘randgeval’ (49%). De overige districten kunnen ten aanzien
van deze factor als ‘matig’ worden aangemerkt, met gemiddelde percentages die variëren tussen ± 26
en 40.

Het aspect ‘het niet inzien van de zin van het naar school gaan door de ouders’ scoort in de districten
Marowijne (ruim 74%) en Nickerie (bijkans 72%) hoog. Saramacca neemt een tussenpositie in met
een gemiddeld percentage van ruim 57. Het district Brokopondo heeft een oneigenlijk laag gemiddeld
percentage 0 voor één der onderscheiden strata, terwijl de andere statum, ‘de scholen dichtbij  goud-
velden’, een vrij hoog percentage (bijkans 90) laat zien. In dit verband moet worden opgemerkt dat dit
district bekend staat als een van de vindplaatsen van goud. Wij weten niet of de drang om naar goud te
zoeken en daardoor snel rijk te worden van invloed is op de hoogte van het aangegeven percentage.
Het district Sipaliwini scoort ook opvallend hoog voor wat  voornoemde aspect betreft, met op dis-
trictsniveau een gemiddeld percentage van ruim 47. Het percentage voor de ‘indiaanse scholen’ is
100. Wij hebben niet onderzocht of culturele invloeden en/of het feit dat er in dit gebied een groot te
kort aan leerkrachten bestaat, hierbij een belangrijke rol hebben gespeeld.

De relatie tussen aantal probleemleerlingen en verwachte aantal zittenblijvers

De gegevens van het district Paramaribo hebben uitgewezen dat er een positieve correlatie bestaat
tussen het geschatte aantal probleemleerlingen en het verwachte aantal zittenblijvers. Hoe is dit beeld
in de overige districten? Tabel AD10 - S/L geeft inzicht hierin.

De gemiddelde percentages op districtsniveau met betrekking tot het verwachte aantal zittenblijvers
(ZTB) en het aantal probleemleerlingen (PBL) zijn, met uitzondering van het district Marowijne, in
alle gevallen hoger. Opgemerkt moet worden dat het meten van het aantal probleemleerlingen inschat-
tingen betreft die betrekking hebben op het meetmoment  (in de referentieperiode) terwijl de meting
van het aantal verwachte zittenblijvers inschattingen aangeven over een situatie die in de toekomst
ligt, althans aan het einde van de referentieperiode (het schooljaar).

Landelijk ligt het gemiddelde percentage van verwachte zittenblijvers op ruim 30.Bijkans 20% hoger
dan het ingeschatte percentage probleemleerlingen op de lagere scholen. De reeksen (ZTB en PBL)
tonen afzonderlijk aan dat in alle districten een relatief groot aantal probleemleerlingen (en toekom-
stige zittenblijvers) voorkomt.

B. Hulpverleningsvormen en hun functioneren

Het aantal scholen waar wel of geen hulp wordt geboden
Tabel AD 11-S/L laat zien hoe de hulpverlening in alle districten is. Wij hanteren hierbij de meetge-
gevens van de schoolleiders en leerkrachten.

Wij hebben eerder aangegeven dat de hulpverlening op de lagere scholen in Paramaribo niet opte-
maal is. Hier blijkt dat bijna 60% van de lagere scholen in Suriname hulpverlening aan probleem-
leerlingen ontbeert. Brokopondo en Sipaliwini hebben in dit opzicht hun probleemleerlingen zelfs niets
te bieden. In het district Marowijne mist bijkans 92%  elke vorm van hulpverlening. De districten die
in de onderlaag zitten zijn Commewijne, Coronie en Nickerie. Daar wordt aan 57% tot 64% van de
lagere scholen  hulp onthouden. In Paramaribo, Wanica, Para en Saramacca is het met de hulpverle-
ning relatief wat beter gesteld,  ofschoon hier toch nog 42% tot 51% van de lagere scholen hulpverle-
ning mist.
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De redenen voor het niet bieden van hulp

Tabel AD12-S/L geeft de percentages aan met betrekking tot de redenen die door de respondenten
worden aangegeven voor het niet bieden van hulp.
Welke zijn deze redenen voor het niet bieden van hulp door de bestaande instanties?

Ten aanzien van het hulp bieden werd aangegeven (door schoolleiders en leerkrachten) dat deze lang
op zich laat wachten. Het  is daarom te begrijpen waarom een niet te verwaarlozen aantal scholen er-
toe overgaat (zo goed en zo kwaad als het gaat) de problemen van de leerlingen zelf op te lossen of de
probleemgevallen helemaal niet (meer) door te geven aan de hulpbiedende instanties. Zou misschien
het vertrouwen in deze instanties niet voldoende zijn? Dit  vermoeden wordt versterkt door het feit dat
op landelijk niveau gemiddeld 26%  van de respondenten niet eens op de hoogte is van de redenen die
maken dat geen hulp wordt geboden.

Wanneer wij het hoogste gemiddelde percentage per district met betrekking tot dit aspect bekijken,
dan zien wij dat zelfs in het randdistrict Wanica ruim 50% van de respondenten aangeeft niet de re-
den(en) te kennen waarom aan de probleemleerlingen geen hulp wordt geboden. De cijfers geven voor
Commewijne aan dat in dit randdistrict ruim 77% van de respondenten van oordeel is, dat de te bieden
hulp (te lang) op zich laat wachten (de respondenten zien de zin van het doorgeven van de probleem-
gevallen door de school daarom niet in). In de districten Para, Saramacca, Coronie en Nickerie heeft
tussen 58 tot bijkans 65%  van de respondenten aangegeven dat de te bieden hulp (te lang) op zich laat
wachten.
In Brokopondo heeft 69% van de schoolleiders en de leerkrachten aangegeven dat de probleemgeval-
len niet (meer) door de school worden doorgegeven. In Sipaliwini is het beeld van de hulpverlening
niet veel beter dan in Brokopondo. Gemiddeld 65 procent van de respondenten weet niet waarom aan
hun probleemleerlingen geen hulp wordt geboden.

Door welke instanties wordt hulp geboden?

Reeds tijdens het vooronderzoek waren wij te weten gekomen welke  instanties hulpverlening aan
probleemleerlingen bieden. Het was echter ook  van belang te weten of het onderzoeksveld (de lagere
scholen en hun probleemleerlingen) deze instanties ook als zodanig kennen. Dit komt tot uitdrukking
in de mate waarin de in de enquête genoemde hulpbiedende instanties door de respondenten zijn aan-
gehaald (tabel AD 13-S/L).

Op landelijk niveau vervullen de volgende instanties een rol van betekenis: het Medisch Opvoedkun-
dig Bureau (MOB), ruim 53%, het Pedologisch Instituut (PI) (bijkans 22%),  het Diagnostisch Team
(DT) (ruim 13%), de Afdeling Jeugdzaken (Recherche Politie) bijkans 7% en de Afdeling Begeleiding
van het  ministerie van Onderwijs (MINOV) (ruim 4%).

Deze volgorde naar actieve rolvervulling (bekend bij de respectieve doelgroepen) stemt overeen met
die in Paramaribo. Het Medisch Opvoedkundig Bureau (MOB) is de meest actieve (de bekendste)
onder alle hulpbiedende instanties als het gaat om het bieden van hulp aan probleemleerlingen op
lagere scholen in Suriname. Behalve in de districten Brokopondo en Sipaliwini opereert deze instel-
ling in alle andere districten; haar bekenheid is evenals het Pedologisch Instituut (PI) niet in alle dis-
tricten even groot. Het Diagnotisch Team (DT) blijkt in slechts zes districten actief te zijn (geweest) en
heeft daarmee een bereik dat 25%  minder is dan dat van het Medisch Opvoedkundig Bureau (MOB)
en het Pedologisch Instituut (PI). Opgemerkt moet worden dat door de respondenten het DT als een
zelfstandige dienst werd beschouwd, terwijl dat niet juist is. Deze dienst is namelijk deel van de afde-
ling Begeleiding van het MINOV.

Opvallend is dat de afdeling Jeugdzaken (Recherche Politie) alleen in Paramaribo actief is en heeft dus
een zeer klein bereik, ondanks het feit dat zij landelijk gezien de vierde plaats op de lijst van actieve
hulpverlenende instanties inneemt. Daarentegen heeft de afdeling Begeleiding van het MINOV een
bereik  dat gelijk staat  aan de helft van dat van het Medisch Opvoedkundig Bureau (MOB)
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Hoe wordt de geboden hulp ervaren ?

Nu bekend is welke van de hulpverlenende instanties een actieve rol in het veld vervullen, is het ook
van belang te weten hoe de geboden hulp is ervaren. Bij de analyse van de gegevens van Paramaribo
kwamen wij daar reeds tot enkele belangrijke bevindingen. Thans zullen wij nagaan hoe het beeld in
zowel de overige districten apart als landelijk eruit ziet (tabel AD14-S/L).

Op landelijk niveau is ruim 38% van de respondenten tevreden  met de aangeboden hulp aan de
school en/of haar probleemleerlingen. In totaal heeft ruim 58% van de respondenten op de scholen
waar er hulp is (wordt) geboden duidelijk aangegeven niet tevreden te zijn (ongeacht de reden).
Diagram (III) geeft  de landelijke  percentages ‘tevredenheid’ en ’ontevredenheid’ met betrekking tot
het functioneren van de hulpverlenende instanties weer.
Op districtsniveau  zien wij dat alleen in Saramacca de hulpbiedende instanties redelijk scoren. Ruim
75% van de respondenten geeft aan tevreden te zijn. In de overige districten varieert het tevreden-
heidspercentage van 15 tot 52.

Ten slotte was het goed om na te gaan  in welke mate de respondenten tevreden zijn over de aangebo-
den hulp. Bij de analyse van item 7 (door welke instanties hulp wordt geboden) kwam naar voren, dat
er drie tot vijf hulpbiedende instanties actief zijn in het veld (zie tabel AD 14b-S/L).

Wij  zien dat de mate van tevredenheid (zijnde het percentage respondenten dat zegt  tevreden te zijn
met de geboden hulp) op landelijk niveau als volgt is aangegeven: het Medisch Opvoedkundig Bureau
(MOB): gemiddeld ongeveer 30%, het Pedologisch Instituut (PI):15%, het Diagnostisch Team (DT):
ruim 13%, de Afdeling Jeugdzaken (Recherche Politie): 22%, en de Afdeling Begeleiding van het
MINOV: ruim 2% / het Directoraat Jeugdzaken: ruim 10% .
Wij concluderen aan de hand van de cijfers dat er geen sprake is  van een grote mate van tevreden-
heid over de hulpverlening.

Diagram III
Geheel Suriname

Landelijke percentages tevredenheid functionering hulpverlenende instanties

Het wel of niet ervaren van de noodzaak van een gespecialiseerde vorm van op de school
gericht maatschappelijk werk

Gegeven de omstandigheid dat wij, gezien de ontwikkelingen in de wereld in het kader van aangepaste
hulpverleningsstrategieën, er vanuit mogen gaan dat het schoolmaatschappelijk werk in serieuze
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overweging moet worden genomen, was het in dit onderzoek belangrijk na te gaan hoe schoolleiders
en leerkrachten daar tegenover staan. Daartoe zijn in onze enquêtes de vragen C.5 en C.6 geformu-
leerd en zijn de resultaten van de metingen reeds bij de analyse van de gegevens van Paramaribo met
elkaar in verband gebracht.
Bij de analyse van dit item met betrekking tot de overige districten, dus met uitzondering van Parama-
ribo, zijn ten behoeve van het overzicht de scores op de genoemde vragen naast elkaar genoteerd (zie
tabel AD 15-S/L).

Op landelijk niveau wordt door ongeveer 86% van de respondenten (schoolleiders en leerkrachten)
aangegeven dat er geen sprake is van maatschappelijk werk, uitgevoerd door gespecialiseerde
(school)maatschappelijk werkers. Het is daarom logisch dat zij de noodzaak tot invoering daarvan op
hun scholen  inzien. Bijkans 100% van de respondenten is het eens met de invoering van deze voor
Suriname ‘nieuwe’ werksoort;  een vorm van maatschappelijk werk dat  als werkgebied ‘school-
leerlingen-ouders en een netwerk van jeugdhulpverleningsinstanties’ heeft ( zie in dit verband ook
deel 3, hoofdstuk 10).
Diagram (IV) brengt de meningen van schoolleiders en leerkrachten in beeld met betrekking tot het
wel of niet noodzakelijk zijn van het op de schoolproblematiek gerichte maatschappelijk werk.

Dagram IV
Geheel Suriname
Landelijke percentages noodzaak schoolmaatschappelijk werk

De op de scholen beschikbare vorm(en) van hulpverlening

Tabel AD16 S/L geeft het percentage respondenten aan dat aangeeft  dat op hun school voorzieningen
voor hulpverlening aan hun probleemleerlingen aanwezig zijn.

De indruk dat op de lagere scholen geen enkele vorm van hulpverlening wordt geboden is onjuist. De
scholen trachten met de aanwezige ‘know how’ de schade voor de leerlingen zoveel mogelijk te be-
perken. Welke concrete voorzieningen of vormen van dienstverlening zijn dan wél op de scholen aan-
wezig?
Eerder zagen wij dat er in Paramaribo op een relatief gering aantal scholen sprake is van voorzienin-
gen voor hulpverlening. Ook op landelijk niveau blijken deze voorzieningen nauwelijks aanwezig te
zijn. Immers, het percentage respondenten dat aangeeft dat op hun school voorzieningen aanwezig
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zijn, is beduidend laag. Het gaat in deze gevallen om voorzieningen zoals, een Remedial Teacher of
R.T.–klas (gemiddeld bijkans 2%), klas(sen) binnen het GLO bestemd voor leerlingen die aan hun
niveau aangepast onderwijs ontvangen in een S.O.-klas 12 (ruim 3% ), een maatschappelijk werker
speciaal voor de school (ruim 2%) en een speciaal voor de probleemleerlingen aangestelde leerkracht
(ruim 2%).

Er moet nog op gewezen worden dat de genoemde voorzieningen niet in alle districten (op de lagere
scholen) voorkomen. Zo blijkt bijvoorbeeld dat R.T.- klassen alleen in Paramaribo te vinden zijn, ter-
wijl er kleine S.O.–klassen zijn in Paramaribo, Para en Coronie. Een aan de school verbonden maat-
schappelijk werker vinden wij in Paramaribo en (verassend) in Brokopondo waar volgens de gegevens
de vigerende hulpbiedende instanties niet komen. Een speciaal voor de probleemleerlingen aangestel-
de leerkracht  is er in de districten Paramaribo, Nickerie en Brokopondo.

Wel of geen jaarlijks terugkerend en laatste medisch onderzoek

In de tabellen AD16a-S/L en AD 16b-S/L vinden wij de gegevens die ons over dit item enige duide-
lijkheid verschaffen.

Dat ongezonde kinderen niet optimaal aan het leer- en onderwijsproces kunnen deelnemen is bekend.
Het is daarom van groot belang om regelmatig door middel van grondig medisch onderzoek de ge-
zondheidstoestand van lagereschoolleerlingen na te gaan. Of dit in de praktijk gebeurt en in welke
mate was dan ook één van de vragen aan schoolleiders en leerkrachten bij dit onderzoek. Het nalaten
van het op reguliere basis verrichten van  medisch onderzoek onder leerlingen zou de leerprestaties
van deze pupillen negatief kunnen beïnvloeden. Tabel AD16a-S/L bevat de gegevens die ons in dit
verband over alle districten enige duidelijkheid  verschaffen.

Ruim 17% van de respondenten geeft aan dat op landelijk niveau de leerlingen van hun school jaar-
lijks medisch worden onderzocht. In het district Brokopondo bijvoorbeeld wordt door geen enkele
respondent aangegeven dat de leerlingen jaarlijks medisch worden onderzocht, terwijl het in de dis-
tricten Coronie (ongeveer 8%), Nickerie (bijkans 5%) en Sipaliwini (ruim 9%) ook niet beter is. Zelfs
in het stadsdistrict Paramaribo is de situatie verre van ideaal (nog geen 12%). De districten die een
minder slecht beeld te zien geven zijn Wanica (35%), Commewijne (ruim 25%), Para (bijkans 19%),
Saramacca (34%) en Marowijne (ruim 32%).
Diagram V geeft het beeld van de landelijke percentages met betrekking tot het jaarlijks terugkerend
medisch onderzoek weer.

Diagram V.
Geheel Suriname
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Landelijke percentages jaarlijks terugkerend medisch onderzoek op GLO-scholen

Nadat wij duidelijkheid hadden verkregen over het wel of geen jaarlijks medisch onderzoek onder
leerlingen, was het ook van belang na te gaan  hoe lang geleden het laatste onderzoek wél had plaats-
gevonden.

Op landelijk niveau geeft gemiddeld nog geen 12 procent van de respondenten aan dat het laatste
(jongste) medische onderzoek onder hun pupillen minder dan drie jaar geleden plaatsvond. Het me-
disch onderzoek onder de leerlingen van sommige respondenten heeft  zó lang geleden plaatsgehad,
dat zij zich dat niet meer konden herinneren en dus kozen voor het alternatief ‘ik weet het niet’. Lan-
delijk is er voor deze antwoordcategorie een gemiddelde score van ruim 66%. Op landelijk niveau
noteert gemiddeld geen 11 % van de respondenten dat het laatste medisch onderzoek drie tot zeven
jaar geleden plaatsvond.

C. Hulpverlening met betrekking tot problemen die hun oorzaak vinden in buiten-
schoolse factoren

De omvang van de categorie probleemleerlingen van wie de belangrijkste oorzaak van de pro-
blemen in buitenschoolse factoren ligt

De analyse van item 1 (de omvang van de populatie probleemleerlingen, vraag B1) betrof een schat-
ting van het aantal probleemleerlingen in Suriname (per soort school, per district en landelijk) en de
mate waarin het verschijnsel zich op de lagere scholen voordoet. Vanwege de economische crisis die
Suriname vanaf het begin van de jaren tachtig doormaakt, lag het in de lijn der verwachting dat mede
daardoor de negatieve invloed van buitenschoolse factoren op de omvang van het aantal problemen
zou gaan toenemen. Er zou dus ergens in de tijd een keerpunt moeten zijn dat aangeeft dat buiten-
schoolse factoren een grotere rol zijn gaan spelen bij problemen van leerlingen. In verband hiermede
werd aan de respondenten gevraagd ook een schatting te maken van het aantal probleemleerlingen
waarbij de oorzaak van hun problemen vooral ligt in sociaal-maatschappelijke belemmeringen (vraag
D1).

Bij de analyse van de gegevens met betrekking tot beide genoemde vragen hebben wij geconstateerd
dat de schoolleiders de daarbij behorende concepten van vraag B1 en vraag D1 door elkaar hebben
gehaald. De inhoud van het concept D1 is per definitie kleiner (dus een deelverzameling) dan die van
concept B1: D1 is dus ingebed  in B1.
Voor een zo objectief mogelijke analyse van deze kwestie hebben wij de volgende route gevolgd. Wij
bespreken de inschattingen voor alle districten (aan de hand van tabel AD17a en AD17b) van zowel de
schoolleiders en leerkrachten afzonderlijk als van de gezamenlijke tabellen met gewogen gemiddelde
cijfers (S/L). In het bijzonder hebben wij de aandacht gevestigd op de AD17b- tabellen omdat de rele-
vante eindcijfers van de AD17a- tabellen (ter vergelijking) overgezet zijn naar de AD17b -tabellen.

De reeksen ‘geschatte percentage probleemleerlingen per school per stratum/district’ (in tabel AD17b-
S) tonen aan dat in alle gevallen op districtsniveau de percentages als reactie op vr-B1 kleiner zijn dan
de percentages op die van vr-D1, wat in strijd is met de formele inhouden der concepten vr-B1 en vr-
D1.  Het is dus duidelijk dat de schoolleiders in hun denken (bij de meting) de inhouden van de vragen
B1 en D1 door elkaar hebben gehaald. Dit verschijnsel is ook per soort school, met uitzondering van
Coronie (Totness) en Nickerie (Vestingsscholen en Wageningen), het geval geweest. Gezien deze
duidelijk geconstateerde systematische verwisseling van begripsinhouden  (B1 is verwisseld met D1)
door de schoolleiders zou het in principe niet bezwaarlijk zijn om voor de verdere analyse voor de
samenstelling van het eindgemiddelde (schoolleiders en leerkrachten samen) de percentages van B1 te
gebruiken als te zijn D1 en omgekeerd. Daarmee zou de reeds bij de analyse van de antwoorden op B1
geconstateerde slechte situatie (een relatief grote mate van voorkomen van probleemleerlingen op de
lagere scholen in Suriname) nog veel ernstiger zijn. Vooralsnog hanteren wij om onderzoektechnische
reden de beide reeksen reacties op vr-B1 en vr-D1 van de schoolleiders op de manier zoals ze voor-



112

komen. Immers, het antwoord van de respondent wordt gerespecteerd, waarmee niet gezegd is dat die
bruikbaar of niet bruikbaar is.

Hoe is het bij de leerkrachten? (tabel AD17b-L )
Het blijkt dat op districtsniveau de percentages in alle gevallen naar B1 toe groter zijn dan die naar
D1. Dit stemt geheel overeen met de verwisseling tussen begripsinhouden B1 en D1. Immers, op
grond van gegronde redeneringen hebben wij bij de analyse van Paramaribo reeds vastgesteld dat de
leerkrachten hieromtrent een realistischer beeld gaven van de werkelijke situatie op school dan de
schoolleiders. Ook per soort school zien wij dat haast in alle gevallen de percentages, reactie op B1
groter zijn dan die op D1. Alleen in  Para, ‘Javaanse en Indiaanse scholen’ en Marowijne, ‘overige
scholen’, is dat niet het geval.

De inschattingen van schoolleiders en leerkrachten zijn gemiddeld tot eindcijfers (tabel AD 17b-S/L).
Bij een vergelijking van de reeksen eindpercentages gewogen gemiddelde schatting van het percentage
probleem- leerlingen (B1 en D1) blijkt dat op districtsniveau in alle gevallen de percentages, reactie op
B1 groter zijn dan die op D1, wat overeenstemt met de verwisseling tussen de begripsinhouden van B1
en D1. Het negatieve effect van deze geconstateerde verwisseling van de concepten B1 en D1 is door
onze keuze van de wegingscoëfficiënten schoolleiders ten opzichte van leerkrachten (1:3) in de eind-
cijfers weggewerkt.

Op stratumniveau (soort school) doet in haast alle gevallen de verwachte associatie tussen de be-
gripsinhouden van B1 en D1 zich voor. In de districten Para (javaanse scholen en indiaanse scholen),
Saramacca (overige scholen), Marowijne (overige scholen) en Sipaliwini (indiaanse scholen) is deze
relatie (B1 groter dan D1) in het eindcijfer niet tot haar recht gekomen, maar wel op districtsniveau.
Wij merken  op dat het met betrekking tot het analyseniveau ‘soort school’  het in deze gaat om 5 van
de 24 onderscheiden lagere strata die een afwijkend beeld geven betreffende de verwachte verwisse-
ling tussen B1 en D1 ofwel dat de overeenstemming voor bijkans 80 procent tot haar recht is geko-
men; op distictsniveau (hogere strata) is de overeenstemming (ten aanzien van de verwachtingen)
echter 100%..

Aan de hoogte van de percentages zelf zien wij dat op landelijk niveau ruim 20% van de leerlingen op
de lagere scholen in Suriname probleemleerlingen zijn van wie de belangrijkste oorzaak van de pro-
blemen ligt in buitenschoolse factoren. Ten opzichte van de algemene groep probleemleerlingen (type
B1 ruim 28%) is dat op landelijk niveau een aandeel van ruim 73%. Dit percentage is heel hoog,wat
inhoudt dat bij bijna driekwart van de probleemleerlingenpopulatie de problemen het gevolg zijn van
oorzaken die in belangrijke mate zijn toe te schrijven aan buitenschoolse factoren. Anders gezegd: op
elke 4 probleemleerlingen op de lagere scholen in Suriname hebben er drie te maken met problemen
die ontstaan zijn door overwegend  buitenschoolse factoren. Wij zijn ook nagegaan hoe dit aandeel per
‘soort school’ en per district is verdeeld. Zie de percentages in de laatste kolom van tabel AD17b-S/L
variant (D1 t.o.v. B1 in %). Deze geven in eenvoudige bewoordingen aan welk deel van de geschatte
omvang aan probleemleerlingen (per lagere of hogere stratum) wordt uitgemaakt door probleemleer-
lingen van het type D1, dat wil zeggen leerlingen van wie de belangrijkste oorzaak van de problemen
gelegen is in buitenschoolse factoren.

Als wij de reeks percentages beschouwen, dan blijkt dat deze op districtsniveau over de gehele linie
vrij hoog is. Met andere woorden, de verschuiving van schoolse factoren als basisoorzaak  in het on-
derwijs op de lagere scholen in Suriname naar buitenschoolse factoren is duidelijk zichtbaar in alle
districten.
De volgende diagrammen (VI en VII) geven respectievelijk de districts- en landelijke percentages
probleemleerlingen weer van wie de belangrijkste oorzaken van hun problemen liggen in buiten-
schoolse factoren.
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Diagram VI
Percentage probleemleerlingen van wie de belangrijkste oorzaak van de problemen ligt in buiten-
schoolse factoren

DiagramVII
Geheel Suriname
Landelijke percentages probleemleerlingen van wie de belangrijkste oorzaak van de problemen ligt in
buitenschoolse factoren
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Welke soort hulpverlening wordt door de respondenten als de beste gekozen voor de
categorie probleemleerlingen waarbij vooral buitenschoolse factoren de oorzaken zijn
van hun problemen?

De probleemleerlingen die hun status in belangrijke mate te wijten hebben aan de negatieve invloeden
van buitenschoolse factoren zouden in principe anders benaderd dan wel begeleid moeten worden dan
degenen van wie de problemen in belangrijke mate te maken hebben met schoolse factoren. Wij heb-
ben daarom onderzocht voor welke soort hulpverlening de respondenten gekozen hebben voor de eer-
ste categorie probleemleerlingen (zie tabel AD 18-S/L ).

Op landelijk niveau heeft gemiddeld ruim 86% van de respondenten gekozen voor ‘hulpverlening door
(school)maatschappelijk werkers’. Evenzo heeft op districtsniveau een grote meerderheid gekozen
voor deze vorm van hulpverlening, zij het dat de meerderheidspercentages per district verschillend
zijn. In sommige is het percentage zelfs 100. Door de hoge meerderheidspercentages voor deze ‘beste
vorm van hulpverlening’, valt de vorm ‘zelf hulp verlenen door de school’ in het niet. Alleen in  Para
en Saramacca heeft deze vorm ogenschijnlijk (24%) enige kans van slagen, dat echter niet betekent dat
zij deze als beste hebben gekozen of aanbevolen.

GLO-toetsresultaten  in alle districten

Inleiding
Ter afsluiting van de analyse van de gegevens met betrekking tot Paramaribo en de overige districten
zijn de GLO-toetsresultaten, zoals die beschikbaar waren, nader verwerkt en geanalyseerd. Wij zijn
nagegaan in hoeverre de resultaten van het onderhavige onderzoek met betrekking tot de stand van
zaken van probleemleerlingen op de lagere scholen in Paramaribo en hun hulpverlening, ook terug te
vinden zijn in het eindtoetsresultaat aan het einde van het GLO-traject. Dit  eindtoetsresultaat wordt
hierbij geoperationaliseerd als: het rendement van de inspanningen van de actoren in het onderwijsge-
beuren, gekwantificeerd als het percentage GLO-toetskandidaten dat de toets heeft behaald en aldus
doorstroomt naar het voorgezet lager onderwijs (MULO, LBGO, of LTO/LHNO)13.
Wij merken op dat kandidaten die door GLO-toets zijn gekomen meerdere adviezen voor vervolgon-
derwijs als uitslag kunnen krijgen. Voor de analyse was het belangrijk om te werken met disjuncte
categorieën en zijn wij ervan uitgegaan dat het hoogste advies per kandidaat ook als zodanig in de aan
ons verstrekte tabellen is verwerkt. Bij het plegen van interne consistentiechecks op de cijfers in de
aan ons verstrekte basistabellen op distictsniveau zijn wij betreffende het schooljaar 1999/2000 gestuit
op kleine verschillen in de rijtotalen, die absoluut in de orde liggen van 1 tot 58 en relatief in de orde
van 0.2 tot 1.7%. Voor wat het schooljaar 2000/2001 betreft bedroeg het verschil in één district (Sa-
ramacca) 1.7%.
In de tabel met GLO-toetsresulaten op landelijk niveau over de periode 1990-2000 zijn wij gestuit op
verschillen in de orde van 0.1% tot 2.6%.
Bij de analyse van de GLO-toetsresultaten zijn in de presentatietabellen de nodige (kleine) correcties
gepleegd, zodat de som der percentages precies gelijk is aan 100. Bij verschillen van ± 0.1% is voor de
correctie op één der deelcijfers (percentages) de methode van de kleinste relatieve fout toegepast. Bij
grotere verschillen zijn de percentages herberekend  ten opzichte van het oude totaalpercentage (in de
rijen) en afgerond op één decimaal. In die gevallen is het verschil proportioneel toegewezen aan de
deelcijfers (percentages) en aldus in de som der percentages opgeheven (de rijtotalen zijn nu 100%).

De GLO-toetsresultaten in de periode 1990 – 2001 (Bron examenbureau)

Wij hebben de hand kunnen leggen op de GLO-toetsresultaten van de districten van de schooljaren
1998/1999 en 1999/2000 (absolute cijfers en percentages) en van het schooljaar 2000/2001 (percenta-
ges), terwijl op landelijk niveau alleen de berekende percentages per advies- categorie over de periode
1990 – 2000 ter beschikking waren (zie ook bijlagen B, GLO-toetsresultaten). Steeds wordt echter het
aantal GLO-toetskandidaten per schooljaar vermeld. Het leek ons nuttig om de toetsresultaten van de
betreffende jaren niet alleen voor Paramaribo, maar ook voor de overige districten in één tabel onder
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te brengen. Met uitzondering van Paramaribo zijn de toetsresultaten niet  ‘per school’ verwerkt (tabel
22).

Tabel 22 : GLO-toetsresultaten periode 1998 – 2001 versus percentage probleemleerlingen per district
District PBL

S/L %
Schooljaar Aantal

kand.
Gesl.
Mulo

Gesl.
LBGO

Advies
KL6 Over-
doen

Advies
KL6
schoolad-
vies

School-
advies

Tot.

01 Paramaribo 24.9 1998/1999 4588 54.7 17.3 18.9 3.6 5.5 100
1999/2000 4515 56.9 16.5 17.2 3.5 5.9 100
2000/2001 4407 56.8 17.0 18.6 3.0 4.6 100

02 Wanica 27.4 1998/1999 1918 50.6 15.1 23.4 5.0 5.9 100
1999/2000 1887 52.1 16.0 22.8 3.6 5.5 100
2000/2001 1948 59.2 14.7 19.1 2.5 4.5 100

03 Commewijne 46.2 1998/1999 473 53.6 18.0 21.8 3.0 3.6 100
1999/2000 450 59.9 14.8 20.8 2.5 2.0 100
2000/2001 460 61.4 13.0 19.3 3.0 3.3 100

04 Para 39.4 1998/1999 350 44.3 18.0 22.6 5.7 9.4 100
1999/2000 299 51.4 17.7 19.7 3.7 7.5 100
2000/2001 348 45.7 16.4 25.0 4.0 8.9 100

05 Saramacca 23.8 1998/1999 285 51.1 19.3 22.5 2.5 4.6 100
1999/2000 291 50.3 16.0 26.7 2.1 4.9 100
2000/2001 279 59.4 18.6 17.9 0.4 3.7 100

06 Coronie 24.6 1998/1999 64 42.2 25.0 21.9 3.1 7.8 100
1999/2000 67 46.3 17.9 17.9 6.0 11.9 100
2000/2001 67 47.8 16.4 22.3 7.5 6.0 100

07 Marowijne 40.7 1998/1999 290 32.8 24.8 20.3 9.0 13.1 100
1999/2000 293 26.6 30.8 16.7 6.8 19.1 100
2000/2001 288 32.2 30.6 19.8 4.2 13.2 100

08 Nickerie 26.3 1998/1999 631 75.9 11.6 10.1 1.0 1.4 100
1999/2000 628 76.4 10.5 10.2 1.3 1.6 100
2000/2001 630 84.6 8.4 6.2 0.2 0.6 100

09 Brokopondo 50.8 1998/1999 151 29.8 30.5 13.2 5.3 21.2 100
1999/2000 179 22.3 26.8 13.4 8.4 29.1 100
2000/2001 183 35.0 29.0 13.1 4.9 18.0 100

10 Sipaliwini 29.4 1998/1999 187 20.9 29.9 12.3 4.8 32.1 100
1999/2000 207 22.7 28.5 7.7 10.1 31.0 100
2000/2001 238 20.6 38.2 8.8 3.4 29.0 100

Landelijk cijfer 28.4 1998/1999 8937 52.8 17.4 19.5 3.9 6.4 100
1999/2000 8816 54.3 16.9 18.2 3.7 6.9 100
2000/2001 8848 56.9 16.9 17.8 2.8 5.6 100

De cijfers in de voorgaande tabel laten zien dat de trend in het ‘aantal kandidaten’ niet in alle districten
hetzelfde patroon vertoont als in Paramaribo (monotoon dalend). In de meeste districten is de trend
schommelend, waardoor het doen van verdere zinvolle analyses hieromtrent in principe is komen weg
te vallen. In de districten Brokopondo en Sipaliwini is er echter sprake van een stijgende trend. Ten
opzichte van het schooljaar 1998/1999 is de stijging in het aantal kandidaten in het district Brokopon-
do 18.5%; voor Sipaliwini is dit 10.7%. In het schooljaar 2000/2001 is voornoemde stijging ten op-
zichte van het voorgaande schooljaar 2.2% voor Brokopondo en 15.0% voor Sipaliwini. De gemiddel-
de stijging per jaar in het aantal GLO-toetskandidaten is dus 10.4% voor Brokopondo en 12.9% voor
Sipaliwini.
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De GLO-toetsresulaten zelf laten in de eerste plaats zien dat het grootste deel van de geslaagden naar
het het  MULO gaat  en de rest naar  het  LBGO. Dit patroon keert jaarlijks terug en is vooral in de
districten Paramaribo, Wanica, Commewijne, Para, Saramacca, Coronie en Nickerie (duidelijk)
zichtbaar. In Marowijne en Brokopondo is er sprake van ‘wisselvalligheid’;in  het ene jaar zijn er
relatief meer geslaagden voor MULO terwijl  in het andere relatief minder geslaagden zijn. In Sipali-
wini zijn er (jaarlijks) relatief meer GLO-geslaagden voor LBGO dan voor MULO. Voorts valt het op
dat het percentage geslaagden voor  MULO in het district Nickerie niet alleen toeneemt, maar relatief
ver uitsteekt boven dat van alle districten in Suriname. Dit aspect verdient nader onderzoek. Daarnaast
zou het goed zijn om de verhoudingen ‘geslaagd MULO’ versus ‘geslaagd LBGO’ per district nader te
bekijken en eventueel als maatstaf te gebruiken bij de beoordeling van de kwaliteit van het GLO-
onderwijs. In Paramaribo bijvoorbeeld is voornoemde verhouding in het schooljaar 1998/1999: 3 : 1,
terwijl in Nickerie in datzelfde schooljaar de verhouding geslaagd MULO : geslaagd LBGO bijna 7 : 1
is. Omdat het in onze bedoeling lag om in de analyse van de GLO-toetsresultaten meer te ‘focussen’
op de actualiteit van de cijfers met betrekking tot probleemleerlingen, zullen  wij in deze studie hier
niet verder op ingaan.
Thans beschouwen wij de in de tabel 22 vermelde percentages probleemleerlingen per district en lan-
delijk en vergelijken die met het complement van de som der percentages ‘geslaagd MULO’, ‘ge-
slaagd LBGO’.  Dit complement bestaat dus uit de kandidaten, in procenten, die de GLO-toets niet
hebben behaald en is dus rekentechnisch de som der percentages ‘advies KL6 overdoen’  ‘advies KL6
schooladvies’ en ‘schooladvies’ ofwel 100% minus percentage geslaagd MULO minus percentage
geslaagd LBGO.
Bekijken wij in eerste instantie de landelijke cijfers hieromtrent, dan vinden wij voor het schooljaar
1998/1999 als ‘complement van het schoolsucces’ (dus noch MULO noch LBGO geslaagd) 29.8%.
Met andere woorden, ongeveer 30% heeft niet het gewenste resultaat aan het einde van het GLO-
traject behaald. Deze kandidaten zijn dus per definitie leerlingen die niet binnen de vastgestelde ter-
mijn van zes jaren hun lager onderwijs hebben afgerond. Ze waren in een stadium van het leertraject
reeds probleemleerlingen of zijn die in de laatste klas van het GLO geworden. Wij vonden het belang-
rijk aan de hand van dit landelijk percentage (29.8) na te gaan in hoeverre er verschil bestaat met het
door ons gevonden landelijk percentage probleemleerlingen aan de hand van inschattingen van
schoolleiders en leerkrachten. In diagram V is dit 28.4% probleemleerlingen. Omdat de hoogte van de
beide percentages goed met elkaar overeenstemmen, mogen wij zonder twijfel stellen dat de resultaten
van het onderhavige onderzoek op zijn minst op landelijk niveau zéér bruikbaar zijn.

Tot slot van deze paragraaf bekijken wij de GLO-toetsresultaten (zesde klas naar voortgezet lager
onderwijs) over de periode 1990 – 2001. Daartoe is ons onderstaande tabel ter beschikking gesteld.
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Tabel 23 :                                     Toetsresultaten GLO-6 periode 1990-2000
Jaar Aantal

kandidaten
Advies
Mulo

Advies
LBGO

Advies KL6
overdoen

Advies KL6
schooladv

School-
advies

Totaal Noch MULO
noch LBGO

1990 8747 36.6 15.9 29.0 7.4 9.6 98.5 46.0
1991 9212 47.4 15.3 23.0 5.5 7.3 98.5 35.8
1992 8594 39.8 14.6 26.9 7.4 10.1 98.8 44.4
1993 8695 27.0 12.0 35.8 11.9 12.1 98.8 59.8
1994 9639 49.6 13.9 23.3 5.3 6.9 99.0 35.5
1995 8768 50.0 14.7 21.8 4.7 6.2 97.4 32.7
1996 8627 51.0 14.3 22.9 4.8 6.0 99.0 33.7
1997 8833 53.3 15.6 20.9 4.0 6.1 99.9 31.0
1998 8858 45.4 18.0 23.4 5.2 8.0 100 36.6
1999 8937 52.8 17.4 19.5 3.9 6.4 100 29.8
2000 8816 53.8 16.8 18.2 3.6 6.8 99.2 28.6
2001 8848 56.9 16.9 17.8 2.8 5.6 100.0 26.2
Opmerking: Door de interne consistentiecheck van de verkregen MINOV cijfers in de tabellen (de
‘totaal’ kolom is als ‘crosscheck toegevoegd), blijkt dat de aantallen (kleine) fouten bevatten. Deze
verschillen liggen in de orde van 0.1 tot 2.6%. De meeste hebben echter een verschil dat niet hoger is
dan 1.5% verschil.

De laatste kolom in bovenstaande tabel (‘noch MULO noch LBGO’) is bewust naar analogie van de
analyse van het voorgaande opgenomen, terwijl daarnaast de cijfers van het schooljaar 2000/2001 zijn
toegevoegd. Opvallend is dat aan de hand van de percentages in de kolom ’noch MULO noch LBGO’
het aantal niet geslaagden vrij hoog is (het laagste percentage is 26.2). Van 1990 tot en met 1994 is het
percentage niet-geslaagden relatief hoog. In 1993 was het percentage kandidaten dat de GLO-toets niet
had behaald bijkans 60 procent en dat was het hoogste percentage op GLO-niveau vanaf 1990 (en
misschien zelfs het hoogste percentage uitval ooit in de geschiedenis van het lager onderwijs in Suri-
name). Welke oorzaken de daling vanaf 1994 hebben ingezet zou zeker nader moeten worden onder-
zocht.

De volgende grafiek geeft het percentage GLO 6-toetskandidaten weer dat niet voor het MULO of
LBGO is geslaagd (periode 1990-2001).

Grafiek
Het percentage GLO-6 toetskandidaten dat niet voor de MULO of LBGO is geslaagd
Geheel Suriname periode 1990-2001
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Uit de grafiek blijkt na 1996 een duidelijke afname van het aantal niet-geslaagden is geweest. De in-
ternationale norm voor een goed toetsresultaat (80% geslaagden) is dus helaas nog niet bereikt.
Tot slot vermelden wij dat een vergelijking van de GLO-toetsresultaten van het schooljaar 2000-2001
(zie tabel 23) met die van 2001-2002 (met 187 kandidaten meer, bron: examenbureau) geen signifi-
cante verschillen heeft opgeleverd.

-7.6-  Samenvatting

Deze paragraaf geeft een beknopte samenvatting van de onderzoeksresultaten betreffende Paramaribo
en de overige districten:

-A- Factoren die ten grondslag liggen aan het disfunctioneren van lagereschoolleerlingen

De omvang van de populatie probleemleerlingen

Het verschijnsel probleemleerlingen, althans de mate waarin dat voorkomt, verschilt in het algemeen
significant per soort school en district.
• Op alle lagere scholen in alle districten van Suriname komen  probleemleerlingen voor. Op het

niveau van ‘soort school’ variëren de percentages van 16 procent (in Paramaribo/’geen volks-
scholen’) tot ruim 55 procent (in Brokopondo/’scholen veraf van de goudvelden’).

Op grond van de gemiddelde percentages kunnen wat de omvang van de populatie probleemleerlingen
betreft, de districten Commewijne, Para, Marowijne, Brokopondo en Sipaliwini als zeer kwetsbaar
worden beschouwd. Het percentage in deze districten varieert van 30 tot bijkans 50. In de overige
districten zijn de percentages van  24 tot ruim 27.

Het soort problemen

• De meest voorkomende soorten problemen op de lagere scholen zijn:
− ‘onvoldoende ijver’ (vooral aangegeven door schoolleiders en leerkrachten in de districten Pa-

ramaribo,   Saramacca, Nickerie en Brokopondo). De percentages variëren  van 81.5   tot 97.9;
− ‘het ontbreken van de noodzakelijke aandacht’ (vooral in de districten Wanica, Coronie en

Marowijne met aanstippercentages van 82.2 tot 97.3). In het district Sipaliwini is er op beide
probleemaspecten een gemiddeld percentage van ruim 97.

Deze soorten problemen worden gevolgd door:
− ‘veelvuldig verzuim’ (gemiddeld 50% in de districten Commewijne, Para en Marowijne);
− ‘gedragsproblemen’ (hoge gemiddelde percentages op districtsniveau  in de districten Com-

mewijne (bijkans 48), Marowijne (ruim 47) en Nickerie (bijkans 41) en
− ‘veelvuldige laatkomen’ (vooral in de districten Para (bijkans 18%), Commewijne (ruim 12%)

en Paramaribo (ongeveer 10%).
Opvallend is dat wij wat de volgorde van het soort problemen van meest naar minst voorkomend be-
treft, overeenkomst ontdekken tussen de andere districten en Paramaribo (zie §.7.5.3).

De oorzaken der aangegeven problemen

• In alle districten is (op districtsniveau) de ‘thuissituatie’ van de probleemleerlingen de voornaam-
ste oorzaak voor het ontstaan van hun problemen (landelijk gemiddelde volgens schoolleiders en
leerkrachten 93%; in de districten gemiddeld variërend van 84% tot 100%).
Op de tweede plaats van de landelijke lijst van oorzaken vinden wij ‘gebrek aan belangstelling
voor de school ‘ (gemiddeld percentage van bijkans 54). In de districten Para, Marowijne, Nicke-
rie en Sipaliwini varieert dit percentage van 64 tot ruim 82. Bij de ‘overige scholen’ in Marowijne
en de ‘scholen dichtbij de goudvelden’ in Brokopondo vinden wij een percentage van 100, ge-
volgd door ‘de schoolsituatie’ met een gemiddelde van ruim 24%.
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De ‘gezondheidstoestand’ van de leerlingen neemt met een gemiddeld aanstippercentage van ruim 22
de vierde plaats in op de landelijke lijst. In dit verband vallen de vrij hoge percentages voor de dis-
tricten Marowijne (ruim 52), Sipaliwini (ruim 34) en Paramaribo (ongeveer 30) op. De gemiddelde
percentages van de ‘Javaanse scholen’ en de  ‘Indiaanse scholen’ in het district Para bedragen respec-
tievelijk 47 en 81. De gezondheidstoestand op ‘de overige scholen’ in het district Marowijne moet,
uitgaande van de onderzoeksgegevens, als zeer ernstig worden opgevat (aanstippercentage is 100).
Wat ‘de vervoerssituatie’ als oorzaak van de aangegeven problemen betreft, vallen de hoge percenta-
ges op  voor de districten Marowijne (52) en Sipaliwini (90).

Factoren met betrekking tot de’ thuissituatie’, ‘het gebrek aan belangstelling voor de
school’ en de ‘vervoerssituatie’.

• Zowel op districts- als landelijk niveau wordt ‘het ontbreken van voldoende ouderlijke controle’
als belangrijkste en dominantste factor aangegeven binnen de thuissituatie van de probleemleer-
lingen (landelijk gemiddelde 90%).

Op landelijk niveau speelt de factor ‘het ontbreken van belangstelling van de ouders voor de school’
een belangrijke rol in de thuissituatie (gemiddelde 66%), gevolgd door ‘taalachterstand’ (62%). In
sommige districten speelt deze factor, naast ‘het ontbreken van voldoende ouderlijke controle’ (factor
1), een zeer dominante rol in de thuissituatie van de probleemleerlingen (Commewijne (ruim 81 %),
Coronie (65 %) en Sipaliwini (ruim 76 %)).
‘Onvoldoende gezinsinkomen’ is vierde op de landelijke lijst (ruim 53%). In de districten Para (ruim
76%), Nickerie (ruim 74%) en Marowijne (ruim 66%) scoort deze factor hoog.
De factoren ‘onderlinge verstandhouding tussen de ouders’ en de ‘huisvestingssituatie’ zijn niet te
onderschatten  factoren in de thuissituatie van de  probleemleerlingen. Voor de eerste is het gemiddeld
percentage op landelijk niveau ruim 33 en op districtsniveau tussen 29 en 44. Wat de ‘huisvestingssi-
tuatie´ betreft vinden wij een gemiddeld percentage van ruim 33 (landelijk) en op districtsniveau tus-
sen 13 en 51.

Het  gebrek aan belangstelling voor de school

• Hier blijkt de factor ‘vertraagde  taalontwikkeling’ op landelijk niveau van grote invloed te zijn
(gemiddeld 64%), de tweede en derde plaats worden ingenomen door respectievelijk  ‘slecht con-
tact leerkracht -leerling - ouders ’(ruim 51%) en ‘het niet door de ouders inzien van de zin van het
naar school gaan’ (bijkans 45%).

Opvallend is dat de factor ‘vertraagde taalontwikkeling’ in alle districten  van grote invloed is. In
sommige heeft zij de dominantste rol voor wat betreft  het voeden van het gebrek aan belangstelling
voor de school. Het gaat hier vooral om de districten Sipaliwini, Marowijne, Para en Nickerie.
De factor ‘slecht contact leerkracht - leerling - ouders’ wordt op districtsniveau vooral gescoord in de
districten Brokopondo (bijkans 59%) en Sipaliwini (ongeveer 63%).
De hoogste score voor wat de factor ‘het niet inzien van de zin van het naar school gaan door de ou-
ders’ betreft, vinden wij in de districten Marowijne (ruim 74%) en Nickerie (bijkans 72%).  De hoge
gemiddelde percentages op districtsniveau voor het district Brokopondo (ruim 89% voor ‘scholen
dichtbij de goudvelden’) en Sipaliwini met op districtsniveau een gemiddelde van ruim 47.% vallen
op. Voor de  ‘Indiaanse scholen’ in dit district is het gemiddelde percentage zelfs 100.

De vervoerssituatie

• Deze factor verschilt zowel per district  als per soort school. Landelijk neemt de factor ‘lange reis-
tijden naar en van school’ de eerste plaats in binnen de vervoerssituatie (gemiddeld ruim17%). Het
gaat hier vooral om de districten Para (ruim 25%), Nickerie (ruim 21%) en in het bijzonder Maro-
wijne (66%). Ook de factor ‘geen of onbetrouwbaar vervoermiddel’ blijkt een rol van betekenis te
spelen in de districten Para (19%), Saramacca (ruim 29%), Marowijne (ruim 57%) en Nickerie (in
het bijzonder Wageningen  ruim 36%).
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De relatie tussen aantal probleemleerlingen en verwachte aantal zittenblijvers

• Elk  district heeft op het niveau  ‘soort school’(strata), een relatief groot aantal probleemleerlingen
en dus ook veel zittenblijvers. Landelijk is het gemiddelde percentage verwachte zittenblijvers
ruim 30,  ± 20% hoger dan het ingeschatte  percentage probleemleerlingen. De gemiddelde per-
centages zittenblijvers  op districtsniveau zijn in bijna alle gevallen hoger dan het percentage pro-
bleemleerlingen.

-B-  De hulpverleningsvormen en hun functioneren

Het aantal scholen waar wel of geen hulp wordt geboden

Eerder werd bij dit punt (§ 7.5.2) met betrekking tot het district Paramaribo gesteld dat wij er vanuit
mogen gaan dat alle lagere scholen en hun probleemleerlingen recht hebben op hulpverlening. Hiervan
uitgaande  kunnen wij op grond van de onderzoeksgegevens betreffende alle districten in Suriname
stellen, dat de geboden hulpverlening als verre van optimaal gekwalificeerd moet worden. Landelijk
wordt op  60% van de lagere scholen geen hulp aan probleemleerlingen geboden. In sommige distric-
ten wordt aan een zeer laag percentage scholen hulp geboden (bijvoorbeeld Marowijne, ruim 9%).
Soms is er van hulpverlening helemaal geen sprake: in bijvoorbeeld Brokopondo en Sipaliwini (0%).
In de districten Commewijne, Coronie en Nickerie krijgt 57 tot 64% van de lagere scholen geen hulp.

De redenen voor het niet bieden van hulp

Eerder (§ 7.5.3 met betrekking tot het district Paramaribo) werd als belangrijkste reden voor het niet
bieden van hulp aangegeven, dat deze te lang op zich laat wachten. Landelijk heeft gemiddeld 42%
van de respondenten (schoolleiders en leerkrachten) dit aspect aangegeven. Op landelijk niveau gaf
eveneens gemiddeld 26% aan niet te weten waarom aan hun probleemleerlingen geen hulp wordt ge-
boden. Het blijkt dat door vele scholen (schoolleiders) probleemgevallen niet (meer) aan daarvoor in
aanmerking komende instanties wordt doorgegeven. Ongeveer 69% van de respondenten in Sipaliwini
geeft aan dat probleemgevallen niet door de school worden doorgegeven.

Door welke instanties wordt hulp geboden?

De volgorde naar actieve rolvervulling van hulpverlenende instanties aangegeven voor het district
Paramaribo (zie § 7.5.3) geldt in grote lijnen ook voor de overige districten. Deze instanties zijn: het
Medisch Opvoedkundig Bureau (MOB) (53%), het Pedologisch Instituut (PI) (ongeveer 22%), het
Diagnostisch Team (DT) (ruim 13%), de afdeling Begeleiding van het MINOV (ruim 4%), de afdeling
Jeugdzorg (Recherche Politie) (ruim 6%) en Jeugdzaken (ruim 4%).

Het MOB is de beste actieve hulpverlenende instantie. Op Brokopondo en Sipaliwini na opereert zij,
evenals het PI,  in alle andere districten. Het DT is (was) in zes van de tien districten actief. Op de 4e

plaats vinden wij de Afdeling Jeugdzaken (Recherche Politie), die haar werkterrein alleen in Parama-
ribo heeft.

Hoe wordt de aangeboden hulp  ervaren ?

Op landelijk niveau is 38 % van de respondenten tevreden met de aangeboden hulp. Op landelijk ni-
veau heeft 59 % aangegeven niet tevreden te zijn met de aangeboden hulp. Op districtsniveau  consta-
teren wij dat alleen Saramacca de daar  hulpbiedende instanties redelijk goed waardeert (ruim 75%). In
de overige districten waar sprake is van hulpverlening, variëren de tevredenheidspercentages van 15
tot 52. Dit  laatste betekent dat de ontevredenheid met betrekking tot de aangeboden hulp in deze dis-
tricten groter is, hetgeen in feite een indicatie zou kunnen zijn van de inefficiëntie van de aangeboden
hulp. Op landelijk niveau werden voor de meest actieve hulpverlenende instanties als gemiddelde per-
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centages voor tevredenheid genoemd: 30 voor het MOB, 15 voor het PI, ruim 13 voor het DT en ruim
3 voor de Afdeling Jeugdzaken.

Het wel of niet ervaren van de noodzaak van een gespecialiseerde vorm van op de school
gericht maatschappelijk werk

• Op landelijk niveau  constateert gemiddeld 86% van de respondenten dat er geen sprake is van
enige vorm van maatschappelijk werk dat gespecialiseerd is op het gebied van de school.

• Bijkans 100% van de schoolleiders en leerkrachten acht een op het gebied van de school gespeci-
aliseerde vorm van maatschappelijk werk noodzakelijk.

De op de scholen beschikbare vormen van hulpverlening

De schoolleiders en leerkrachten in Paramaribo gaven aan dat 80% van de lagere scholen in het district
elke  voorziening ten behoeve van probleemleerlingen op de school mist (§ 7.5.3). Op landelijk niveau
is dit percentage gemiddeld 86. Het zal duidelijk zijn dat het gemiddelde percentage dat aangeeft dat
op hun school de in de enquête genoemde voorzieningen (zie bijlagen A, 9a en 9b) wél aanwezig zijn
relatief erg laag  is. Het betreft de volgende voorzieningen: een Remedial Teacher of  R.T.-klas: ge-
middelde percentage nog geen 2, een SO-klas (ruim 3), een maatschappelijk werker speciaal voor de
school (ongeveer 2), een speciaal voor de probleemleerlingen aangestelde leerkracht (ruim 2).

Wel of geen jaarlijks terugkerend medisch onderzoek

Op landelijk niveau geeft gemiddeld ruim 17 % van de respondenten aan dat de leerlingen jaarlijks
medisch worden onderzocht. Op districtsniveau blijkt in sommige districten de situatie  kritiek te zijn:
Brokopondo (0% ), Coronie (ruim 8%), Nickerie (bijkans 5%) en Sipaliwini (ruim 9%). De overige
districten geven een minder somber beeld.
Op landelijk niveau wordt door gemiddeld slechts ongeveer 11 % van de respondenten aangegeven dat
het jongste medische onderzoek onder hun leerlingen minder dan drie jaar geleden heeft plaatsgevon-
den. Op vele scholen had dit laatste medische onderzoek zò lang geleden plaatsgevonden dat de
meeste respondenten zich dat niet meer konden herinneren.

-C- De hulpverlening met betrekking tot problemen die hun oorzaken vinden  in buiten-
schoolse factoren

• Op landelijk niveau zijn ruim 20% van de leerlingen op de lagere scholen in Suriname uit pro-
bleemleerlingen van wie de belangrijkste oorzaken van de problemen liggen in buitenschoolse
factoren liggen. Ten opzichte van de algemene groep probleemleerlingen is dat op landelijk niveau
een aandeel van ruim 73% (ongeveer eenvierde van het aantal probleemleerlingen).

Welke vorm van hulpverlening wordt aangegeven als de beste voor deze categorie van
probleemleerlingen?

• Op landelijk niveau heeft  ruim 86% van de respondenten hulpverlening door
(school)maatschappelijk werkers als de beste vorm van hulpverlening aan deze categorie pro-
bleemleerlingen gekozen. Ook op districtsniveau kiest een ruime meerderheid voor deze vorm van
hulpverlening. Wij treffen in dit verband verschillen per district aan met uitschieters tot zelfs
100% in Commewijne, Brokopondo en Sipaliwini.

-D-  Het beeld van de GLO-toetsresultaten

• Het aantal kandidaten dat deelneemt aan de toets vertoont niet in alle districten hetzelfde patroon
als in Paramaribo. De meeste kandidaten die voor de toets behalen krijgen het ‘advies MULO’ en
de rest het  ‘advies LBGO’ (dus als in Paramaribo). In het district Sipaliwini bijvoorbeeld krijgen
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relatief meer geslaagden het ‘advies LBGO’ dan ‘ MULO’. In het district Nickerie neemt het per-
centage geslaagden voor de ‘MULO’ toe en steekt daardoor relatief boven de andere districten uit.

• Vergelijken wij de percentages probleemleerlingen per district en landelijk met het complement
van de som der percentages ‘advies MULO  ‘advies LBGO’, dan is voor het schooljaar 1998-
1999 het complement van het toetsresultaat (dus noch voor MULO noch voor LBGO geslaagd)
29.8 procent. Met andere woorden., bijna 30% van de kandidaten heeft niet het gewenste resultaat
aan het einde van het GLO-traject behaald.

• De landelijke cijfers voor het schooljaar I998 – 1999 geven als complement voor het toetsresultaat
bijkans 30% en voor de schooljaren 1999-2000 en 2000-2001 respectievelijk bijkans 29% en ruim
26% aan. Wanneer wij deze landelijk percentages naast die van de probleemleerlingen leggen, (na
de inschattingen van schoolleiders en leerkrachten, zijnde ruim 28%, zie diagram 2) dan zien wij
dat de hoogte van deze daar goed mee in overeenstemming is. Op grond hiervan mogen wij voor-
zichtig aannemen, dat de resultaten van het onderhavige onderzoek op zijn  minst op landelijk ni-
veau bruikbaar zijn.

-7.7- Conclusies

De bij ons onderzoek gehanteerde strata (per district) blijken achteraf functioneel te zijn geweest. Vast
kwam namelijk te staan dat over de hele linie tussen de onderscheiden strata binnen de districten, sig-
nificante verschillen zijn geconstateerd in de mate waarin de door ons onderzochte verschijnselen zich
op de lagere scholen in Suriname manifesteren. Door dit resultaat wordt de mogelijkheid geschapen
om op basis van de conclusies uit het onderzoek niet alleen landelijk (algemeen), maar ook  met be-
trekking tot elk district afzonderlijk  (aangepaste) aanbevelingen te doen.

De navolgende conclusies hebben betrekking op de eerder onderscheiden aspecten (§  7.5.1) van ons
onderzoek:
A De probleemleerlingen in het algemeen en de problemen  die ten grondslag liggen aan het dis-

functioneren van lagere schoolleerlingen in het bijzonder;
B De hulpverleningsvormen en hun functioneren ten behoeve van de lagere school en haar pro-

bleemleerlingen;
C De hulpverlening met betrekking tot  problemen die hun oorzaken vinden in vooral buitenschoolse

factoren.

Daar dit onderscheid in aspecten (A,B,C) parallel loopt aan dat welke gehanteerd is bij de door ons
geformuleerde vraagstellingen met betrekking tot ons onderzoek ( zie § 5.2), zijn deze conclusies,
vooruitlopend op die uit fase II van het onderzoek (§ 9.4), tevens het antwoord op deze vraagstellin-
gen.

Het disfunctioneren van lagereschoolleerlingen

• Het grote aantal probleemleerlingen op Surinaamse lagere scholen vormt niet alleen in alle door
ons onderscheiden gebieden afzonderlijk, maar ook op districts - en landelijk niveau een ernstig
probleem. Ofschoon deze problematiek een landelijke (algemene) aanpak behoeft, zal bij het zoe-
ken naar oplossingen – vanwege de zeer omvangrijke populatie probleemleerlingen - aan de dis-
tricten Commewijne, Para, Marowijne, Brokopondo en Sipaliwini hoge prioriteit gegeven moeten
worden.

• In alle districten komen de door ons onderscheiden soorten problemen bij de probleemleerlingen
voor. Deze zijn in twee categorieën onder te brengen:
a. soorten problemen die algemeen (landelijk) van aard zijn (ze komen in alle districten in hoge

mate voor): onvoldoende ijver en gebrek aan de noodzakelijke aandacht bij de leerlingen voor
de school;

b. soorten problemen die, ofschoon zij in alle districten voorkomen, grote verschillen laten zien
in de ernst  waarin zij zich presenteren:
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- in de districten Commewijne, Para en vooral Marowijne vormt het veelvuldig verzuim in
vergelijking met de andere districten een ernstig probleem;

- gedragsproblemen treffen wij in zeer hoge mate aan in Marowijne en Sipaliwini;
- leerlingen in de districten Commewijne, Marowijne en Nickerie scoren hoog met betrek-

king tot problemen van sociaal-emotionele aard;
- veelvuldige en erge laatkomingen komen vooral in de districten Coronie (Totness) en Ma-

rowijne (Moengo-scholen) in bijzonder hoge mate voor.
• Zowel op districts - als op landelijk niveau vormt de thuissituatie van de meeste leerlingen de be-

langrijkste bron van oorzaken voor hun problemen. In thuissituaties blijkt vooral het ontbreken
van ouderlijke controle de belangrijkste oorzaak  te zijn. Door gebrek aan deze controle bestaat er
doorgaans niet voldoende belangstelling van de ouders voor de school.

• Taalniveau,  huisvestingssituatie, onvoldoende gezinsinkomen en een slechte  onderlinge ver-
standhouding tussen de ouders zijn factoren die in de thuissituatie een voedingsbodem vormen
voor het ontstaan van problemen. In de thuissituatie van vooral leerlingen in de districten Com-
mewijne, Coronie en Sipaliwini is het gebrekkige taalniveau van grote invloed op het ontstaan van
de betreffende problemen.

• Gebrek aan belangstelling voor de school is naast de thuissituatie een belangrijke bron voor het
ontstaan van problemen bij lagereschoolleerlingen. De invloed hiervan is erg groot in de districten
Para, Marowijne, Nickerie en Sipaliwini.
- Een belangrijke reden voor het gebrek aan belangstelling is de vertraagde taalontwikkeling bij

vele kinderen (erg voelbaar in de districten Sipaliwini, Marowijne, Para en Nickerie).
- Slecht contact tussen leerkracht -leerling -ouders en het niet inzien van de zin om naar school

te gaan zijn factoren die het gebrek aan belangstelling voor de school zeer negatief beïnvloe-
den. In de districten Brokopondo en Sipaliwini blijkt vooral het slechte contact tussen leer-
kracht - leerling - ouders van grote invloed te zijn op het ontstaan van problemen bij de leer-
lingen.

- Het gebrek aan belangstelling voor de school is in vele gevallen zó groot, dat niet alleen de
ouders maar ook de leerlingen zelf de zin van het naar school gaan niet inzien. Vooral op
scholen in Marowijne, Nickerie, Brokopondo en Sipaliwini schijnt dit zeer manifest te zijn. In
sommige gevallen ligt de verklaring voor het afnemen van de belangstelling voor de school
voor de hand: de leerlingen van de scholen in Brokopondo die dichtbij de goudvelden staan
kiezen liever voor de ontginning van de goudvelden dan voor de school die hun problemen
toch niet oplost. Het onregelmatig verzorgen van onderwijs in het binnenland en de slechte
onderwijsvoorzieningen op die scholen hebben invloed op het afnemen van de  belangstelling
voor de school. Een goed voorbeeld  is het district Sipaliwini. In dit verband verwijzen wij
naar bijlagen A, 4 waarbij wij aangegeven dat in bepaalde regio´s grote aantallen leerplichte
jeugdigen om allerlei redenen geen onderwijs volgen.

• De schoolsituatie is naast de thuissituatie en het gebrek aan belangstelling voor de school ook
debet aan het ontstaan van problemen bij leerlingen. Dit betekent dat de algemene situatie van de
school zelf  (schoolleiding, leerkrachten, leerstof) een niet te verwaarlozen factor is bij het ont-
staan van problemen bij lagereschoolleerlingen (bijvoorbeeld in de districten Brokopondo en Si-
paliwini).

Het functioneren van de hulpverlening

• Het is slecht gesteld met de hulpverlening op Surinaamse lagere scholen. Op landelijk niveau ont-
breekt het meer dan de helft van het aantal lagere scholen aan hulpverlening voor hun probleem-
leerlingen.

• De rol van de vervoerssituatie bij het ontstaan van problemen bij leerlingen verschilt per district.
Geen of slecht openbaar vervoer doet zich vooral gevoelen in de districten Paramaribo, Para, Co-
ronie, en Marowijne. Lange reistijden van en naar school worden sterk ervaren in de districten Pa-
ra, Nickerie en Marowijne.

• Eerder verrichte onderzoekingen (door Sietaram J., 1979; Assen, 1989; Angel e.a. , 1998; Ringe-
ling, 1999; Krishnadath e.a., 1999) hebben aangetoond dat het zittenblijven op de lagere scholen
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in Suriname in alle klassen een zeer ernstig probleem is. Ons onderzoek bevestigt dit onderzoeks-
resultaat. In alle districten is het verwachte aantal zittenblijvers minstens 25%.

• De centralisatie van de hulpverlening in en rond Paramaribo is mede de oorzaak van het feit dat de
hulpverlening in de verder van deze hoofdstad gelegen gebieden moeilijk of helemaal niet  op
gang  komt, waardoor de aangevraagde hulp lang op zich laat wachten. Deze situatie  schept wei-
nig vertrouwen bij schoolleiders en leerkrachten in de bestaande hulpverleningsinstanties, wat er-
toe leidt dat zij niet meer om hulp vragen.

• Op landelijk niveau vervullen slechts vijf van de twaalf opererende hulpverleningsinstanties een
actieve rol.  Drie daarvan  spelen, uitgaande van de uitkomsten van het onderzoek, een rol van be-
tekenis. Deze instanties zijn: het Medisch Opvoedkundig Bureau, het Pedologisch Instituut en de
Afdeling Begeleiding van het ministerie van Onderwijs (inclusief het Diagnostisch Team).

• Op basis van het feit dat op landelijk niveau ruim de helft van het aantal schoolleiders en leer-
krachten niet tevreden is met de geboden hulp, zowel  kwalitatief als kwantitatief, concluderen wij
dat deze hulp onvoldoende doelmatig is en daardoor als inadequaat gekwalificeerd moet worden.

• Vormen van maatschappelijk werk, specifiek op de problematiek van de lagere school gericht,
komen niet of nauwelijks voor. Wanneer er wél sprake is  van maatschappelijk werkers die wor-
den ingezet, dan zijn deze niet gespecialiseerd op schoolhulpverlening.

• Bijkans de totale populatie van schoolleiders en leerkrachten van lagere scholen vindt, vanwege de
aard van de problematiek van hun leerlingen, de inzet van (school)maatschappelijk werkers nood-
zakelijk bij de hulpverlening.

• Tegen de achtergrond van de zeer omvangrijke groep probleemleerlingen op de Surinaamse lagere
scholen zijn de op deze instituten aangetroffen en beschikbare vormen van hulpverlening onvol-
doende. De sporadisch voorkomende vormen van hulpverlening  zijn bovendien niet in alle dis-
tricten terug te vinden.

• Van het jaarlijks terugkerend medisch onderzoek onder lagere schoolleerlingen dat in de jaren
vijftig en zestig  regelmatig voorkwam, is weinig overgebleven. Op landelijk niveau geeft nog
geen 18% van de schoolleiders en leerkrachten aan dat hun leerlingen jaarlijks medisch worden
onderzocht. Ruim 66% van deze respondenten was niet in staat aan te geven wanneer hun leerlin-
gen  het laatste medisch onderzoek hadden ondergaan.

Hulpverlening met betrekking tot problemen die hun oorzaak vinden in buitenschoolse
factoren

Bij het grootste deel van de probleemleerlingen op Surinaamse lagere scholen zijn buitenschoolse
factoren de belangrijkste oorzaak van hun problemen. Dat dit gegeven consequenties zal hebben voor
de effectiviteit en de efficiëntie van de hulpverlening  is duidelijk. Is dit misschien een van de redenen
dat ruim 90% van de onderwijsgevenden de hulpverlening door schoolmaatschappelijk werkers graag
opgestart ziet?

De GLO-toetsresultaten
• De onacceptabele GLO-toetsresultaten vanaf 1990 t/m 2001 hebben bevestigd dat de probleem-

leerlingen dringend behoefte hebben aan een goed opgezet hulpverleningssysteem en dat ook een
grondige evaluatie van de vigerende GLO-toets noodzakelijk is.
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Sub.C Het Onderzoek (Fase II, waarin ouders, probleem-
leerlingen en hulpbiedende instanties werden
betrokken)

-8- Populaties, uitvoering, verloop en gegevens

-8.1-  Inleiding

Reeds in § 5.5 hebben wij aangegeven dat  wij ter completering van de verkregen informatie in fase II
van het onderzoek ook de ouders van leerlingen aan wie hulp is verleend en vertegenwoordigers van
de hulpverlenende instanties zouden betrekken. Daarbij hebben wij voor beide populaties gekozen
voor het ongestructureerd interview als onderzoeksinstrument. Deze keuze maakten wij om de
volgende redenen: de omvang van het aantal informanten (relatief klein) en het toevoegen van een
kwalitatiever aspect aan het onderzoek (naast de eerder afgenomen ‘hearings’en gehouden enquêtes).
De interviewsituatie schept namelijk ook de mogelijkheid om dieper op de problemen in te gaan en tot
observatie van de directe werk- en/of leefomgeving. Ook is de mogelijkheid tot vrije antwoorden voor
de respondenten meestal aantrekkelijk (Swanborn, 1987).
Aan de hand van thema’s die aansluiten op de door ons onderscheiden vraagstellingen (§ 5.2) werd
door middel van losse vragen de nodige informatie verkregen (zie de leidraad bij de interviews,
bijlagen  A, 16b/16c).

Werving van de populaties

Omdat schoolleiders vanwege hun taak en functie een goed beeld en overzicht hebben van het
onderwijsgebeuren op hun school, deden wij hen het verzoek ons de namen door te geven van ouders
van probleemleerlingen aan wie in de periode van het onderzoek of een jaar daarvoor hulp was
verleend of die ervaring hadden met hulpverlening. Uit deze opgaven (60 gezinnen) werd na loting een
steekproef  van 20 gezinnen getrokken. Uit het verslag van de schoolleiders met betrekking tot de
samenstelling van de lijsten bleek dat in relatief veel gevallen de ouders niet reeds bij de aanvang van
de hulpverleningverlening waren betrokken en dat de school vaak probeert zelf hulp te bieden. Pas
wanneer zij deze hulp niet of onvoldoende  kan bieden wordt externe hulp ingeroepen.
70% van de in aanmerking komende gezinnen zijn eenoudergezinnen (alleenstaande moeders). Voorts
bleek dat, overeenkomstig de informatie van de  schoolleiders, de meeste ouders afkomstig waren uit
de districten waar de meeste hulp wordt geboden (zie de onderzoeksresultaten in (§ 7.5.2). Deze zijn:
Paramaribo (30), Wanica (14), Commewijne (7), Nickerie (5), Para (3) en Coronie (1). De districten
Marowijne, Brokopondo en Sipaliwini werden niet bij dit gedeelte van het onderzoek betrokken,
omdat namen van ouders uit deze districten ontbraken.

Tabel 24.  Overzicht van het aantal ouders, de problemen en de daarbij betrokken hulpbiedende
instantie
Hulpbiedende
instantie

Problemen m.b.t.
de thuissituatie

Problemen m.b.t.
de schoolsituatie

Problemen m.b.t.
de gezondh. sit.

Problemen m.b.t.de
vevoerssit.

Tota
al

Pedologisch Inst. 6 2 - - 8
Med.Opvk.Bur. 3 - 5 - 8
Afd.Begeleiding - - - 2 2
Diagnostisch T. - - 2 - 2
Totaal 9 2 7 2 20



In tabel 25 wordt de sociaal-economische positie en de grootte van de gekozen gezinnen aangegeven.
Als indicatie voor de sociaal-economische positie zijn wij uitgegaan van het opleidingsniveau van de
ouders:
− een lage sociaal-economische positie (tot en met het LO-diploma);
− een midden sociaal-economische positie (bezit dipl. MULO/LBGO/HAVO/VWO) en
− een hoge sociaal-economische positie (bezit dipl. HBO/WO).

Tabel 25. Sociaal    economische positie en grootte van de gezinnen
G e z i n s g r o o t t e

Opleidingsniv. 1 tot 3 kind. 3 tot 5 kind. Plus 5 kind. Totaal
LO 2 2 8 12
MULO/LBGO 2 3 2 7
HAVO/VWO 1 - - 1
HBO/WO - - - -
Totaal 5 5 10 20

Uit de tabel blijkt dat de helft van het aantal gezinnen meer dan 5 kinderen heeft en dat 15 van de 20
meer dan drie kinderen tellen. De meeste ouders (12 van de 20)  hebben een lage sociaal-economische
positie, 8 een middenpositie, terwijl geen enkele een hoge sociaal-economische positie inneemt.

De leeftijdsopbouw van de ouders en hun participatie of relatie met betrekking tot de arbeidsmarkt

6 van de 20 ouders zijn in de categorie 15 tot 25 jaar en 12 in die van 15 tot 45 jaar. De overige twee
zijn  ouder dan 45 jaar. Alle ouders hadden een baan buitenshuis. Van de 14 alleenstaande moeders
hadden  7 meer dan één baan.

-8.2-  Uitvoering en verloop interviews

De geïnterviewde ouders zijn in eerste instantie, waar mogelijk, telefonisch benaderd. Daarna werden
zij bezocht voor het maken van een afspraak voor het interview. Wij stelden voor het interview thuis
bij de ouders af te nemen. Dat  zou ons de mogelijkheid bieden om door middel van observatie een
algemeen beeld van hun directe leefomgeving te verkrijgen. Het gesprek met  de ouder(s) is in
aanwezigheid van het betrokken kind gevoerd.  Slechts bij drie gesprekken waren beide
ouders/partners aanwezig. Alle interviews zijn in de paasvakantie (april 2001) persoonlijk door de
onderzoeker afgenomen. Voor deze vakantieperiode werd gekozen omdat de kans dat het kind
aanwezig zou zijn groter was.

Het gebruik van opnameapparatuur vormde voor de ouders geen onoverkomelijk bezwaar. Alle
gesprekken zijn op cassetteband opgenomen en daarna uitgewerkt. De aanwezigheid van de recorder
gaf ons het voordeel dat wij tijdens de gesprekken in de ‘natuurlijke setting’ konden observeren.
Daarbij noteerden wij zoveel mogelijk wat ons vooral met betrekking tot de onderlinge interacties
opviel. In  alle gevallen was, zoals eerder vermeld, de betrokken leerling bij het gesprek aanwezig en
gaf, waar nodig, ondersteuning bij en/of aanvullingen op de antwoorden van de ouders. De
aanwezigheid van anderen dan de gezinsleden, met uitzondering van de grootouders, werd door de
ouder(s) niet op prijs gesteld. Het interview  duurde 1.5 tot 2 uur. In de meeste gevallen waren de
ouders zeer betrokken bij het gesprek en waren ze benieuwd naar de uitkomsten van het onderzoek.
Wij hadden niet de indruk dat zij ons informatie onthouden hebben. Niet zelden werd zowel in het
Nederlands als in het Surinaams (Sranan Tongo) antwoord gegeven op vragen die (afhankelijk van de
inschatting van de onderzoeker) ook in het Nederlands en/of het Sranan Tongo werden gesteld. Op
twee gesprekken na, die rond 11.00 uur s’morgens plaatsvonden, werden alle in de middaguren (rond
17.00 uur) gevoerd.

De geïnterviewde vertegenwoordigers van de hulpverleningsinstanties zaten alle in de leiding van de
drie (door ons onderzoek vastgestelde) meest invloedrijke hulpverleningsinstanties (§ 7.5.2). Wij



hebben deze keuze gemaakt omdat, zoals uit Fase I van het onderzoek blijkt, deze  instanties bij meer
dan 60  % van de hulpverlening zijn betrokken. De interviews  zijn aan de hand van een aantal thema’s
(zie interviewleidraad, bijlagen A, 16c) ook in april 2001 afgenomen.
Van alle vertegenwoordigers ontvingen wij bijzondere medewerking. Zij onderschreven allen het doel
en het belang van het onderzoek.

-8.3- Gegevens interviews ouders

De uit de interviews verkregen gegevens zijn naar de volgende thema’s gerangschikt:
-a-  algemeen (algemene gegevens over de ouders, de betrokken leerling en de directe leefomgeving);
-b-  de aard en verschijningsvorm van het probleem;
-c-  de verleende hulp (meningen, ervaringen, verloop en resultaat);
-d-  suggesties met betrekking tot een voor de ouders ideale vorm van hulpverlening.

Alvorens de uit de interviews verkregen gegevens samenvattend te bespreken, beschrijven wij een
casus. Dit doen wij om de lezer een indruk te geven van de omstandigheden (ook belevingsmomenten)
tijdens het voeren van het gesprek. Na loting kwam het gesprek met de moeder van Marjorie uit de
bus.

Casus

Algemene informatie
De elfjarige Marjorie is een mager, verlegen meisje van creoolse afkomst. Ze zit in de derde klas
(groep 5) van een openbare lagere school aan de zuidelijke stadsrand van Paramaribo. Haar school
staat op 3 km. afstand van het ouderlijk huis.

De moeder van Marjorie
De moeder van Marjorie is alleenstaand, wij noemen haar mevr. Alma. Alma (35 jaar oud) heeft
behalve Marjorie nog drie kinderen (1 dochter van 12 jaar en 2 zonen (13 en 15 jaar)). De twee
meisjes hebben niet dezelfde vader als de jongens. Alma heeft na de lagere school het vierjarige lager
beroepsgericht onderwijs (LBGO) tot het tweede leerjaar gevolgd. Hierna is zij enige tijd werkzaam
geweest als huishoudster bij een zeer welgestelde familie. Momenteel (op de dag van het gesprek)
heeft ze twee banen (medewerkster in de kantine van een groot winkelbedrijf en schoonmaakster op
twee scholen in haar wijk). Alma woont aan de Toekomstweg. De wijk waarin deze weg staat, bezit
alle kenmerken van een typische volkswijk in Paramaribo; erg smalle, half verharde straatjes met
kleine houten driekamerwoningen (een keuken, woonkamer en slaapkamer: 5 m. lang en 6 m. breed),
die heel dicht naast elkaar staan. De ingang voor bad en toiletruimte bevindt zich buiten het gebouw
aan de achterkant van de slaapkamer. Op het erf waarop het gebouw staat bevinden zich op nog geen
vier meter afstand drie andere woningen, die wat hun conditie en vormgeving betreft niet veel van
elkaar verschillen. In tegenstelling tot de woning van Alma bevinden deze gebouwen zich in een zeer
bouwvallige staat. Op een stuk terrein achter de woningen met een oppervlakte van 36 vierkante meter
bevindt zich een tent met een golfplatendakbedekking. Onder deze tent komen de kinderen vaak hun
vrije tijd doorbrengen (activiteiten: het voeren van allerhande gesprekken over de gebeurtenissen in de
wijk, het ophangen van de was, het luisteren naar tienermuziek, het geven van commentaar op het
tienernieuws via de radio, enz.). In tegenstelling tot de terreinen in de directe omgeving is dat waarop
de woning van Alma staat in een redelijk goede staat.

Wat aan het gesprek vooraf ging
Nadat Marjorie tweemaal (in klasse 2 en 3) was blijven zitten, ontving Alma een schrijven van de
schoolleider waarin haar werd gevraagd contact op te nemen met het Pedologisch Instituut. Dit in
verband met een psychologische test die van haar dochter moest worden afgenomen. Voor Alma was
het de eerste keer dat zij met een hulpverleningsinstantie voor probleemleerlingen te maken kreeg. Het
geval van Marjorie was op de dag van ons gesprek, dat hierna zal volgen, ruim één jaar oud.



Bij ons kennismakingsbezoek werd de bedoeling van het gesprek, waarvoor een afspraak gemaakt zou
moeten worden, uiteengezet. Uitdrukkelijk werd het verzoek gedaan dat Marjorie op de dag van dit
gesprek aanwezig moest zijn. Bij dit eerste bezoek voelde Alma zich niet erg op haar gemak. Ze
maakte een nogal onzekere en zenuwachtige indruk. Ze wilde weten of er iets heel ernstig met haar
dochter aan de hand was. Na de vele vragen die aan mij gesteld werden te hebben beantwoord, werd
nogmaals door mij de bedoeling van het gesprek duidelijk gemaakt. Haar gezicht klaarde op toen ik
vertelde dat ik de wijk erg goed ken en dat enkele van mijn studenten in de directe omgeving wonen.
Ze kreeg haar zelfvertrouwen terug en in een prettige sfeer namen wij afscheid van elkaar.

Het gesprek
Alma maakt een heel ontspannen indruk. Aan de inrichting van de woning, die anders was dan bij
mijn eerste bezoek en haar kleding kon je merken dat zij zich goed had voorbereid op ons gesprek.
Marjorie had haar zondagsejurk aan en zat een beetje verlegen naast haar moeder op de bank. Alle
andere kinderen kregen van ma de opdracht (nogal autoritair) om zich naar de tent op het erf te
begeven. Op de eerste vraag: hoe het met Alma, de kinderen en haar banen ging, onstond een gesprek
waarin ze heel spontaan veel over zichzelf vertelde. Ze zegt: “Ik moet u eerlijk zeggen dat het niet
helemaal goed gaat. U weet zelf wel hoe duur alles in het land geworden is. Ik kom niet uit met het
geld dat ik verdien en de kinderen meneer, vooral de jongens, die eten als wolven. Met Marjorie gaat
het volgens mij ook niet helemaal goed. Ze zit nu op een school voor ‘domme kinderen’(een
basisschool voor speciaal onderwijs). Maar ja, wij kunnen niets doen”. Uit de informatie van Alma
blijkt dat Marjorie vanaf haar geboorte een zwakke gezondheid heeft gehad. Reeds op jonge leeftijd
kreeg zij aanvallen van epilepsie. Plotseling wordt op de deur geklopt. De oma van Marjorie, moeder
van Alma, stapt binnen. Uit de reactie van Marjorie was het duidelijk dat oma was uitgenodigd om bij
het gesprek aan te zitten. Oma deed alsof zij mij eerder had ontmoet. Ze zegt: “dag meneer. Ik kom net
van de dokter. Daarna moest ik mijn medicijnen bij de apotheek afhalen. O, wat een drukte! Daarom
ben ik een beetje laat”. Zich richtend tot haar dochter zegt oma: “Weet je Alma wat ik niet begrijp?
Ook al ben je lid van SZF (het Staatsziekenfonds), moet je toch nog zoveel geld betalen voor de
medicijnen. Het is toch ellendig?”.  Alma zucht maar gaat verder niet op de opmerkingen van oma in.
Op een vraag aan Marjorie hoe zij haar nieuwe school vindt, kijkt ze mij verlegen aan. “Vertel meneer
hoe je het op school vindt”, zegt Alma tegen haar dochter. Marjorie vindt haar nieuwe school leuker
dan de vorige. Ze zegt dat de klas niet zo groot is als die van de vorige school. “En de vakken (de
leerstof) zijn (is) erg gemakkelijk”. Wel vindt ze het jammer dat ze haar oude vriendinnen niet zo vaak
meer kan ontmoeten.  Ze moet vanwege de langere afstand nu met de bus naar school. Dit betekent
veel meer kosten voor Alma (dit laat zij door de uitdrukking op haar gelaat zien). Zij zegt dat door
haar lange werktijden ze er niet aan toekomt om de juf van Marjorie regelmatig te bezoeken. Met de
schoolleider en de juf van de vorige school had zij hetzelfde probleem. De oudermiddagen kon ze ook
niet vaak bezoeken. Ze heeft schuldgevoelens vanwege het feit dat er zo weinig tijd overblijft voor
haar kinderen. “Ik kan Marjorie niet eens met haar huiswerk helpen”, zegt Alma. Na een minuut stilte
zucht ze diep, kijkt mij aan en zegt: “Weet u meneer, ik heb geen geluk met mannen. Als ik een goede
man had zou het leven voor mij niet zo zwaar zijn. Maar ja, ik sta er alleen voor. Voor mijn part (als
het alleen aan mij ligt) kunnen de vaders van de kinderen voor goed opdonderen. Af en toe geven zij
de kinderen wat zakgeld. Ik zal ze bewijzen dat ik zelf voor mijn kinderen kan zorgen”. Dit laatste
zegt Alma met een uitdrukking van trots. Ze wordt daarna heel emotioneel. Ze rekent op haar oudste
zoon die van plan is na de technische school als bouwvakker te gaan werken. Ze zegt hierover: “Hij
zal dan bijdragen in de kosten voor levensonderhoud”.
Oma biedt mij heel vriendelijk een glas gemberbier aan. Ze vertelt dat zij dit zelf heeft bereid en van
plan is in de toekomst deze in Suriname populaire drank te verkopen om zo wat bij te verdienen. Ze
leeft van haar A.O.V. (Algemene  Oudedags Voorziening).

Het probleem van Marjorie
Gevraagd naar de verschijningsvorm van Marjories probleem op de vorige school geeft Alma aan, dat
ze vooral in de vakken rekenen, Nederlandse taal en lezen erg zwak was. Met een zich schuldig
voelende uitdrukking op het gelaat zeg ze: “Ik wil des zondag’s niet meer werken en Marjorie toch een
beetje helpen met lezen en rekenen”. Via een brief van de hulpverlenende instantie werd ons duidelijk
dat op basis van de testresultaten Marjorie werd verwezen naar een basisschool voor speciaal



onderwijs. Wij maken van de gelegenheid gebruik aan Marjorie te vragen wat zij allemaal op school
doet en hoe zij dat zelf beleeft. In het algemeen vindt zij haar nieuwe school gezellig. Ze zegt hierover:
“De juf laat ons vaak spelen en leuke dingen doen. Rekenen en taal (Nederlandse taal) zijn
makkelijker dan op de vorige school. Volgend jaar mogen wij ook gaan zwemmen” (zegt ze met een
blij gezicht).
De verleende hulp
Tijdens het gesprek met Alma kreeg ik de indruk dat zij niet precies op de hoogte was van wat met
haar dochter aan de hand is. Met de keuze van de school ziet zij het niet goed zitten voor de toekomst
van Marjorie. De procedure van het onderzoek tot haar plaatsing vond zij erg lang duren. Ik had sterk
het gevoel dat Alma niet intensief genoeg bij de behandeling tijdens het proces van hulpverlening aan
haar dochter betrokken is geweest. Zelf heeft zij de juf van Marjorie slechts twee maal ontmoet. Naar
de mening van de juf doet Marjorie het goed. Alma zegt tóch niet helemaal tevreden te zijn met de
hulpverlening. Zelf vindt ze dat te veel buiten haar om is gebeurd. Dit maken wij op uit het volgende
dat ze zegt: “Ze zeggen mij eigenlijk niets. Zij doen maar! Ik hoop dat God mij zal helpen met
Marjorie”. Oma valt haar bij door te zeggen: “Ja meneer daarom bidden wij veel”. Tijdens het gesprek
had ik de indruk dat Alma niet voldoende was duidelijk gemaakt welke de toekomstperspectieven voor
haar dochter zijn. Uit haar reacties kon ik een grote onzekerheid en twijfel waarnemen. Oma stelde
haar dochter (Alma) voor, dat zij tijd zou vrij maken om een goed gesprek te hebben met de juf van
Marjorie.

Suggesties
Gevraagd naar suggesties die verbetering zouden moeten brengen in de leefomstandigheden van het
gezin, neemt oma het woord. Ze zegt: “Meneer, ik kan u zeggen dat er heel veel moet veranderen. De
mensen in dit land pienaren (lijden armoede) doordat zij te weinig geld verdienen en alles erg duur is.
De prijzen van buskaartjes zijn alweer verhoogd. Wij willen hier graag een telefoonaansluiting hebben
maar wij kunnen het niet betalen”. Alma vindt dat vooral met betrekking tot de voorlichting over
hulpverlening aan probleemleerlingen veel moet gebeuren. Ook over andere hulpverleningsinstanties
is zij niet tevreden. Bij het ministerie van Sociale Zaken heeft zij reeds maanden een verzoek lopen
voor een onvermogenkaart (voor financiële steun van de overheid). Ook met het kantoor van de
voogdijraad (ministerie van Justitie) heeft zij al langer dan een jaar afspraken lopen. Ze zegt hierover:
“Meneer, ik word er moe van. Ze houden je gewoon op de lange baan. Vooral als jouw politieke partij
niet in de regering zit. Geloof mij maar. Bij de volgende verkiezing ga ik niet naar de stembus. Voor
de kinderen wordt er ook niets gedaan. Het clubhuis van de wijk is al twee jaar gesloten. Alles is
verwaarloosd”.
Na wat praten en het geven van adviezen en informatie over bestaande hulpverleningsinstanties, nam
ik afscheid van Oma, Alma en dochter Marjorie. Ik had het gevoel dat Alma erg blij was met het
gesprek. Ze beloofde samen met oma mij weer eens op te zoeken.

Sub a.: algemene gegevens
In de inleiding van dit hoofdstuk hebben wij reeds enkele algemene gegevens betreffende de bij ons
onderzoek betrokken ouders (o.a. sociaal-economische positie, gezinsgrootte en leeftijdscategorieën)
vermeld. Het is ons gebleken dat geen van de ouders eerder in de gelegenheid was gesteld om met
anderen hun ervaringen met betrekking tot de verleende hulp aan hun kinderen te delen. 16 van de 20
ouders waren, vóór het contact van hun kind met de hulpverleningsinstelling, niet op de hoogte van het
bestaan van deze instellingen voor jeugdhulpverlening en nog minder van hun doelstellingen en
werkwijzen. Slechts twee ouders hadden regelmatig contact met de school. De leefomgeving van bijna
alle ouders (op twee na) is naar onze opvatting niet ideaal (o.a. kleine behuizing, overbehuizing). Het
ontbreekt de meesten aan  elementaire voorzieningen als een bed voor de kinderen en een ruimte voor
zowel het maken van schoolwerk als de besteding van de vrije tijd. Het grootste gedeelte van de dag
brengen de kinderen dus buitenshuis door.

Sub b.: aard en verschijningsvorm van de problemen
In tabel 24 zijn de soort problemen en de daarbij betrokken hulpverlenende instanties, zoals door de
ouders vermeld, aangegeven. De signalen die betrekking hadden op deze problemen kwamen in alle
gevallen vanuit de school (via de klassenleerkracht en/of het schoolhoofd) en werden doorgeleid naar



de daarvoor in aanmerking komende instantie(s). In 10 van de 20 gevallen werden de ouders pas erbij
gehaald  nadat de betrokken leerling minstens eenmaal was blijven zitten.

Uit de gesprekken met de ouders bleek de intense vervlochtenheid van gedrags- en leerproblemen (zie
hierover ook het gestelde in § 3.1). Nadat wij dieper op de problematiek waren ingegaan was het voor
ons wél mogelijk aan te geven waarop het accent overwegend moest worden gelegd: óf op leer- óf op
gedragsproblemen.Wij kwamen daardoor in 15 van de 20 gevallen op gedragsproblemen: afwijkende
gedragingen zoals onvoldoende ijver, veelvuldig verzuimen, veelvuldig laatkomen en
concentratiestoornissen. In de overige gevallen (5) manifesteerden  de problemen zich overwegend als
leerproblemen (slechte leerprestaties in vooral de vakken Nederlandse taal, lezen en rekenen).
Als oorzaak voor zowel de gedrags- als de leerproblemen zijn in 9 gevallen de thuissituatie, in 7 de
gezondheidstoestand van de kinderen en in 2 zowel de school- als de vervoerssituatie door de ouders
aangegeven.
Met betrekking tot de thuissituatie is uit de gesprekken het volgende naar voren gekomen:
- in 6 van de 9 gevallen gaven de ouders aan dat zij vanwege hun drukke werkzaamheden

onvoldoende controle konden uitoefenen op de kinderen. De slechte huisvestingssituatie werd als
belangrijkste oorzaak voor de problemen genoemd. Alle ouders wezen, ingaande op de
thuissituatie, op de bestaande armoede (door onvoldoende gezinsinkomen);

- de gezondheidstoestand in het algemeen, en met name de zwakke gezondheid van hun kinderen, is
door  zeven ouders genoemd als reden voor het slecht presteren van hun kind op school. Slechts
bij één gelegenheid gingen de ouders gedetailleerd in op de ziekte van hun dochter. Dit meisje lijdt
aan epilepsie en krijgt vaak onverwachte aanvallen. Hierdoor verzuimt zij vaak en raakt  zij
daardoor achter op de leerstof. De vader wees in verband met de ziekte van zijn dochter op de
hoge medische kosten;

- in de gevallen waarbij het de schoolsituatie betrof, spraken de ouders vooral over het grote tekort
aan onderwijsleermiddelen op de scholen;

- de vervoerssituatie betrof volgens de ouders niet zo zeer het ontbreken van openbaar vervoer,
maar het niet in staat zijn de vervoerskosten te betalen.

Sub c.: de verleende hulp
De meeste ouders (14 van de 20) kwamen via het hoofd van de school in contact met de betrokken
hulpverleningsinstantie. De overige (6) werden direct door de instanties benaderd. Volgens de meeste
ouders (15 van de 20) werden zij – vooral als het om leerproblemen van hun kinderen ging– tijdens het
contact met de instanties alleen op de hoogte  gesteld van de maatregelen die men van plan was te
treffen of reeds waren getroffen. Geen van de ouders heeft tijdens de periode van de hulpverlening
meer dan driemaal contact met de hulpverleners gehad. Wel werd tijdens één van de weinige
ontmoetingen een uitgebreid ‘intakegesprek’ gevoerd. In enkele gevallen (4) kregen de ouders
instructies mee zoals: vaker Nederlands praten tot de kinderen, meer controle uitoefenen bij het maken
van huiswerk en vaker contact onderhouden met de school.
Van  drie kinderen met één of meerdere  leerproblemen werd een test  afgenomen die uitwees dat zij in
aanmerking kwamen voor het speciaal onderwijs. Alle drie de ouders wezen op de lange wachttijden,
ruim anderhalf jaar, voordat hun kind op de geschikte school kon worden geplaatst.

Wanneer bij kinderen  gedragsproblemen werden geconstateerd, bestond de interventie door de
instanties uit: het leggen van contacten met diensten van het ministerie van Sociale Zaken : de dienst
Algemeen Maatschappelijke Zorg, Afdeling Huisvesting, Afdeling Jeugdzorg en Kindervoeding. In
geen van de gesprekken met de ouders constateerden wij een intensieve, systematische en continue
begeleiding. Voor de meeste ouders was hun rol binnen het hulpverleningsproces niet altijd duidelijk.
Zij waren in het algemeen (op 2 na) niet  tevreden met de hulpverlening.

Sub d.: suggesties met betrekking tot verbetering van de leefomstandigheden van de ouders
De twintig ouders hadden suggesties voor de verbetering van hun leefomstandigheden die in het
algemeen neerkomen op: de bestrijding van de armoede door verhoging van de lonen en verlaging van
de prijzen van  basisgoederen, de verbetering van de huisvesting door het beschikbaar stellen van
betaalbare volkswoningen en/of de uitgifte van percelen waarop met steun van de overheid  zelf



woningen  kunnen worden gebouwd. Ook het bereikbaar maken van de voorzieningen voor een
verantwoorde gezondheidszorg, het treffen van voorzieningen ter ondersteuning van een verantwoorde
vrijetijdsbesteding van de  kinderen, het geven van uitgebreidere voorlichting over bestaande en in te
stellen hulpverleningsdiensten en het intensiveren van maatschappelijke hulpverlening en/of
onderwijsondersteunende hulp bij de opvoeding en vorming van hun  kinderen, waren serieuze
suggesties voor de verbetering van de leefomstandigheden.

-8.4- Gegevens interviews vertegenwoordigers hulpverleningsinstan-
ties

Uit het onderzoek in Fase I kwamen de volgende hulpverlenende instanties als de meest invloedrijke
naar voren:
1. het Medisch Opvoedkundig Bureau (MOB)
2. het Pedologisch Instituut (PI) en
3. de Dienst Begeleiding van het MINOV (met de afdeling Diagnostisch Team (DT)).

In de oriëntatiefase hadden wij reeds met vertegenwoordigers van de bij ons onderzoek betrokken
hulpverleningsinstanties ‘hearings’ gehouden (zie inleiding, deel 2). Van deze instanties ontvingen wij
naar aanleiding van de ‘hearings’ uitgebreid schriftelijk informatiemateriaal. Dit materiaal gaf een
goed beeld over het doel, de betekenis en functie van de betreffende instellingen. Hierdoor hadden de
door ons afgenomen interviews met betrekking tot sommige thema’s een meer aanvullende functie op
de reeds verkregen informatie. Voor de leesbaarheid zullen de bevindingen van de schriftelijke
informatie aangevuld worden met die van de afgenomen interviews. In de samenvatting van § 9.3
worden deze bevindingen met elkaar in verband gebracht. Vanwege het verkrijgen van een zo
verantwoord en realistisch mogelijk beeld dat mede als uitgangspunt moet dienen bij de ontwikkeling
van een aan de Surinaamse situatie aangepast model  voor sociaal-pedagogische hulpverlening en
didactische begeleiding aan leerlingen in het primair onderwijs, kozen wij bewust voor een
gedetailleerde bespreking van het functioneren van de hulpverleningsinstanties.

Evenals bij de interviews met ouders hebben wij de verkregen informatie naar thema’s gerangschikt:
algemeen: doel, taken, werkwijze, enz.;
knelpunten;
functioneren en suggesties.

Ad. 1) Het Medisch Opvoedkundig Bureau (MOB)

Sub.a.: algemeen
Deze dienst dateert van 1952, toen de toenmalige directeur van de ‘s Lands Psychiatrische Inrichting
(L.P.I.) begon met het behandelen van kinderen met leer- en gedragsproblemen. De dienst ressorteert
onder het ministerie van Volksgezondheid. Zij is tegenwoordig onderdeel van de afdeling
Maatschappelijke Gezondheidszorg van het Bureau voor Openbare Gezondheidszorg (B.O.G.)  en
heeft als voornaamste taak het op gang brengen van collectieve, in het bijzonder preventieve
zorgprogramma’s, op nationaal en plaatselijk niveau. Binnen het bestel van de gezondheidszorg heeft
het B.O.G. functies die voornamelijk beleidsvoorbereidend, normerend, superviserend, coördinerend
en educatief van aard zijn. De meest fundamentele functie is het onderzoek naar de ontwikkeling van
strategieën en maatregelen ter bevordering van het welzijn van mens en milieu.

Het doel van het MOB is het bewaken en bevorderen van de geestelijke en lichamelijke gezondheid
van de in zijn ontwikkeling bedreigde mens van 0 – 23 jaar. Dit doel tracht de instelling te bereiken
door – met in achtneming van het geheel van lichamelijke, geestelijke en milieufactoren -  hulp te
verlenen aan kinderen, jeugdigen en jonge volwassenen.
Om gebruik te maken van de hulpverlening is geen verwijzing van een arts, leerkracht of een andere
hulpverlenende instantie nodig. Men kan er terecht met vragen over leer-, gedrags-, gezins-
opvoedkundige en emotionele problemen. Kinderen met verstandelijke, lichamelijke, zintuiglijke of



meervoudige handicaps worden er ook behandeld. Motorische-, spraak-, taal-, stem-, en
gehoorproblemen behoren eveneens tot de gevallen waarvoor men bij het MOB terecht kan.

In bijlage 20 is een  schema van de verwijzende/ samenwerkende instanties, de organisatiestructuur en
de methode van aanpak van deze dienst opgenomen.

Sub.b en c.: knelpunten en functioneren

Medewerkers van het MOB
Het MOB beschikt over een team van medewerkers dat belast is met de opvang, registratie,
begeleiding en behandeling van gevallen die verschillend van aard kunnen  zijn.
Dit team bestaat uit:
1.maatschappelijk werkers;
2.artsen, verpleegkundigen;
3.orthopedagogen;
4.een psycholoog;
5.een fysiotherapeut en een ergotherapeut ;
6.een logopedist en een akoepedist;
7.een speltherapeut en –assistent
8.een vroege stimulatie – crècheleidster;
9.hometrainers (voor begeleiding thuis).
Deze werkers hebben alleen een taak die binnen hun vakgebied ligt. Helaas is dit team, vanwege de
slechte sociaal-economische situatie in het land, met als gevolg zeer hoge kosten, niet meer volledig.
Zo beschikte het MOB, ten tijde van het onderzoek, niet meer over de onder punt 4, 5 en 6 genoemde
specialisten. Deze konden wel geconsulteerd worden, maar dan op kosten van de cliënt.

Secties van het MOB
Naast vakgericht overleg en ontwikkeling van betere methoden heeft het MOB de verschillende
disciplines in secties opgedeeld: een medische en een maatschappelijk werk sectie, een sector
orthopedagogie/psychologie, drama (spel-) therapie en logopedie/fysiotherapie.

Uit de aanvullende gesprekken bleek dat het MOB de laatste jaren met een aantal problemen kampt
die vooral het gevolg  zijn van de nu reeds langer dan 15 jaren bestaande slechte sociaal-economische
situatie in het land. Deze problemen betreffen o.m. een gebrek aan noodzakelijke  basisvoorzieningen,
werkmateriaal  (apparatuur) en het ontbreken van specialisten (op  vrijwel elk gebied).

Ad.2) Het Pedologisch Instituut (PI)

Sub.a.: algemeen
Dit instituut valt onder het ministerie van Onderwijs en Volksontwikkeling en bestaat  al ongeveer 30
jaar. Gedurende zijn bestaan heeft het vooral vóór de militaire coup van 1980 perioden van bloei
gekend.
De hoofdtaken van het PI zijn:
a. het verrichten van diagnostiek bij kinderen;
b. het begeleiden van het basis speciaal onderwijs (leerkrachten en leerlingen) en
c. het begeleiden van ouders.

Het schoolbegeleidingswerk
Om de begeleidingswerkzaamheden te kunnen uitvoeren, worden sinds 1996 schoolbegeleidingsteams
ingezet. Deze bestaan uit minimaal twee en maximaal drie medewerkers. Tot de activiteiten behoren
het regelmatig bezoeken van de scholen, voor het begeleiden en het samenstellen van
evaluatierapporten.



De personeelssituatie
In relatie tot de hoofdtaken van het PI wordt onderscheid gemaakt tussen:
gekwalificeerd personeel (voor diagnostische en ortho-pedagogische- en ortho-didactische
werkzaamheden) (GKP) en niet gekwalificeerd personeel (assisteert het gekwalificeerd personeel bij
de verrichtingen van de werkzaamheden) (NGKP).

Tabel 26 geeft een overzicht van het PI-personeel, ingedeeld naar kwalificatie (periode 1991-2000).

Tabel 26.  Het PI – personeel ingedeeld naar kwalificatie over de periode 1991 – 2000
Jaar Niet gekwalifi-

ceerd (NGKP)
Gekwalifi-
ceerd (GK)

Totaal (absolute
aantallen)

NGKP % GKP % Totaal
%

1991 21 9 30 70 30 100
1992 20 8 28 71 29 100
1993 19 6 25 76 24 100
1994 21 4 25 84 16 100
1995 19 2 21 90 10 100
1996 19 2 21 90 10 100
1997 17 3 20 85 15 100
1998 15 2 17 88 12 100
1999 10 2 12 83 17 100
2000 10 2 12 83 17 100

De tabel geeft aan dat in de aangegeven periode zowel het aantal gekwalificeerde als niet
gekwalificeerde personeelsleden sterk is afgenomen.

Sub. b.: knelpunten
Zoals uit het overzicht van het PI-personeel blijkt, is sinds 1991 minstens 60% van het personeel  niet
gekwalificeerd voor het PI –werk; sinds 1993  is dit 80%. Voorts zien wij dat het aantal medewerkers
de laatste 7 jaar met 50% is verminderd. Het GKP is in dezelfde periode (’91-’98) met 45%
afgenomen, terwijl het NGKP met 27% toenam. Vanaf 1991 werd één van de leden van het  GKP
hoofd van het instituut. Hij/zij viel dus uit bij de uitvoering van een belangrijk deel van de hoofdtaken.
Vanaf 1994 kampt het PI met een zeer groot tekort aan GKP.

Duidelijk is geworden dat het PI een deel van zijn werkzaamheden niet of nauwelijks kan uitvoeren.
Met betrekking tot de diagnostische activiteiten zijn de onderzoekingen dan ook beperkt tot het
verrichten van didactisch onderzoek bij de schoolverlaters (leerlingen in de eindgroep) van het Basis
Speciaal Onderwijs (BSO), het zogenaamd schoolverlatersonderzoek. Er worden
evaluatieonderzoeken verricht (deze zijn vaak alleen didactisch) bij leerlingen die al twee jaar zitten in
S.O.- klassen. Op basis van de bevindingen uit het onderzoek wordt een didactisch rapport opgesteld.
Bij dit onderzoek wordt gebruik gemaakt van psychologische tests.

Sub.c.: functioneren
Deze dienst functioneert naar de mening van het diensthoofd vanaf de laatste dertien jaren niet
optimaal. Redenen  hiervoor zijn: de discontinuïteit in de leiding van het ministerie van Onderwijs en
Volksontwikkeling (bijvoorbeeld in de periode september 1996 tot en met oktober 1998 vond een
wisseling van vijf ministers plaats), het ontbreken van een duidelijk beleid op het gebied van het
speciaal onderwijs (S.O.), de noodgedwongen verhuizingen naar slechter geaccommodeerde locaties,
de relatief vele werkonderbrekingen van vooral leerkrachten (door stakingen) en de vele mutaties
onder het PI-personeel.

Voor een goed beeld van het aantal leerkrachten, leerlingen en medewerkers die betrokken zijn bij het
BSO volgen tot slot 3 overzichten die betrekking hebben op het aantal leerkrachten in het basis
speciaal onderwijs (BSO) 1994 –1998, het aantal leerlingen van het BSO over de periode 1994 – 2001
en het aantal medewerkers, ingedeeld naar kwalificatie, in de periode 1994 tot 2000.



Tabel 27.  Het percentage leerkrachten in het Basis Speciaal Onderwijs
ingedeeld naar bevoegdheid (periode 1994- 1998)
Bevoegdheid 1994 / % 1995 / % 1996 / % 1997 / % 1998 / %
Bevoegd 46 52 50 42 41
Onbevoegd 34 48 50 58 59
Totaal 100 100 100 100 100

De tabel laat een duidelijke afname van de bevoegde en toename van de onbevoegde leerkrachten
zien.

Tabel  28.  Het aantal leerlingen van het BSO ingedeeld naar geslacht over de periode 1994 – 2001
1994/’95 1995/’96 1996/’97 1997/’98 1998/’99 1999/‘20 2000/ 01

J M J M J M J M J M J M J M
School 867 391 849 373 831 383 992 300 915 378 740 319 705 286
Klas 130 51 131 50 152 71 160 48 188 69 83 4 70 0
Totaal 997 442 980 423 983 454 1152 348 1103 447 823 353 775 316
Alg
Tot.

1439 1403 1437 1500 1550 1176 1091

j=jongens  m=meisjes

Toelichting: accommodering op ‘scholen’ betreft BSO-scholen, terwijl ‘in klassen’ betreft BSO-
klassen ondergebracht op GLO-scholen.
Opvallend is in de tabel de toename van het aantal leerlingen tussen 1997 en 1998 en daarna de grote
afname in de periode 2000-2001.

Tabel 29. Het personeel van het PI, ingedeeld naar specialisatie (periode 1994–2000)
Specialisatie 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000
Psychologen 2 1 1 1 1 1 1
Pedagogen 1 1 1 0 0 0 0
Medewerkers 1 1 1 1 1 1 1
Logopodisten 1 0 0 0 0 0 0
Niet gekwalificeerd 19 16 14 10 9 10 10
Totaal 24 19 17 12 11 12 12

N.B. De teldatum is telkens op 1 oktober van het betreffende jaar
Duidelijk valt het teruglopen van zowel de hoger als de lager gekwalificeerde medewerkers op.

Opmerkingen: de afgelopen 5 jaar is het aantal gekwalificeerde medewerkers met 80% gedaald. In
dezelfde periode is het aantal medewerkers afgenomen met 50%. Op 1 oktober 2000 beschikte het
instituut slechts over één diagnosticus die tevens directeur is. Deze situatie was tot het  begin 2002 niet
gewijzigd.

Ad.3.  De dienst Begeleiding van het ministerie van Onderwijs en Volksontwikkeling  (MINOV)

Sub.a.: algemeen
Deze begeleidingsdienst is in 1974 opgericht met het doel de leerprestaties van leerlingen te
beïnvloeden via interventie bij leerkrachten. Zij ressorteert onder de hoofdafdeling
Ontwikkelingsdienst van het MINOV en valt uiteen in:
a. een sectie Schoolbegeleiding (SB);
b. een  Diagnostisch Team (DT);
c. een Onderwijs Ondersteunings Centrum (OOC).



De Schoolbegeleiding biedt hulp aan de school als systeem, door het onderwijs op verantwoorde wijze
te beïnvloeden, te veranderen en te begeleiden.
Het Diagnostisch Team verricht psycho- diagnostisch onderzoek bij het individuele kind van de lagere
school met leer-, spraak-, taal- en stemproblemen.
Het OOC heeft een ondersteunende taak bij het leerproces en de ontwikkeling van het kind.

Doelstelling schoolbegeleiding
De doelstelling van de dienst is het begeleiden van schoolleiders en onderwijsgevenden teneinde het
instituut ‘school’ op adequate wijze te laten functioneren, hetgeen gericht is op verhoging van de
kwaliteit van het onderwijs. Schoolbegeleiding wordt hier opgevat als systeembegeleiding: zij richt
zich op de school als systeem van doelen, inhouden en werkwijzen waarbij alle betrokkenen (school,
leerkrachten, kinderen en ouders) een rol spelen.

Bij de begeleidingsdienst gaat het vooral om zaken betreffende leerkrachten: observeren van de
lesoverdracht, geven van feedback aan de individuele leerkracht, trainen waar nodig, geven van advies
bij de pedagogisch-didactische aanpak van respectievelijk leerlingen en methoden. Verder om
organisatorische zaken: voorzieningen die nodig zijn om het onderwijs op school mogelijk te maken,
zoals leermiddelen, lesmaterialen, afstemming van taken op elkaar en ten slotte om relationele zaken:
zoals de wijze van functioneren van leerkrachten onderling, de relatie met ouders / verzorgers – kind,
het omgaan met de kinderen en het oplossen van conflicten.

Taakstelling van de afdeling schoolbegeleiding
De taakstelling omvat het zorgdragen voor de begeleiding van leerkrachten in het lager onderwijs en
het voortgezet onderwijs op junioren- en senioren niveau. Voorts het initiëren van contacten naar
leerkrachten toe, die begeleiding nodig hebben, het mede-ontwikkelen van vakinhoudelijke en of
methodisch-didactische programma’s ten behoeve van leerkrachten, het geven van adviezen aan de
leiding van het MINOV met betrekking tot het werkterrein van de afdeling en het mee helpen
ontwikkelen van een nieuw onderwijsbegeleidingsbeleid.

Werkwijze schoolbegeleiding
Ten tijde van het onderzoek werkte de dienst met clusters van scholen binnen  bepaalde regio’s. Aan
het begin van het schooljaar vindt onder de leerkrachten een behoeftepeiling plaats, waarna er
trainingen worden verzorgd om hun vaardigheden op specifieke gebieden te vergroten.

Het Diagnostisch Team (DT)
Doelstelling van dit team is: diagnosticeren en analyseren van problemen in de onderwijsleersituatie
van leerlingen uit het GLO, het adviseren en behandelen van leerlingen met leer-,
gedragsmoeilijkheden en spraak- / taal- en stemproblemen, het mee helpen ontwikkelen van een nieuw
onderwijsbegeleidingsbeleid en eventueel experimenteren met onderwijsvernieuwing.

Bij deze dienst gaat het vooral om hulpverlening aan kinderen met leermoeilijkheden en
gedragsproblemen; voor wat de leerkracht betreft: de klassenobservatie bij aangemelde kinderen (bij
handhavingsgevallen wordt het (be)handelingsplan met de leerkracht doorgenomen en geëvalueerd).
De organisatorische zaken betreffen: de voorzieningen die nodig zijn om de probleemleerlingen op te
vangen, zoals testruimte en ontvangstruimte voor ouders en kinderen. De relationele zaken gaan over
de relatie leerkracht – leerling, leerkracht – ouder/verzorger, ouder/verzorger – kind.

Taakstelling
Deze houdt vooral het voorbereiden en verrichten van orthopedagogisch en psychologisch onderzoek
in, het coördineren en superviseren hiervan, de rapportage en het opstellen van
pedagogische/didactische toetsen. Ook het opstellen van (be)handelingsplannen, het onderhouden van
externe contacten  en de administratie en correspondentie behoren tot de taakstelling van deze dienst.



Taakstelling sectie maatschappelijk werk
Bij deze sectie gaat het om het inwinnen van milieugegevens, het afleggen van huis- en
schoolbezoeken, de gezinsbegeleiding en het adviseren en informeren van de ouders/verzorgers
omtrent zaken met betrekking tot opvoeding, onderwijs en gezondheid. In dit verband moet worden
opgemerkt dat de werkzaamheden niet worden verricht door op de schoolproblematiek
gespecialiseerde maatschappelijk werkers.

Werkwijze DT
Van de school die als vertrekpunt wordt gekozen, informeert het schoolhoofd/de klassenleerkracht de
ouders mondeling over de schoolvorderingen van hun kinderen. De ouders melden zich aan op het
bureau met medenemen van het schoolrapport, proefwerkschriften en familieboek. De gegevens
worden met de ouders nagetrokken. Een enkele keer worden de gesprekken op school gevoerd;
meestal gaat de maatschappelijk werker op huisbezoek. Wanneer de milieugegevens, de aanvullende
gegevens van het pedagogisch /didactisch onderzoek en het psychologisch onderzoek verzameld zijn,
is er een indicatie voor het (slechte) functioneren op school, wat meestal uitmondt in een verwijzing
naar het speciaal onderwijs. Het  Pedologisch Instituut (PI) draagt vervolgens zorg voor het
toelatingsonderzoek.

Het Diagnostisch Team onderhoudt contacten met de Politie (afdeling Jeugdzaken), het  ministerie van
Sociale Zaken, het Bureau Kinderontwikkeling en het MOB.

Problemen waarmee ouders de dienst benaderen, betreffen  vooral klachten over de houding van de
leerkracht ten opzichte van de leerling bijvoorbeeld: beledigingen, pesten, schoolleiders die
leerkrachten de handen boven het hoofd houden wanneer ouders zich eventueel beklagen.

Sectie Ortho-psycho
Tot de doelgroep van deze sectie behoren kinderen met leerproblemen van klas 1 – 6 van de lagere
school. Zij worden aangemeld door de school of de ouders. Het vertrekpunt is echter de
schoolinformatie. Wanneer het kind is aangemeld, krijgen de ouders een onderzoeksdatum. Op de dag
van het onderzoek moeten zij de taal- en rekenschriften en het rapport van het kind meenemen. De
eerste optie is om het kind zelf te observeren in de klas, maar vanwege het tekort aan menskracht  en
de reeds jaren bestaande vervoersproblemen is nu het vertrekpunt de schoolinformatie, waarna op
grond daarvan eventueel verder onderzoek gedaan wordt. Dit onderzoek wordt door de testassistenten
afgenomen en gedirigeerd door de orthopedagoog en de psycholoog. De administratieve krachten
verzorgen de aanmeldingen en geven de ouders een datum op voor de eerste afspraak. Op de dag van
het onderzoek voert de maatschappelijk werker zoveel als mogelijk het gesprek, waarna de
onderzoeksresultaten, het advies en de hulpverleningsvoorstellen  in een verslag worden vastgelegd.
Voor het bespreken van de resultaten  gaan de ouders terug naar het bureau. Een advies voor het
speciaal onderwijs wordt  doorgeleid naar het Pedologisch Instituut. Wanneer het handhavingsgevallen
betreft, geeft de sectie adviezen aan leerkrachten en ouders, zodat ze op één niveau kunnen
samenwerken.

Sectie Logopedie (Logo)
De sectie Logopedie is geïntegreerd in het Diagnostisch Team en heeft als doelstelling: het verlenen
van logopedische hulp en het geven van voorlichting ten einde ontwikkelings, communicatie- en/of
leerstoornissen op te heffen, te verlichten of te voorkomen, die optreden als gevolg van functionele
en/of organische stoornissen op het terrein van de stem, spraak, taal of het gehoor.
Bij deze sectie gaat het om inhoudelijke zaken ten aanzien van kinderen: afwijkende articulatie,
vertraagde spraak- en taalontwikkeling, stotteren, stemproblemen en gehoorproblemen. De
organisatorische zaken betreffen voorzieningen om behandeling mogelijk te maken (logopedisch-
onderzoeksmateriaal en hulpmiddelen). Bij de relationele zaken gaat het om beïnvloeding van de
leerkracht, ouder en familie in de wijze van omgaan met het kind.
De sectie doet aan individuele begeleiding en behandeling die erop gericht zijn de stoornis op te heffen
of het kind op een dusdanige manier met de stoornis te leren omgaan dat deze geen belemmering meer



vormt voor de ontwikkeling van zijn/haar persoonlijkheid. De omgeving van het kind (leerkracht en
ouders) wordt hier zoveel mogelijk bij betrokken.
Taakstelling sectie Logopedie
De taakstelling van deze sectie omvat anamnese en onderzoek ten aanzien van pupillen met spraak-,
taal-, stem- en /of gehoorstoornissen, evenals het diagnostiseren, behandelen, begeleiden en
voorlichten ten aanzien van deze problemen. De rapportage, het onderhouden van externe contacten en
de administratie en correspondentie behoren eveneens tot de taakstelling van de sectie.

Werkwijze Logopedie:
De in aanmerking komende pupillen voor de sectie Logopedie worden door de schoolleiding
aangemeld. De aanmelding kan ook door andere instanties (bijvoorbeeld huisarts, kinderarts of  een
andere discipline) gedaan worden.

Onderzoek
Het onderzoek omvat een oudergesprek en /of schoolbezoek (klassenobservatie, gesprek met de
leerkracht). Met betrekking tot het kind wordt, afhankelijk van de reden van aanmelding, een
uitgebreider onderzoek gedaan. De resultaten daarvan worden in een rapport samengevat en met de
ouders en /of leerkrachten doorgenomen.

Onderwijs Ondersteunend Centrum (OOC)
Deze dienst bestaat uit twee teams en heeft een ondersteunende taak bij het leerproces en de
ontwikkeling van het kind. Een team dat verantwoordelijk is voor de begeleiding van kinderen met
leer- en of gedragsmoeilijkheden heeft als werkgebied de school, signaleert problemen bij kinderen en
verwijst naar  instanties als Diagnostisch Team of Medisch Opvoedkundig Bureau. Indien het kind
wordt verwezen naar het speciaal onderwijs, worden de ouders voorgelicht. Het andere team houdt
zich bezig met het uitlenen van boeken aan leerlingen van omliggende scholen in de regio waar het
OOC staat. Het uitlenen van boeken gebeurt in samenwerking met het Cultureel Centrum Suriname
(CCS).

Sub b.:  knelpunten
Knelpunten bij de Schoolbegeleiding
Volgens de medewerkers bij de schoolbegeleiding doen zich bij de dienst de volgende knelpunten
voor: onvoldoende voorziening van leermiddelen, vervoersproblemen, geen of onvoldoende
vervoerstoelage ten behoeve van de medewerkers en het gebrek aan adequate opvang en begeleiding
van leerkrachten en leerlingen vanwege onvoldoende kennis met betrekking tot de verschillende
facetten van begeleiden.

Knelpunten bij het DT
De knelpunten genoemd door leden van het Diagnostisch Team zijn in drie categorieën ondergebracht.
Deze betreffen de leerlingen, leerlkrachten, ouders en school. Wat de leerlingen betreft gaat het om
bijvoorbeeld het niet beheersen van de leervoorwaarden en het niet voldoen aan algemene en
specifieke leesvoorwaarden. Ook komen intelligentietekort, vertraagde taalontwikkeling, veelvuldig
verzuim en negatieve relaties ten opzichte van de leerkracht veelvuldig voor. Pas afgestudeerde
leerkrachten blijken vaak problemen te hebben met de toepassing van de theorie in de praktijk. Deze
worden niet voldeoende begeleid bij de uitvoering van hun didactische en pedagogische opdracht. Niet
zelden laat de relatie van de leerkracht met de leerling en de ouders veel te wensen over. Wat de
ouders en de school betreft constateren de medewerkers niet zelden pedagogische verwaarlozing en
gebrek aan stimulatie. Op veel scholen constateert men een slechte organisatie.

Knelpunten bij de sectie Logopedie
Vanwege het feit dat er veel kinderen geholpen moeten worden is er niet voldoende ruimte voor
optimale begeleiding van leerlingen. De summiere verslaglegging (omdat er te veel kinderen worden
ingeroosterd) en het vaak niet op tijd aanwezig zijn van de ouders (waardoor stagnaties ontstaan in de
uitgestippelde programma’s), worden ook als knelpunten ervaren.



Knelpunten bij het Onderwijs Ondersteunings Centrum
Door de ondersteunende functie van deze dienst naar de Begeleidingsdienst en het Diagnostisch Team
toe ervaart het centrum de gevolgen van de eerder aangegeven knelpunten van deze diensten. Hierdoor
komen de doelstelling van de dienst niet voldoende tot hun recht.

Sub.c.: functioneren

De Begeleidingsdienst
Behalve met het hoofd van deze dienst hebben wij met een aantal (5) medewerkers gesprekken
gevoerd.
De Begeleidingsdienst geeft al enkele jaren ondersteuning aan het onderwijsveld door middel van ‘on
the job trainingen’. Door onder andere onderbezetting van het personeel heeft zij onvoldoende
ondersteuning kunnen geven aan het onderwijsveld, waardoor minder goed functionerende
leerkrachten de professionele begeleiding van de dienst hebben moeten ontberen. Daarnaast vindt een
verontrustende groei van leerlingen met problemen plaats, die voor psycho-diagnostisch onderzoek in
aanmerking komen. Het overgrote deel van de onderzochte pupillen wordt verwezen naar het speciaal
onderwijs.
Alle onderdelen van de Begeleidingsdienst streven hetzelfde doel na (ondersteunend werk naar de
scholen toe), doch de werkwijzen verschillen. Het blijkt dat de drie secties al jarenlang naast elkaar
opereren zonder precies van elkaar te weten waarmee ze zich afzonderlijk bezighouden. Doordat er
geen duidelijke werkafstemming en afspraken zijn tussen de medewerkers van de secties, vinden er
overlappingen van werkzaamheden plaats die een efficiënte werkwijze van de afdeling in de weg
staan. Het ontbreken van concrete doelen in het beleid van het MINOV heeft ook negatieve gevolgen
voor het functioneren van de dienst.
Hoewel de afdeling Begeleiding actief is in het onderwijsveld, zijn, naar de mening van de
medewerkers, zowel de leerprestaties van leerlingen als de pedagogisch – didactische aanpak van de
leerkrachten niet zichtbaar verbeterd. Bij het streven naar kwaliteitsverbetering van het onderwijs zal
men zich daarom veel meer moeten richten op activiteiten die een bijdrage kunnen leveren aan het
optimaliseren van het onderwijsleerproces. Daar begeleiding  slechts één van de actoren is die een rol
speelt in de verhoging van leerprestaties (andere actoren zijn leerkrachten, ouders, omgeving, bestuur
en overheid) heeft zij slechts een beperkte invloed. In dit kader zal dus gezocht moeten worden naar de
meest efficiënte en effectieve aanpak van de afdeling Begeleiding. In dit verband citeren wij de
opvatting van het hoofd van de Begeleidingsdienst in haar inleiding op een studiedag van deze dienst
(17 augustus 1999):
”In mijn visie kan een Begeleidingsdienst niet anders functioneren dan als een multifunctioneel team,
dat ten dienste staat van de school. De dienst is er voor de school om enerzijds schoolleiding en
leerkrachten te begeleiden en anderzijds om leerlingen met leer- en opvoedingsproblemen op te
vangen. We zullen ervoor moeten zorgen dat de samenwerking en afstemming met de verschillende
disciplines ook daadwerkelijk tot  hun  recht komen. De school zal één aanspreekpunt moeten hebben.
Dus onze missie moet zijn een multifunctionele dienst, die de school als werkterrein heeft en al haar
ten dienste staande middelen aanwendt om het systeem ‘weer’ gezond te maken. Daarnaast is het
noodzakelijk dat er een multidisciplinair samenwerkingsverband met de overige functionele diensten,
zoals Inspectie, Curriculumontwikkeling en het Pedologisch Instituut tot stand komt, waardoor
daadwerkelijke kwaliteitsverbetering van ons onderwijs gegarandeerd is.”
Op deze studiedag werden voor het niet optimaal functioneren van de dienst diverse omstandigheden
genoemd: het gebrek aan kader, het ontbreken van faciliteiten (bijvoorbeeld kopieer- en andere
reproduceermogelijkheden), gebrek aan dienstvoertuigen, de discontinuïteit in de leiding van het
ministerie van Onderwijs, de slechte behuizing, de geringe ondersteuning vanuit de sectie Onderwijs
Ondersteunings Centrum, het uitblijven van een beleid ten aanzien van ondersteunende diensten ten
behoeve van het onderwijs en de relatief vele werkonderbrekingen (jaarlijks terugkerende stakingen).
In verband met het voorgaande verwijzen wij ook naar de visie over deze dienst die in de Beleidsnota
2001-2005 (§ 3.3.3) is aangegeven.



-9- Samenvatting van de onderzoeksresultaten (fase II), con-
clusies en aanbevelingen

-9.1-  Inleiding

In § 7.5.3 en § 7.6 gaven wij respectievelijk samenvattingen van de onderzoeksresultaten met
betrekking tot het district Paramaribo en van dit district samen met de overige. Op basis van  deze
samenvattingen volgden conclusies  in § 7.7.
In dit hoofdstuk volgen wij met betrekking tot het onderzoek (Fase II) hetzelfde patroon. In § 9.2
worden de onderzoeksresultaten van de interviews met de ouders samengevat en in § 9.3 die met de
vertegenwoordigers der hulpverleningsinstanties. In § 9.4. trekken wij conclusies op basis van het
gestelde in deze samenvattingen. Het hoofdstuk wordt afgesloten met § 9.5, waarin op basis van de
conclusies met betrekking tot het totale onderzoek (Fase I en II) aanbevelingen worden gedaan voor
beleid en praktijk.

-9.2-  Onderzoeksresultaten interviews met de ouders
De gesprekken met de ouders hebben in het kader van ons onderzoek belangrijke informatie
opgeleverd. Met betrekking tot de algemene gegevens van onze populatie ouders laten de
onderzoeksresultaten een opvallende samenhang zien.

Samenhang van de algemene gegevens van de groep ouders

Onze onderzoeksresultaten met betrekking tot de bij ons onderzoek betrokken ouders leggen enkele
gegevens bloot, die in de praktijk van het maatschappelijk leven nauw met elkaar blijken samen te
hangen. In de eerste plaats laten deze resultaten zien dat meer dan 50% van het totaal aantal ouders op
grond van hun opleiding tot de laagste sociaal-economische positie gerekend moet worden. In de
realiteit komt het voor dat bij deze categorie ouders in Suriname doorgaans vrij grote gezinnen
voorkomen. Dit blijkt ook bij onze groep ouders het geval te zijn. Eveneens 50% van de groep (die in
de categorie 25 t/m 45 jaar zit) blijkt namelijk meer dan vijf kinderen te hebben. Als wij er van uit
gaan dat zich onder de groep ouders, wat onze resultaten ook laten zien, meer dan 70% alleenstaande
moeders zich bevinden, dan mogen wij verwachten dat veel arbeid zal moeten worden verricht om in
het levensonderhoud van de ‘grote’ gezinnen te voorzien. De resultaten uit het onderzoek laten
inderdaad ook zien dat alle ouders een of meerdere banen buitenshuis hebben.
Het is na het voorgaande niet moeilijk ons een voorstelling te maken van de leefomstandigheden van
het grootste deel van deze gezinnen. Ook ten aanzien hiervan sluit het resultaat van ons onderzoek
daar goed op aan. Het blijkt namelijk dat in het algemeen de leefomstandigheden van de groep ouders
uit het onderzoek verre van optimaal is.

De hulpverlening

Door de resultaten van het onderzoek is duidelijk geworden dat in het algemeen de contacten met
hulpverleningsinstanties via de school (schoolleider/leerkracht) tot stand komen. In dit verband
merken wij op dat de meeste ouders pas bij het proces van de hulpverlening worden betrokken, nadat
het kind reeds tenminste één keer is blijven zitten. Dit doet ons vermoeden dat de signalering van het
probleem door de school vrij laat geschiedt. Ook laten de resultaten zien dat in de meeste gevallen de
ouders het gevoel hebben dat zij niet optimaal bij het hulpverleningsproces worden betrokken. Evenals
in de eerste fase van het onderzoek komt ook in deze tweede de thuissituatie naar voren (aangegeven
door meer dan 50% van de ouders) als de meest belangrijke bron van oorzaak voor het ontstaan van
problemen bij kinderen.



De ouders noemen de bij hen bestaande armoede (door onvoldoende gezinsinkomen), hun drukke
werkzaamheden, de gezondheidszorg (hoge medische kosten) en het tekort aan onderwijsleermiddelen
op de scholen, als de belangrijkste factoren uit de thuis en de schoolsituatie voor het ontstaan van
problemen bij hun kinderen. Dat de rol van de ouders in het proces van hulpverlening bij vele niet
duidelijk is, zou misschien een gevolg kunnen zijn van het feit dat, zo geven de onderzoeksresultaten
aan, er bij het hulpverleningsproces geen sprake blijkt te zijn van een intensieve, systematische en
continue begeleiding. De hulpverlening in gevallen van gedragsproblemen bestond vooral uit:
het leggen van contacten met diensten van het ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting en
het geven van adviezen aan de ouders met betrekking tot de opvoeding van de  kinderen.
In gevallen van leerproblemen bestond de hulp uit het zoeken naar een geschikte vorm van onderwijs
(speciaal onderwijs) voor het kind. De meeste ouders geven aan geen duidelijk moment van
beëindiging van de hulpverlening ervaren te hebben.

Suggesties van de ouders voor het voorkomen of opheffen van hun slechte leefomstandigheden en de
problemen bij hun kinderen:
• de bestrijding van de bestaande armoede;
• de verbetering van de huisvestingssituatie;
• het bereikbaar maken van de voorzieningen die verband houden met een verantwoorde

gezondheidszorg;
• het scheppen van voorzieningen ter ondersteuning van een verantwoorde vrijetijdsbesteding van

hun kinderen;
• het uitbreiden van de voorlichting over bestaande en in te stellen hulpverleningsinstanties en
• het mogelijk maken van maatschappelijke hulpverlening en ondersteunende hulp bij de opvoeding

en vorming van hun kinderen.

-9.3- Onderzoeksresultaten interviews met vertegenwoordigers van
hulpverleningsinstanties

De drie meest invloedrijke hulpverlenende instanties (zie § 7.7) vallen onder de verantwoordelijkheid
van de Surinaamse overheid. De andere instellingen die bij ons onderzoek (Fase II) zijn betrokken,
bleken ten opzichte van deze drie overheidsinstanties meer een schakel- en/of aanvullende functie te
vervullen.
Onze bevindingen met betrekking tot de drie meest invloedrijke hulpverlenende instanties kunnen als
volgt worden samengevat:

Het Medisch Opvoedkundig Bureau is de oudste van deze diensten, terwijl de afdeling Begeleiding
van het MINOV als jongste is ingesteld. Voor alle drie diensten is de school een belangrijk
werkterrein. Uitgaande van de doelstellingen en taken gaat het bij alle drie diensten om:
- het verrichten van de diagnostiek;
- de begeleiding van probleemleerlingen (met leer- en/of  gedragsproblemen) en
- de begeleiding van ouders.
Het verschil tussen de diensten ligt in hun werkwijze en het accent dat wordt gelegd binnen het terrein
van werkzaamheden. De afdeling Begeleiding houdt zich vooral bezig met de begeleiding van
schoolleiders en leerkrachten om zo de kwaliteit van het onderwijs te verhogen. Bij het Pedologisch
Instituut  wordt de nadruk veel meer gelegd op de begeleiding van leerkrachten en leerlingen binnen
het speciaal onderwijs. Bij het MOB wordt vooral voor het medische aspect van de hulpverlening een
grote plaats ingeruimd.
Ofschoon in de praktijk leer- en gedragsproblemen een vervlochtenheid vertonen, valt het ons op dat
binnen de instanties veel meer het accent gelegd wordt op de behandeling van leerproblemen.

Ondanks het feit dat vaak dezelfde scholen voor elk der diensten belangrijke werkterreinen vormen en
dientengevolge er samenwerkingsverbanden zouden moeten bestaan, opereren zij in de praktijk vrij
zelfstandig en onafhankelijk ten opzichte van elkaar. Van een integrale en gestructureerde vorm van
samenwerking is geen sprake.



Alle drie diensten blijken vooral de laatste achttien  jaren enorm te lijden onder de zeer slechte sociaal-
economische situatie in het land. Dit resulteert met name in:
• grote tekorten aan gekwalificeerd personeel (het kaderprobleem);
• slechte behuizing (accommodatie en outillage) van de diensten en
• gebrek aan de meest noodzakelijke faciliteiten en instrumenten.
Voor de diensten die onder het MINOV ressorteren gelden als knelpunten:
• de discontinuïteit in de leiding van het ministerie van Onderwijs;
• het uitblijven van een duidelijk beleid ten aanzien van hulpverlening aan probleemleerlingen;
• het uitblijven van een duidelijk beleid met betrekking tot het speciaal onderwijs;
• de slecht opgeleide leerkrachten;
• het armoedeprobleem (en de gevolgen daarvan);
• het gebrek aan onderwijsleermiddelen op de scholen.
Bij de dienst Begeleiding laat de samenwerking tussen haar verschillende subafdelingen veel te
wensen over. Van een multidisciplinair samenwerkingsverband is geen sprake waardoor
samenwerking met andere afdelingen binnen het ministerie, die zich ook met leerkrachten,
schoolleiders en ouders bezighouden (bijvoorbeeld de Inspectie, de afdeling Curriculumontwikkeling
en het Pedologisch Instituut), niet optimaal is.
Uit de verkregen informatie van de vertegenwoordigers van de  drie genoemde instanties hebben wij
kunnen constateren dat het beleid op het stuk van samenwerking tussen onderwijs en
jeugdhulpverlening nog niet optimaal is.
In verband met het voorgaande merken wij op dat in het aan de orde gestelde beleid in de Beleidsnota
2001-2005 (§ 3.3.3) wel opmerkingen worden gemaakt over jeugdzorg en hulpverlening, maar dat op
geen enkel moment sprake is van plannen om te komen tot een verantwoord, gestructureerd en vooral
integrale vorm van hulpverlening en begeleiding ten behoeve van probleemleerlingen.

-9.4- Conclusies

Op basis van de in § 9.2. en § 9.3 aangegeven uitkomsten van ons onderzoek worden in deze paragraaf
enkele conclusies getrokken.
Een belangrijk deel van de Surinaamse ouders met probleemleerlingen op de lagere scholen komt uit
het lager sociaal-economisch milieu. Het is een complex van factoren dat in dit milieu ertoe bijdraagt
dat deze ouders zodanig gevangen zitten in hun concrete leefsituaties, dat het voor hen zeer moeilijk is
optimaal te participeren in het proces van hulpverlening aan hun kinderen. De belangrijkste factoren
die aan de basis liggen van het gevangen zitten in de concrete leefsituatie van  de meeste ouders zijn
slechte huisvesting en gering inkomen (armoede). Voorts spelen ook nog de onbereikbaarheid van
basisvoorzieningen voor de gezondheidszorg, het ontbreken van opvoedings- en andere
voorzieningsinstanties in het directe leefmilieu een belangrijke rol. In dit verband wijzen wij op
gegevens van het Algemeen Bureau voor de Statistiek in Suriname (mei 2001) die aangeven dat zowel
het percentage arme huishoudens als arme personen in de periode 1969-2000 meer dan verdubbeld is.
Het percentage steeg van 22.6 naar 52.4., terwijl het percentage arme mensen steeg van 28.81 naar
59.24% van de bevolking.
Het gebrek aan de meest elementaire voorzieningen voor het geven van verantwoord onderwijs
(bijvoorbeeld  onderwijs- en leermiddelen) draagt voor een belangrijk deel bij tot het ontstaan van
onderwijsachterstanden en daardoor vergroting van de kans op het onstaan van probleemleerlingen.
De slechte sociaal-economische situatie in het land, gevoegd bij het ontbreken van een duidelijk beleid
met betrekking tot hulpverlening aan probleemleerlingen en de bestaande discontinuïteit op het gebied
van onderwijs- en  jeugdbeleid zijn belangrijke factoren die bijdragen tot vergroting van de reeds
bestaande en omvangrijke groep probleemleerlingen op de lagere scholen. Het in Suriname bestaande
model van sociaal-pedagogische hulpverlening en didactische begeleiding is om de volgende redenen
niet in staat aan probleemleerlingen op de lagere school verantwoorde hulpverlening en didactische
begeleiding te bieden:
• het grote gebrek aan gekwalificeerd kader;
• het ontbreken van een integrale aanpak van de problematiek;



• de slechte coördinatie en samenwerking van bestaande diensten zowel naar binnen als naar buiten
gericht;

• het ontbreken van adequate accommodatie en outillage van bestaande hulpverleningsinstanties.

Het ontbreken van een duidelijke visie met betrekking tot het speciaal onderwijs en de beperkte
mogelijkheden binnen deze vorm van onderwijs maakt een efficiënte en effectieve hulpverlening aan
de daarvoor in aanmerking komende probleemleerlingen niet goed mogelijk.
Van een duidelijk gestructureerde vorm van voorzieningen ten behoeve van een effectieve
maatschappelijke begeleiding van leerlingen binnen het speciaal onderwijs is geen sprake. Ook draagt
het ontbreken van een duidelijk en eenduidig beleid met betrekking tot de samenwerking van
onderwijs- en jeugdzorg ertoe bij dat het niveau van hulpverlening aan probleemleerlingen geen
structureel maar een incidenteel karakter draagt. Uitgaande van de grote omvang van
probleemleerlingen op de lagere school waarvan de problemen  hun oorzaak vinden in buitenschoolse
factoren, valt ten onrechte de meeste nadruk binnen de hulpverlening op het oplossen van
leerproblemen bij deze kinderen.

Binnen het proces van hulpverlening aan probleemleerlingen op de lagere school wordt de leerkracht
in het algemeen als een zwakke schakel ervaren. Deze cultuurarbeider is niet voldoende voorbereid op
de onderwijzende en opvoedende taken die inherent zijn aan het beroep. De discontinuïteit van het
onderwijsbeleid in het algemeen en met betrekking tot de lagere school in het bijzonder, is één van de
belangrijkste factoren die de bestaande structuren voor hulpverlening aan probleemleerlingen
frustreert. Uitgestippelde plannen voor middellange en lange termijn komen niet of nauwelijks tot hun
recht.

-9.5-  Aanbevelingen voor beleid en praktijk

De in § 7.7 getrokken conclusies naar aanleiding van de eerste fase van het  onderzoek gaven -
vooruitlopend op die van de IIe fase (§ 9.4) - antwoord op onze vraagstellingen. In deze paragraaf
doen  wij op basis van de conclusies, die na beide onderzoeksfasen zijn getrokken, enkele
aanbevelingen. Deze suggesties zijn direct bedoeld voor beleid en praktijk.

Wij  hebben vastsgesteld  dat het grootste deel van de geconstateerde problemen slechts adequaat kan
worden opgelost, indien aan een aantal basisvoorwaarden voor de ontwikkeling van Suriname in hun
algemeenheid wordt voldaan. Het blijkt namelijk dat voor het normaal kunnen functioneren van
leerlingen, ouders, schoolleiders, leerkrachten en hulpverlenende instanties, waar het binnen ons
gebied van onderzoek om gaat, het in vele gevallen aan de meest elementaire voorzieningen ontbreekt.
Een groot deel van de problematiek betreft slechte huisvesting, gebrek aan werkgelegenheid, slechte
gezondheidszorg, armoede en  gebrek aan gekwalificeerd kader. Het zijn dus zaken die direct te maken
hebben met welvaart en de algemene ontwikkeling van de natie. In dit verband is het goed erop te
wijzen dat deze situatie niet alleen in Suriname maar ook in vele andere derdewereldlanden bekend is.
Vele Europese landen hebben in de jaren vijftig ook een dergelijke sociaal-economische ontwikkeling
gekend. In Nederland kwamen  rond de aangegeven  periode binnen de sociologische wetenschap toen
heftige discussies op gang over de vraag welke de beste strategie van hulpverlening zou moeten zijn
voor de aanpak van de genoemde problematiek. Bij deze discussies hebben belangrijke sociologen,
o.a. Milikowski, Stalpers en Zeldenrust grote bijdragen geleverd. Achteraf bleek de traditionele
benadering, de individuele hulpverlening, niet de beste aanpak te zijn. Veel betere resultaten zijn
verkregen door in eerste instantie de algemene onmaatschappelijke levensomstandigheden weg te
werken, om zo de onmaatschappelijke situaties van vooral degenen in de onderlaag van de
samenleving te bestrijden (Van Wel, 1999).
Voor Suriname zou het voorgaande betekenen dat de hier genoemde problematiek, die door de
resultaten van ons onderzoek is blootgelegd, het best zou kunnen worden opgelost door in eerste
instantie de algemene ontwikkeling van de natie aan te pakken. Dit zou kunnen  geschieden door de
aspecten van deze problematiek (huisvesting, werkgelegenheid, gezondheidszorg, gebrek aan kader,
gering inkomen) een geintegreerd deel te laten uitmaken van een nationaal ontwikkelingsplan. In dit



plan - dat als basis een breed gedragen maatschappijvisie moet bezitten-  moeten alle maatschappelijke
facetten worden betrokken, dus ook het onderwijs en alles wat daarmee in verband staat. Het spreekt
vanzelf dat een dergelijk plan als basisuitgangspunt moet dienen voor elke zittende regering, om
zodoende de continuïteit van het beleid op elk gebied en daardoor van een progressieve ontwikkeling
te garanderen. De sociaal-economische achteruitgang van het land vereist dat binnen het genoemde
nationaal ontwikkelingsplan, als overbruggingsfase, actieplannen (voor korte, middellange en lange
termijn) en crashprogramma’s worden aangegeven en uitgevoerd voor de oplossing van actuele en
dringende problemen. Een belangrijk gebied is in dit verband de onderwijsproblematiek van het GLO
en de moeilijkheden die  probleemleerlingen op dit onderwijsniveau ondervinden.

Een nationaal onderwijsplan

Vanwege de belangrijke plaats van het onderwijs in het kader van de ontwikkeling van elk land zal
ook in Suriname aan een goed voorbereid en breed gedragen nationaal onderwijsplan grote prioritiet
moeten worden gegeven. Een dergelijk plan zal een belangrijk onderdeel dienen uit te maken van het
eerder genoemde nationaal ontwikkelingsplan waarin behalve de visies met betrekking tot de
ontwikkeling van het onderwijs in al zijn facetten, ook het beleid en de concrete actieprogramma’s ter
realisering daarvan moeten worden opgenomen. In dit  verband wordt vanwege het dringende karakter
aanbevolen om op korte termijn een scherp omlijnde visie te ontwikkelen met betrekking tot:
• de noodzakelijk te bieden hulpverlening aan probleemleerlingen in het GLO;
• de samenwerking tussen Onderwijs- Jeugdzorg en andere sociale en hulpverleningsinstanties;
• het speciaal onderwijs en de didactische en maatschappelijke begeleiding van de leerlingen binnen

dit onderwijs.
Op basis van de ontwikkelde visies moet ten aanzien van de genoemde punten met alle relevante
instanties en/of personen een duidelijk beleid worden ontwikkeld. Dit integraal beleid moet in
actieplannen worden uitgewerkt. Het is verheugend dat in de beleidsnota voor 2001-2005 te lezen is
dat er plannen bestaan om alvast met grondige evaluaties te starten. In het kader van het
bewerkstelligen van een nauwere samenwerking tussen Onderwijs en Jeugdzorg zal vooraf een
grondige evaluatie van de bestaande samenwerkingsverbanden moeten plaatsvinden.

Met betrekking tot de grote behoefte aan een verantwoorde integrale sociaal-pedagogische
hulpverlening en didactische begeleiding van de vele probleemleerlingen zal een aan de Surinaamse
situatie aangepast model voor hulpverlening  moeten worden ontwikkeld. Het in deze studie
ontwikkelde model (in deel 3), dat als een bijzondere aanbeveling mag worden beschouwd,  is hiertoe
een eerste aanzet. Daarin wordt benadrukt dat vanwege de grote omvang van de groep
probleemleerlingen van wie de belangrijkste oorzaken van hun problemen buiten de school liggen,
dringende voorzieningen moeten worden getroffen voor een verantwoorde  begeleiding van deze
categorie leerlingen en hun ouders. Het is daarom, uitgaande van de resultaten van ons onderzoek,
noodzakelijk een belangrijke plaats toe te kennen aan voor op de school en de problemen gericht
(school)maatschappelijk werk. In het door ons ontwikkelde model van hulpverlening (§ 11.3) neemt
deze werkvorm dan ook een centrale plaats in.

Het feit dat de thuissituatie de belangrijkste oorzaak is voor problemen bij lagereschoolleerlingen,
geeft aanleiding te pleiten voor een verdere uitbouw van het gezinsmaatschappelijk werk (niet alleen
op materieel maar ook op immaterieel niveau). Aan de verbetering van het woon- en leefklimaat van
arme eenoudergezinnen zal in dit verband grote prioriteit gegeven dienen te worden (zie ook het
gestelde hierover in de beleidsnota van het ministerie van Sociale zaken en Volkshuisvesting (§ 3.3.2)
en in hoofdstuk 11)

Daar ook de schoolsituatie, vooral in de  ver van Paramaribo afgelegen districten, nog steeds een
belangrijke oorzaak is voor het ontstaan van problemen bij lagereschoolleerlingen, is nader onderzoek
daarnaar gewenst. In dit verband zal vooral de problematiek met betrekking tot de taalachterstanden
bij leerlingen bijzondere aandacht dienen te krijgen. Ons onderzoek heeft uitgewezen dat vooral in de
districten Marowijne, Brokopondo en Sipaliwini deze problematiek reeds extreme vormen heeft
aangenomen.



In Suriname wordt het onderwijs-, jeugd- en sociaal beleid bepaald door verschillende ministeries,
waardoor over de uitvoering daarvan grote onduidelijkheid ontstaat. De verantwoordelijkheid voor dit
beleid zal- zeker voor de problematiek  die de vorming van jongeren raakt- volledig in handen moeten
zijn van het ministerie van Onderwijs en Volksontwikkeling. Als overgangsmodel zou een
interdepartementale commissie belast kunnen worden met het vormgeven, vastleggen, sturen en
evalueren van het bedoelde beleid. Strakke maatregelen, wetten, zullen moeten worden ingesteld om
de discontinuïteit van het beleid tegen te gaan. In de huidige situatie namelijk begint elke nieuwe
regering met de invoering van weer een ander beleid, wat niet bevorderlijk is voor de oplossing van de
bestaande problemen.

Eenoudergezinnen in Suriname in het algemeen en in het bijzonder die welke betrokken zijn bij de
onderwijsproblematiek van probleemleerlingen, vragen dringend om het instellen van aangepaste
voorzieningen en maatschappelijke begeleiding. Deze meestal sociaal-economische zwakke gezinnen
zijn zeer kwetsbaar en behoeven dus extra hulp en begeleiding. Hieraan  kan het
schoolmaatschappelijk werk, dat zich richt op kind-school-gezin en het sociaal-economisch netwerk
(zie ook hoofdstuk 10) een grote bijdrage leveren.

De voorbereiding van de Surinaamse GLO-leerkracht op zijn/haar didactische en opvoedkundige
taken is niet adeqaat. Binnen het proces van hulpverlening wordt hij/zij als een zeer zwakke schakel
ervaren. Het is daarom noodzakelijk het leerstofpakket van alle pedagogische pcademies grondig te
evalueren (in het jaar 2001 is daarmee reeds een aanvang  gemaakt). Op basis van de uitkomsten van
deze evaluaties zullen de gewenste aanvullingen en aanpassingen moeten worden aangebracht, waarbij
ook de voorbereiding van de leerkracht, als schakel binnen het proces van hulpverlening, speciale
aandacht dient te krijgen. Aanbevolen wordt de toelatingseis tot opleidingen voor de vorming van
GLO- leerkrachten  op te trekken tot het HAVO of VWO-diploma (in plaats van het huidige MULO-
diploma). Het spreekt van zelf dat de bestaande situatie  geleidelijk moet worden afgebouwd.
Als belangrijkste uitgangspunt zal op de pedagogische academies moeten gelden: een zodanige
vorming van de aspirant-leerkracht, waardoor deze overal in het land, dus ook in het binnenland,
verantwoord onderwijs zal kunnen verzorgen. Het is in dit verband belangrijk in het leerstofpakket van
de opleidingen speciale leergangen op te nemen, die garanties bieden voor voldoende kennisbezit van
de cultuur van de binnenlandbewoners in het algemeen en van de diversiteit in de plaatselijke
problematiek van dit deel van het land in het bijzonder. Met deze kennis als basis zou op een
verantwoorde wijze ook de praktische voorbereiding van de aspirant-leerkracht in het binnenland
kunnen plaatsvinden. Het spreekt vanzelf dat naast een grondige sociaal-economische kennis van
eigen land en volk voldoende wereldoriënterende informatie noodzakelijk is. Vanzelfsprekend daarbij
is dat kennis van de moderne informatie-technologie onontbeerlijk is.

De langer dan honderd jaar durende problematiek van het onderwijs in het binnenland heeft zulke
desastreuze vormen aangenomen, dat moet worden overwogen om binnen het ministerie van
Onderwijs,  speciaal ten behoeve van dit onderwijs, een directoraat in te stellen. Dit directoraat zal
hechte samenwerkingsverbanden moeten ontwikkelen  met de overige ministeries in het algemeen en
met dat van  Regionale Ontwikkeling in het bijzonder.

In het kader van een noodzakelijke integrale aanpak van de hulpverleningsproblematiek  zal het
instellen van  Interne Begeleiders (I.B’ers) op GLO-scholen overwogen dienen te worden (zie ook
bijlagen A, 17 ). Als schakel tussen de school en vertegenwoordigers van hulpverlenende instanties is
voor de IB’er in het kader van het hulpverlenings- en begeleidingsproces van probleemleerlingen een
zeer belangrijke taak weggelegd.

Een eerste stap ter oplossing van het tekort aan het kaderpersoneel is een inventarisatie van het
bestaande kader te maken en de behoefte op korte, middellange en lange termijn vast te stellen. In dit
verband zullen vooral de aspecten opleiding (niveau/lokaal of niet) en motivatie (financiële
waardering) speciale aandacht moeten krijgen. De tweede stap is het uitstippelen van een duidelijk
beleid om daarna geleidelijk over te gaan op een stapsgewijze uitvoering.



Een integrale aanpak van de hulpverlening aan probleemleerlingen vereist het opstellen van een goed
gestructureerd plan ter bevordering van en steunverlening aan het regionaal te organiseren buurt- en
clubhuiswerk (in alle districten ). In dit verband zal ook de opleiding van gekwalificeerd kader dienen
te worden opgenomen.

Het uitstippelen van een duidelijk beleid ter stimulering en bevordering van de ouderparticipatie
binnen het GLO is zeer gewenst. In de Beleidsnota 2001- 2005 staat aangegeven dat de Surinaamse
regering van plan is deze kwestie serieus aan te pakken. Hoe deze aanpak concreet gestalte zal krijgen
wordt helaas niet aangegeven. Veel aandacht  zal in dit verband  aan de rol van de leerkracht, de
schoolleiding en het schoolmaatschappelijk werk besteed moeten worden.

Aan de aanschaf van de meest elementaire onderwijsleermiddelen voor het GLO dient binnen het
onderwijsbeleid grotere prioriteit gegeven te worden. Een structurele oplossing van dit probleem is
dringend gewenst.

Verantwoord beleid moet door wetenschappelijk onderzoek verkregen data als basis hebben. De enige
universiteit in het land zal  directer moeten worden betrokken bij het produceren van deze data,
uiteraard in nauwe samenwerking met de afdeling Onderzoek en Planning van het MINOV (zie ook
het gestelde hierover in de beleidsnota § 3.3.3). Het is aan de beleidsmakers om de prioriteitsgebieden
aan te geven.

Ofschoon in het Regeringsprogramma 2001-2005 de noodzaak van decentralisatie van bestuur wordt
aangegeven, treffen wij in de beleidsnota weinig momenten aan waarop concrete stappen die hiertoe
moeten leiden (zullen) worden gezet. Voor de overgang van centralisatie naar decentralisatie van
bestuur is een gedegen studie en een planmatige (georganiseerde) aanpak noodzakelijk.

Mede door de sterke centralisatie van het bestuur in en rond de hoofdstad Paramaribo  komt  het
onderwijs en de hulpverlening aan probleemleerlingen in de overige districten niet voldoende tot zijn
recht. Uit ons onderzoek blijkt dat de behoeften niet alleen per district maar ook per ‘soort school’
verschillen, waardoor decentralisatie niet meer kan worden uitgesteld.

De grote nadruk die nu nog in het Surinaamse GLO- onderwijs wordt gelegd op het wegwerken van
binnenschoolse factoren die problemen bij de leerlingen veroorzaken, blijkt onterecht. Ofschoon de
vervlochtenheid van leer- en gedragsproblemen groot is, zal, gezien de grote omvang van
probleemleerlingen  bij wie de basis van de problemen vooral buiten de school ligt, grotere aandacht
gegeven moeten worden aan de opheffing van deze buitenschoolse factoren.

Het zittenblijversprobleem binnen het Surinaams onderwijs wordt in alle door ons bestudeerde
beleidsnota’s (vanaf de jaren zeventig ) als knelpunt aangegeven. Dit is een bewijs dat het de
beleidsmakers nog steeds niet gelukt is het grote aantal zittenblijvers terug te dringen. Er zal hard
gewerkt moeten worden aan het vinden van oplossingen voor het opheffen van de buitenschoolse
factoren die een vlot doorlopen van de lagereschoolperiode belemmeren. Het grote aantal
zittenblijvers zou kunnen worden teruggedrongen door het opleiden en inzetten van ‘remedial
teachers’ op alle GLO -scholen, het instellen van Interne Begeleiders (IB’ers, zie ook bijlagen A, 17)
op alle GLO –scholen en het intensiveren van de opleidingen van leerkrachten bij het speciaal
onderwijs (SO-leerkrachten). Deze leerkrachten zouden niet alleen op de scholen voor speciaal
onderwijs, maar ook in S.O.-klassen op de gewone lagere school moeten worden ingezet.

In Suriname nam tot de jaren zeventig de gezondheidszorg een zeer belangrijke plaats in.Vanaf  1980
is de medische zorg zodanig verslechterd, dat - zoals uit ons onderzoek is gebleken- het grootste deel
van de GLO- leerlingen geen jaarlijks medisch onderzoek meer ondergaat. In dit verband is het
belangrijk aan te geven dat ook in het periodiek-landenrapport ‘Conventie Rechten van het kind
(CRC) Suriname 2000’ melding wordt gemaakt van een grote toename, na 1980, van ziekte en sterfte



onder zuigelingen en kinderen. Als oorzaak daarvan wordt de verslechterde sociaal-economische
situatie van de afgelopen achttien jaar genoemd.
Het streven zal er op gericht moeten zijn het niveau van de gezondheidszorg terug te brengen op
minstens dat van 25 jaar geleden. Hieraan zal grote prioriteit gegeven moeten worden. Ook in dit
verband is decentralisatie van bestuur naar alle districten toe zeer aan te bevelen. Het instellen van
gezondheidscentra in alle districten, speciaal belast met een sectie medisch schoolonderzoek, zou een
eerste aanzet kunnen zijn.

De reeds jaren durende onbevredigende GLO-6- toetsresultaten (zie bijlagen A, 7, 8a en 8b) maken
een grondig onderzoek naar de betekenis, inhoud en functie van deze toets noodzakelijk.
Door het MINOV zijn in 2000 en 2001 in plaatselijke dagbladen gegevens gepubliceerd (zie  bijlagen
A, 19) die aangeven dat van de duizend leerlingen die de GLO –toets behalen er nog geen honderd een
VWO-opleiding afronden.

Voor aanbevelingen die specifiek gericht zijn op het optimaal functioneren van het door ons
ontwikkelde model voor integrale sociaal-pedagogische hulpverlening en didactische begeleiding van
leerlingen in het primair onderwijs verwijzen wij naar § 11.5.



DEEL 3

EEN MODEL VOOR INTEGRALE SOCIAAL-
PEDAGOGISCHE HULPVERLENING  AAN EEN
DIDACTISCHE BEGELEIDING VAN LEERLINGEN
IN HET PRIMAIR ONDERWIJS

Children are important. Education and schools are important.
The child who comes to school must be accepted as he is.
School social work has a philosophy, a discipline, and a service
to offer what is good in meeting the needs of children.

Ray Graham



Algemeen

Door middel van de onderzoeksresultaten die wij in deel 2 uitvoerig hebben besproken, hebben wij
antwoord kunnen geven op de drie vraagstellingen die als uitgangspunt hebben gediend voor ons
onderzoek (§ 5.2). Op grond van de conclusies kwam vast te staan dat de hulpverlening aan de lagere
school en haar probleemleerlingen in Suriname te wensen overlaat. Het bleek dat de betreffende
actoren de vigerende hulpverlening als inadequaat ervaren en dat de hulpverlening aan vooral de
sociaal-maatschappelijk  benadeelde pupillen verre van optimaal is. De behoefte aan een effectievere
en efficiëntere vorm van hulpverlening blijkt zeer groot te zijn. De bestaande hulpverlenende
instanties kunnen om velerlei redenen (de slechte sociaal-economische situatie, gebrek aan kader,
enz.) niet optimaal functioneren. Geen wonder dat de roep vanuit het veld om een gespecialiseerde
vorm van maatschappelijk werk ter ondersteuning van de school, schoolleiding, leerkrachten en
leerlingen, groot is.

Uit deel 1 en 2 is duidelijk naar voren gekomen dat lagere scholen met een aantal problemen te
kampen hebben die zij in onvoldoende mate kunnen oplossen. Het betreft bijvoorbeeld de problemen
die niet of onvoldoende door de school worden opgepakt maar waar deze wel een taak in heeft. Voor
de scholen ontbreken de noodzakelijke voorzieningen, de tijd en de deskundigheid om op een
adequate manier te reageren op de problemen van leerlingen en hun ouders. In feite is door het
onderzoek bevestigd dat het vigerende model voor hulpverlening aan Surinaamse
lagereschoolleerlingen niet voldoet en dat verbetering dringend  noodzakelijk is (zie vraagstelling C, §
5.2).

In dit deel van de studie zullen wij, mede op basis van de resultaten van ons onderzoek (deel 1 en 2),
een aan de Surinaamse situatie aangepast model ontwikkelen voor efficiëntere en effectievere sociaal-
pedagogische hulpverlening aan en didactische begeleiding van leerlingen in het primair onderwijs.
Daar ons onderzoek heeft aangetoond dat bij het grootste deel van de probleemleerlingen de oorzaken
van hun problemen in factoren buiten de school liggen, zullen wij bij ons model voor hulpverlening
bijzondere aandacht aan deze categorie leerlingen schenken. Het onderzoek heeft aangetoond dat er in
Suriname om diverse redenen geen sprake is van een integrale benadering van de hulpverlening aan de
lagereschoolleerlingen. Ons model zal daarom, mede ook op basis van onze visie met betrekking tot
wat onder een sociaal-pedagogische aanpak moet  worden verstaan (zie het gestelde in hoofdstuk 4),
van een integrale benadering van de problematiek uitgaan.

In vele landen hebben problemen als die welke in Suriname voorkomen en door ons onderzoek zijn
blootgelegd, geleid tot de inzet van het ‘school social work’ (schoolmaatschappelijk werk). Dat is dan
ook de  belangrijkste reden waarom wij naast de uitkomsten van ons eigen onderzoek (zie het gestelde
in deel 1 en 2) ook gebruik zullen maken van de resultaten van een eveneens door ons verrichte
research met betrekking tot de betekenis en het  functioneren van het schoolmaatschappelijk werk
(SMW) in de Verenigde Staten van Amerika, de Caribische regio en Nederland (hoofdstuk 10).
In hoofdstuk 11 wordt de ontwikkeling en de presentatie van het model voor hulpverlening aan
Surinaamse  leerlingen aan de orde gesteld. Als belangrijkste basisuitgangspunten voor de
ontwikkeling van dit model hebben gegolden:
- de uitkomsten van de literatuurstudie (deel 1) en het empirisch onderzoek (deel 2);
- de uitkomsten van ons onderzoek naar de betekenis en het functioneren van het

schoolmaatschappelijk werk  in de Verenigde Staten van Amerika, het Caribisch gebied en
Nederland;

- de bestaande werkwijze van de hulpverleningsdiensten in Suriname;
- de bestaande sociaal-econmische situatie in Suriname;
- de moderne opvattingen en ontwikkelingen met betrekking tot integrale sociaal-pedagogische

hulpverlening aan school en leerlingen;
- de aangegeven ontwikkelingen/maatregelen in de beleidsnota van de Surinaamse regering  voor de

periode 2001-2005;



- de moderne uitgangspunten ten aan zien van zorgverbreding in het onderwijs, voor- en
vroegschoolse educatie en decentralisatie van  het onderwijs- en jeugdzorgbeleid (zie ook het
gestelde hierover in hoofdstuk 2).

Wij sluiten het hoofdstuk af met enkele aanbevelingen die direct in betrekking staan tot de
implementatie van  het door ons ontwikkelde model voor hulpverlening en didactische begeleiding.



-10-  Het schoolmaatschappelijk werk (‘school social work’)

-10.1-  Inleiding

Het schoolmaatschappelijk werk (SMW)  moet gezien worden als een bijzondere functie van het
maatschappelijk werk. Het richt zich op de leerling en zijn/haar omgeving, maar beperkt zich tot dié
gevallen waar de problemen op school hun oorsprong  vinden of tot uiting komen. Deze functie van
het maatschappelijk werk is in het Engelse en Noord-Amerikaanse onderwijssysteem reeds langer dan
honderd jaar geleden geïntroduceerd (Oppenheimer en Mabel, 1925). Het is daarom niet verwonderlijk
dat het SMW in sommige van deze gebieden volledig in het schoolsysteem is geïntegreerd.
SMW is een vorm van maatschappelijk werk die zich richt op de vierhoek kind-ouders-school-
maatschappij, waarbij het belang van het kind in het onderwijs centraal staat. Het doel is de leerling de
kans te geven zich optimaal te ontplooien in het onderwijs. Het spreekt vanzelf dat wij slechts van
schoolmaatschappelijk werk  spreken, wanneer er sprake is van een structurele samenwerking met het
onderwijs. Een groot voordeel van deze werkvorm is dat het - als vorm van ambulante
(jeugd)hulpverlening- een lage drempel heeft voor  zowel  de jeugdigen als  hun ouders.
Vanaf  de introductie van het SMW in Nederland is er veel  werk verzet om de plaats te bereiken die
deze werkvorm hedentendage binnen de jeugdhulpverlening in dit land inneemt. De essentie van het
werk is dat de vindplaats van de problemen de school is en dat er nauw wordt samengewerkt met het
onderwijsteam en eventueel andere disciplines binnen de school en daarbuiten.

Het SMW heeft zich door zijn aard, inhoud, betekenis en functie vooral in de  vorige eeuw ontwikkeld
tot een werkterrein dat een uitstekende brugfunctie vervult naar bestaande voorzieningen toe binnen
het uitgebreide terrein van de jeugdzorg. Hierdoor komt het ook volledig tot zijn recht in het kader van
de moderne visies en ontwikkelingen op het gebied van onderwijs en jeugdzorg.

In § 10.2 beperken wij ons tot het geven van een korte schets van het SMW in de Verenigde Staten en
de Caribische regio om vervolgens in par. 10.3 in te gaan op het SMW in Nederland. Het hoofdstuk
wordt afgesloten met een samenvatting (§ 10.4).

-10.2- Schets van het ‘school social work’ (schoolmaatschappe-
lijk werk) in de Verenigde Staten van Amerika en de
Caribische regio

-10.2.1- De Verenigde Staten van Amerika

In de Verenigde Staten van Amerika begon het ‘school social work’ in het schooljaar 1906 – 1907 in
de steden New York, Boston en Hartford (Allen – Meares, 1986). Deze vorm van maatschappelijk
werk ontwikkelde zich vooral door particuliere initiatieven (o.a. van buurthuizen en clubhuizen).
Vanwege de in de  periode 1907-1910 steeds groter wordende groepen immigranten ontstond er
behoefte aan zogenaamde ‘visiting teachers in the schools’, met het doel de effectiviteit van de
vorming van de nieuwe leerlingen te bevorderen door harmonie te bewerkstelligen tussen school- en
gezinsmilieu. Dit mogen wij het begin noemen van wat later onder de naam ‘school social work’ zich
zou aandienen. Rond 1920 ontstond er een enorme bloei van het ‘school social work’ door de
activiteiten van ‘The National Association of Visiting Teachers’. Deze stelde dat “the school was
viewed as a strategic center of child welfare work, linking children and families with resources, so that
learning and growth would not be hindered” (Allen-Meares, 1986).
In de periode 1940 – 1960 bereikten de discussies over de eigenlijke rol, de functie van het ‘school
social work’ en de ‘school social worker’ een hoogtepunt. De nadruk van het werk van de ‘school
social worker’ werd vooral gelegd op het gebied van leerlingen met sociale en emotionele problemen.
Ook de keuze van de juiste methode van aanpak vormde een belangrijk onderwerp van discussie. De
jaren zeventig vertoonden een gestage groei van het ‘school social work’, waarbij de nadruk vooral



gelegd werd op het gezin, het werken in teamverband, de hulp aan gehandicapten en de modellen voor
verantwoorde behandeling van probleemgevallen. De discussie bewoog zich dus vooral rond de
praktijk van het werk. De grote sociale veranderingen van de jaren tachtig (met gevolgen als inflatie,
drugsgebruik, kindermishandeling, armoede, groot aantal zittenblijvers) deden wederom de discussies
over de juiste modellen van aanpak en behandeling in de praktijk van het werk toenemen. Op de derde
nationale conferentie met betrekking tot ‘school social work’ die in de genoemde periode plaatsvond,
waren de praktijk, de juridische basis en de specialisaties van het ‘school social work’ de belangrijkste
issues.

In de late jaren negentig naar de 21ste  eeuw toe zien wij een grote teruggang van het aantal ‘school
social workers’. De sterke technologische ontwikkelingen en de grote nadruk op de preventie met
betrekking tot sociale en geestelijke problemen zijn volgens de meeste auteurs de belangrijkste
oorzaken voor deze ontwikkeling .

Door de School Social Work Association of America werd kort voor de eeuwwisseling The
International School Social Work Conference (‘peace in every classroom’) georganiseerd. Als
gastheer trad  de Illinois Assocation of School Social Workers op. Belangrijk was: ‘learning about
School Social Work Across the Globe’. De issues op deze conferentie waren: training school social
workers, the school social work consultants, the school social work community today
(organizationally), social workers helping social workers, supervision in schools, crisis intervention
models, school social workers and the church, sexual abuse and learning, technology a living part of
your (the school social worker) practice, madness in the schools and lesbian, gay, bisexual and
transgender youth in today’s school.
Uit deze zeer uitgebreide lijst van thema’s blijkt de enorme uitbreiding en ontwikkeling van  het
‘school social work’ in de Verenigde Staten.
De Nationale Vereniging van Maatschappelijk Werkers (NVMW) in Nederland werd op genoemde
conferentie vertegenwoordigd door Ineke van Weezel. In een artikel in het vakblad Maatwerk voor
maatschappelijk werk (oktober, 1999) wijst zij vooral op het belang van preventieprogramma’s voor
de ‘safe and caring schools’ van Fred Schrumf die overal in de Verenigde Staten worden gebruikt. In
deze programma’s vormt de school een centrum van de buurt, waarin wordt samengewerkt met ouders
en buurtorganisaties. “Deze formule is overgewaaid naar Nederland. Ook hier kennen we nu de
Vensterschool in Groningen, de Brede School in Rotterdam en de Forumschool in Utrecht”, aldus
Van Weezel.
In de Verenigde Staten worden schoolmaatschappelijk werkers (SMW’ers) erkend en functioneren zij
in multidisciplinaire teams. De kern van hun functie bestaat uit het onderzoeken van kinderen,
daarover te rapporteren, gesprekken met leerlingen en hun ouders te voeren, met groepen te werken en
zich op preventie te richten. Zij hebben een voortrekkersfunctie in de preventieprogramma’s (Van
Weezel, 1999).
Op de conferentie bleek dat wereldwijd het aantal SMW’ers groeit en dat daardoor gestreefd wordt
naar een actievere internationale samenwerking.

-10.2.2- De Caribische regio

De bedoeling van deze paragraaf is een algemeen beeld te schetsen van de betekenis en plaats van het
‘school social work’ (het schoolmaatschappelijk werk) en  ‘de school social  worker’ ( de
schoolmaatschappelijk werker)  in de landen die tot de Caraibische  regio worden gerekend. Wij doen
dit in de overtuiging dat de uitkomsten van ons onderzoek - gezien de vele overeenkomsten  tussen
Suriname met de landen in de Caribische regio (historische ontwikkeling, sociaal-economische
situatie, maatschappelijke en culturele achtergronden)- ook voor deze gebieden van bijzondere waarde
kunnen zijn bij het zoeken naar oplossingen  voor  probleemleerlingen binnen het primair onderwijs.

De Caribische regio kan worden aangeduid als het eilandenrijk tussen Noord- en Zuid-Amerika. Het
zijn  24 (ei)landen met een bevolking die varieert van een paar duizend tot meer dan tien miljoen
inwoners. Ook Suriname en de Guyana’s, die tot het vaste land van Zuid-Amerika behoren, worden tot
het  Caribisch gebied gerekend. Een veel gehanteerde indeling van de Caribische regio is die in:



- de Grote Antillen (de grote eilanden): Cuba, Dominicaanse Republiek/ Haïti, Puerto Rico en
Jamaica;

- de Kleine Antillen: de ABC-Staten (Aruba, Bonaire, Curaçao) en Trinidad and Tabago;
- de vaste landengebieden: Suriname en de Guyana’s.
Tegenwoordig is meer dan de helft van de landen van de regio politiek onafhankelijk. Andere, zoals de
Virgin Islands en Guadeloupe, zijn nog steeds koloniën.
De rijkdom van de Caribische landen varieërt enorm. Zo heeft Puerto Rico een goed ontwikkelde
industrie en bloeit op vele eilanden de toeristenindustrie. Haïti daarentegen is één van de armste
landen op het westelijk halfrond.
De grote invloed van West-Europa op het Caribisch gebied heeft geleid tot een tweeledige economie
die kenmerken heeft van een plantage-economie gericht op de wereldmarkt en van een inlandse  of
kleinboereneconomie. Wij zien voorts een duidelijke gelaagdheid binnen de bevolking (bijvoorbeeld
veel  blanken in staffuncties versus geringe training en scholing bij de lokale bevolking). Buitenlandse
maatschappijen werken overwegend met buitenlands kapitaal. De prioriteiten zijn vooral op het
buitenland gericht.
Het Caribisch gebied is te verdelen in landen die gekoloniseerd zijn geweest door Engelsen, Fransen
of Nederlanders. Het spreekt vanzelf dat op deze eilanden de cultuur door deze Europeanen enorm is
beïnvloed (o.a. het opvoedings- en onderwijssysteem). Vedder (1995) wijst erop dat de slavernij een
duidelijke stempel gedrukt heeft op het sociale leven en het sociale gedrag van de bevolking. Van
Dijke en Terpstra (1987) benadrukken vooral de nog steeds heersende afhankelijkheid van buitenlands
kapitaal.

In het navolgende gaan wij, tegen de achtergrond van de sociaal-economische context van enkele van
deze eilanden, nader in op bestaande situaties binnen het primair onderwijs. Voor een verantwoord
beeld van de regio viel onze keuze op de eilanden Curaçao (Kleine Antillen), Trinidad (Kleine
Antillen) en Jamaica (Grote Antillen).

Curaçao

De Curaçaose onderwijsstructuur is aan de basis een kopie van de Nederlandse. Harsveld (1996)
benadrukt de belangrijkste twee functies in dit onderwijs: het ontwikkelen van de cognitieve, creatieve
en psycho-motorische vermogens van de  leerlingen en het zich voorbereiden op een productieve
functie in de maatschappij.

In diverse beleidsnota’s (van 1993-1997) wordt gesteld dat op de basisscholen het veelvuldig
‘zittenblijven’ op dit eiland een zeer ernstig probleem vormt. Gemiddeld 65% van de leerlingen is één
of meerdere keren blijven zitten. Het aantal drop-outs wordt geschat op ongeveer 400 leerlingen per
jaar (25%). Ondanks de leerplicht is het verzuimpercentage extreem hoog. Vedder (1995) vindt dat
vele schoolkinderen op het eiland geen thuis vinden en op school geen geborgenheid en dat hun
ontwikkeling niet op adequate wijze wordt gestimuleerd. Hij stelt (p. 60):  ”Opvoeders besteden
weinig aandacht aan de kinderen. Een oorzaak wordt gezocht in gebrek aan pedagogische kennis en
vaardigheid en respect voor kinderen”. Hij wijst in dit verband ook op de grote financiële nood die de
aandacht van de ouders opeist.

Tegen de achtergrond van het voorgaande is het voor ons interessant te weten hoe het gesteld is met de
hulpverlening aan probleemleerlingen in het primair onderwijs. Vanwege het ontbreken van harde
door wetenschappelijk onderzoek verkregen data over de stand van zaken met betrekking tot
probleemleerlingen in het primair onderwijs en de ten behoeve van hen bestaande hulpverlening, zijn
er helaas geen betrouwbare cijfers voor handen. De resultaten van interviews die wij in februari en
maart 2002 met leidinggevende functionarissen binnen het basisonderwijs hebben gehad, tonen aan
dat in de laatste tien jaren een groot deel van de leerlingen die de basisschool niet heeft afgerond, naar
Nederland vertrekt. In verband hiermede wordt in het rapport ‘Education for all 2000’ (UNESCO) een
erg somber beeld geschetst over de situatie van het Curaçaose basisonderwijs. De Schooladviesdienst
op het eiland doet pedagogisch-didactisch onderzoek ter bepaling van didactische- of
schoolvorderingsproblemen. Gedragsproblemen van leerlingen worden doorgegeven aan de dienst



Skuchamo. Het bieden van hulp door op de schoolproblematiek gespecialiseerde maatschappelijk
werkers komt de laatste vijf jaren op kleine schaal op gang, echter niet of nog niet in een duidelijk
gestructureerd verband. Schoolleiders en leerkrachten klagen steeds meer over  de grote toename van
het aantal gedragsproblemen bij basisschoolleerlingen. Gewezen wordt op de grote discrepantie tussen
actueel schoolsucces en potentieel schoolsucces. Harsveld (1996) wijst met het oog hierop op het feit
dat op Curaçao in de afgelopen decennia een stijging van buitenechtelijke geboorten is waar te nemen.
50% van de kinderen wordt bij jonge ongehuwde moeders geboren (Taskforce, 1993). Het grootste
deel van deze jonge meisjes behoort tot de grote groep vroegtijdige schoolverlaters. Op basis van de
resultaten van onze interviews met de Curaçaose fuctionarissen binnen het primair onderwijs  hebben
wij kunnen concluderen dat er nog enorm veel te doen is op het gebied van de hulpverlening aan
probleemleerlingen in het primair onderwijs.

Trinidad and Tobago/Jamaica

Deze eilanden liggen dicht bij de Noord-Westkust van Venezuela. In tegenstelling  tot Curaçao wordt
met medewerking van de University of the West Indies op beide eilanden wél wetenschappelijk
onderzoek verricht naar de positie en de daaraan verbonden problematiek van de jeugd in de betrokken
maatschappijen. Het schoolsysteem op beide eilanden is in de kern een kopie van het Engelse (Britse).
Afhankelijk van de plaatselijke omstandigheden heeft dit systeem enkele aanpassingen ondergaan. Het
normaal doorlopen van het primair onderwijs is voor vele leerlingen op beide eilanden een probleem.
Op Trinidad haalt ongeveer 30% (Harsveld, 1996) het eindexamen dat toelating geeft tot het
voortgezet onderwijs. Het schoolsysteem wordt in het algemeen als inadequaat ervaren. Ofschoon de
beleidsmakers op dit eiland jarenlange ervaring hebben met drop-outsprogramma’s, is het aantal
leerlingen uit het primair onderwijs dat de school vroegtijdig verlaat relatief groot. Per jaar verlaten
ongeveer 3000 leerlingen (± 8%) vroegtijdig  de basisschool. Groot is op het eiland ook de
criminaliteit onder jongeren. De oorzaken worden gezocht  in  gebrekkig onderwijs, werkloosheid,
drugs- en cocaïnegebruik, armoede en het ontbreken van een aan de situatie aangepast model voor
efficiënte en effectieve hulpverlening.

Jamaica

Dit eiland is met zijn ongeveer twee en een half miljoen inwoners  het grootste Engelstalige eiland van
de Caribbean. In tegenstelling tot de meeste andere eilanden is het erg vruchtbaar. Het staat bekend om
de  grote armoede die samenhangt met de vele sociaal-economische problemen. Het
werkloosheidspercentage onder jongeren is vrij groot (54 % van het totale aantal werklozen).
Onderwijs is er gratis en  verplicht voor kinderen van 6 tot 15 jaar. Op elfjarige leeftijd krijgen de
leerlingen de 11-test (een selectief examen). Afhankelijk van de resultaten kan het kind naar de Junior
Secondary School (11-15jaar) of naar de Secondary school (11-18j).

Problemen binnen het primair onderwijs zijn vooral de hoge aantallen drop-outs (na het zakken voor
de 11-test). Harsveld  (1996) wijst op een ander probleem van de jongeren. Het blijkt namelijk  dat
28% van alle geboorten voor rekening zijn van meisjes van twintig jaar of jonger. Vele van deze
meisjes behoren tot de grote groep drop-outs.
In tegenstelling tot de andere hier besproken eilanden wordt in Jamaica in het algemeen meer aandacht
besteed aan de maatschappelijke begeleiding van leerlingen door zogenaamde ‘school counsellors’.
Helaas is het effect van hun werk vanwege de grote omvang van het aantal probleemleerlingen, het
enorme tekort aan counsellors en de grote armoede niet duidelijk zichtbaar.

Samenvattend kunnen wij stellen dat er in de Caribische regio nog veel moet gebeuren op het gebied
van de  sociaal-pedagogische hulpverlening en didactische begeleiding van  leerlingen in het primair
onderwijs. De vele problemen die verband houden met de slechte sociaal-economische situatie op de
meeste  eilanden, leggen een grote druk op het sociale leven, waardoor het effect van de pogingen om
condities te scheppen voor leerlingen om  probleemloos door het basisonderwijs te komen niet of
nauwelijks zichtbaar is. Van een duidelijke functie van het schoolmaatschappelijkwerk binnen het



netwerk van onderwijs- en andere voorzieningen voor de jeugd is er in het Caribisch gebied nog geen
sprake.

-10.3-  Het schoolmaatschappelijk werk in Nederland

In het kader van ons onderzoek naar het functioneren van het SMW in Nederland hebben wij, naast
vele interviews en veldonderzoeken, een uitgebreide literatuurstudie verricht (Plet, 1995/2000/2001).
Zeer belangrijk was in dit verband de bijzondere medewerking van de Functiegroep
Schoolmaatschappelijk Werk van de Nederlandse Vereniging voor Maatschappelijk Werkers
(NVMW).
In het navolgende geven wij een korte historische schets van het SMW in Nederland. Hierbij zullen
wij uitgaan van de groei van het aantal SMW’ers. Vervolgens gaan wij in § 10.3.1 nader in op de
praktijk van het SMW en de relatie met het onderwijs en de jeugdhulpverlening. In § 10.3.2 bespreken
wij de huidige plaats van deze werkvorm, waarna wij met een  samenvatting  afsluiten.

De groei van het aantal SMW’ers

Voor de hierna volgende korte historische schets van de groei van het aantal SMW-ers is naast
literatuurstudie en het voeren van gesprekken gebruik gemaakt van gegevens, die  ter beschikking
gesteld zijn door de Functiegroep Schoolmaatschappelijk Werk van de NVMW. Ook van informatie
uit de boekwerken ‘Kind, Ouders, School’ (Aartsen, de la Rie e.a, 1987) en ‘Handboek schoolgericht
maatschappelijk werk’ (Van de Wouw, 1994) hebben wij dankbaar gebruik gemaakt.

Bij het begin van het SMW in Nederland (1946) waren er twee  SMW’ers in dienst van het Bureau
Jeugdzorg, Gemeentelijk Bureau voor SMW te Amsterdam. Beiden waren werkzaam in het
basisonderwijs. Dit bureau is ons bekend, omdat wij in 1967  het genoegen hadden er voor de periode
van ruim drie maanden stage te lopen.

De periode 1954 tot 1978
In deze periode was er een gestage groei van het aantal SMW’ers. Dit  rechtvaardigt het vermoeden
dat de behoefte aan deze gespecialiseerde vorm van maatschappelijk werk steeds groter werd.
Belangrijk is in dit verband te vermelden dat rond eind 1957 de leiders van de verschillende bureaus
werden uitgenodigd voor een eerste kennismaking, waaruit een regelmatig bij elkaar komende
werkgroep ontstond waar alle schoolpsychologen en SMW’ers bij betrokken waren.
In 1958 werd een oriëntatieconferentie over het schoolmaatschappelijk werk gehouden, die
georganiseerd werd door de Nationale Raad voor Maatschappelijk werk. Het doel van deze
bijeenkomst was het schoolmaatschappelijk werk te presenteren en het gesprek op gang te brengen
tussen instellingen en functionarissen die werkzaam waren op het terrein van onderwijs,
gezondheidszorg en kinderbescherming. Verschillende scholen hebben vanaf het begin eigen
schoolmaatschappelijk werkers in dienst genomen.
In 1971 startte vanuit het ministerie van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk het ‘Project
inschakeling Maatschappelijk Werk bij LOM-Scholen’. Ook werd door de Functiegroep
Schoolmaatschappelijk Werk van de Nederlandse Vereniging voor Maatschappelijk Werk in 1977
onder de hoofden van alle LOM-scholen een enquête gehouden. Beide activiteiten toonden aan dat er
grote behoefte bestond aan ‘eigen’ maatschappelijk werk bij het speciaal onderwijs, vooral voor
begeleiding en  toelatingsonderzoek. Met ingang van 1 januari 1979 maakte het ministerie van
Onderwijs en Wetenschappen het mogelijk om op alle scholen voor speciaal onderwijs een
maatschappelijk werker aan te stellen als lid van de commissie van onderzoek. Sinds de instelling van
de Wet op het Primair Onderwijs kunnen in principe alle basisscholen via de
samenwerkingsverbanden beschikken over schoolmaatschappelijk werk (dat aan alle scholen voor
speciaal onderwijs verbonden is).
Uit gegevens die ons door de NVMW in het kader van ons onderzoek ter beschikking werden gesteld
bleek vooral in de periode 1984 t/m 1999 een duidelijke groei van het aantal schoolmaatschappelijk



werkers (van 331 in 1984 naar 994 in 1999). In  juli 1999 waren er 58 schoolmaatschappelijk werkers
in 11 gemeenten werkzaam bij bureaus/instellingen voor jeugdzorg en jeugdhulpverlening.

Op 11 januari 2001 bedroeg het aantal schoolmaatschappelijk werkers 1182. Er zijn inmiddels meer
dan 10 ROC’s met schoolmaatschappelijk werk. De laatste jaren treffen wij ook speciale
staffunctionarissen voor teams van schoolmaatschappelijk werkers aan. In juli 1999 waren er 10
staffunctionarissen van Teams SMW bij het Algemeen Maatschappelijk Werk (AMW) en Instellingen
voor Jeugdzorg en in januari 2000 was het aantal 22 (Bron NVMW).

Met betrekking tot het dienstverband constateren wij dat het aantal SMW’ers in dienst van
schoolbegeleidingsdiensten de laatste twintig jaar drastisch is afgenomen, terwijl het aantal algemeen
maatschappelijkwerkinstellingen (AMW-inst.) waar SMW’ers werken enorm is toegenomen (het
percentage SMW’ers dat werkt voor AMW-instellingen is ongeveer gelijk gebleven). De trend was
toen al dat bureaus/instellingen voor jeugdzord/jeugdhulpverlening, net als het AMW
schoolmaatschappelijk werkers leverden. Terwijl in het speciaal onderwijs ongeveer eenderde deel van
het aantal SMW’ers in dienst was van schoolbesturen, was dat in het reguliere onderwijs nauwelijks
het geval. Het schoolmaatschappelijk werk werd voor het overgrote deel betaald door de Gemeente en
in een enkel geval door kerkelijke organisaties. Het werk richtte zich voornamelijk op het terrein van
het gewoon lager onderwijs en in een enkel geval op het speciaal onderwijs of lager beroeps
onderwijs.
Dankzij de vele discussies over het werk van de SMW’er kwam er in Nederland steeds meer
duidelijkheid over de inhoud, functie en plaats van het schoolmaatschappelijk werk. Dit is zeker een
verdienste van de NVMW, die de ontwikkeling in het vak stimuleert en zich richt op de helderder
wordende profilering van de bijdragen van alle sectoren waarin maatschappelijk werkers werkzaam
zijn. In het beroepsprofiel van de maatschappelijk werkers staan de taken, methoden en
bekwaamheden van maatschappelijk werkers, terwijl  de ethische richtlijnen voor de
beroepsuitoefening in de beroepscode staan.  Het beroepsregister toetst en stimuleert de kwaliteit en
beroepsmatige ontwikkeling van de maatschappelijk werkers. De NVMW confronteert overheid,
media, organisatie en publiek met de vele facetten van het maatschappelijk werk, volgt daarnaast de
internationale ontwikkelingen op de voet en is actief lid van de ‘International Federation of Social
Workers’. Andere factoren die ook een belangrijke bijdrage hebben geleverd aan het zich steeds
duidelijker profileren van het SMW in Nederland zijn vooral de stuwende kracht van de Functiegroep
Schoolmaatschappelijk Werk van de  NVMW, de sinds 1899 bestaande beroepsopleiding voor
maatschappelijk werkers (tegenwoordig de HBO-MWD) en de vanaf 1985 bestaande
nascholingscursussen voor schoolmaatschappelijk wekers. Belangrijk was ook de in 1987 verschenen
‘profielschets van de maatschappelijk werker’ met een speciaal hoofdstuk over schoolmaatschappelijk
werk, de beroepsregistratie,
de erkenning en subsidie door de overheid en de groeiende stroom van geschriften over het
schoolmaatschappelijk werk.
Ten slotte merken wij op dat het schoolmaatschappelijk werk nu al ruim vijftig jaar een brugfunctie
tussen onderwijs en jeugdhulpverlening vervult. Hulpverlening aan leerlingen in en buiten de school,
vooral in samenwerking met de leerkrachten en de schoolleiding, is in het algemeen de taak van het
schoolmaatschap- pelijk werk. Steeds duidelijker wordt de trend in Nederland zichtbaar om zowel de
overheid als de vele particuliere instellingen te interesseren voor het belang van samenwerking tussen
onderwijs en jeugdhulpverlening, waarbij het SMW een niet te onderschatten rol speelt.

-10.3.1-  De praktijk

Algemeen

Kinderen en jeugdigen  brengen een groot deel van hun leven op school door. De school heeft op de
eerste plaats een kwalificerende functie, een cognitief-didactische taak en daarnaast ook een
opvoedende, zorgende taak, die als aanvulling  op de opvoedende taken van gezinnen is bedoeld. Om
deze taken te kunnen realiseren is het noodzakelijk dat zij voldoende mogelijkheden heeft om aan



leerlingen bij wie zich problemen manifesteren extra aandacht te besteden. Wanneer leerlingen
problemen ervaren in de school- of de thuissituatie of een combinatie hiervan, hebben deze vaak ook
hun weerslag op de schoolprestaties en de schoolloopbaan. Zo blijkt bijvoorbeeld uit onderzoek dat de
schoolprestaties van kinderen uit eenouderge-  zinnen systematisch lager zijn dan die van kinderen uit
tweeoudergezinnen ( Bosman, 1993, van Gelder, 2000). Zaken die de schoolprestaties van kinderen uit
eenoudergezinnen nadelig kunnen beïnvloeden zijn o.a. de verwerking van emoties en verdriet en de
vaak weinig plezierige maatschappelijke situatie. Het gevolg is niet zelden het ontstaan van
onderwijsachterstanden. In deze gevallen blijken uit te voeren stimulerings- en
activeringsprogramma's op het vlak van cognitieve ontwikkeling alleen vaak niet voldoende te zijn
(van Gelder, 2000). Het is dikwijls noodzakelijk om ook hulp te bieden bij het oplossen van
problemen en bij verstoringen in het functioneren van leerlingen om zodoende veranderingen te
bewerkstelligen in situaties waar deze zijn vastgelopen of waar ze dreigen vast te lopen. Hierin ligt een
duidelijke taak voor het schoolmaatschappelijk werk.

Het regulier onderwijs in Nederland wordt in toenemende mate geconfronteerd met problemen bij
kinderen en jeugdigen. Met name bij leerlingen die opgroeien in achterstandsgebieden is er vaak
sprake van gezinsproblemen, leerproblemen en andere meer sociaal-emotionele problemen. Bij deze
leerlingen zelf bestaat ook de behoefte aan extra aandacht voor hun problemen. Onderzoek onder
leerlingen van het voortgezet onderwijs (Van der Linden en Dijkman, 1989) heeft uitgewezen dat een
relatief groot deel van de jeugdigen vindt dat het geen leraar heeft om over zijn problemen te praten,
terwijl het daar wel behoefte aan heeft. De onderzoekers constateren belangrijke manco’s in de zorg
voor de leerlingen van de school. Leerkrachten op scholen in achterstandsgebieden hebben hun handen
vol aan een zo effectief mogelijke uitvoering van de kwalificerende taak en kunnen door een
cumulatie van problemen de zorgende taak niet naar behoren uitvoeren. Bovendien missen zij de
deskundigheid om vakkundig hulp te bieden in vaak  complexe probleemsituaties. Het toevoegen van
maatschappelijk werkdeskundigheid aan de school kan dan een uitkomst bieden. De in § 10.3
aangegeven groei van het aantal schoolmaatschappelijk werkers geeft duidelijk aan dat de behoefte
aan de toevoeging van deze deskundigheid groot is.

Peetsma en Vermeulen (1993 ) geven aan dat het schoolmaatschappelijk werk niet alleen in het
basisonderwijs maar in alle vormen van het regulier voortgezet onderwijs voorkomt. Op deze scholen
wordt daar naar eigen behoefte gebruik van gemaakt. Hun onderzoek heeft ook uitgewezen dat
scholen met een leerlingenpopulatie die doorgaans meer problemen heeft, relatief vaker
schoolmaatschappelijk werk heeft  dan andere scholen. Een groot aantal scholen blijkt binnen zijn
muren opvang voor de leerlingen met problemen te bieden. Met schoolmaatschappelijk werk kan men
zo’n eigen ‘intern zorgsysteem’ versterken, waardoor niet steeds een beroep hoeft te worden gedaan
op externe voorzieningen. Leerkrachten hoeven zich  dan ook niet te belasten met zaken waarvoor zij
niet zijn opgeleid.

Ofschoon het schoolmaatschappelijk werk in het reguliere basisonderwijs in heel Nederland voorkomt,
heeft van de grote steden vooral Rotterdam qua  progressie en ontwikkeling binnen deze werksoort
duidelijk het voortouw genomen. In dit verband citeren wij Van Weezel (1997, p.1):
"In het kader van de sociale vernieuwing is in de beginjaren negentig in Rotterdam in een
samenwerkingsproject het product ‘Schoolgericht Maatschappelijk Werk’ (SGMW) tot stand
gekomen”. Dit product is ontwikkeld vanwege een toenemende hulpvraag van basisscholen bij het
Algemeen Maatschappelijk Werk. Met name de vraag om aanvullende deskundigheid om leerlingen
(en hun ouders) met problemen te helpen en het bieden  van consultatie  aan leerkrachten, is
regelmatig gesteld. Inmiddels is SGMW op talloze scholen  in  Rotterdam  en ook elders in het land
ingevoerd. Er is veel materiaal uit dit project voortgekomen, zoals projectbeschrijvingen, een
handboek voor maatschappelijk werk op scholen, een cursusopzet en een draaiboek voor het invoeren
van SGMW.
In opdracht van de Dienst Stedelijk Onderwijs (DSO) kreeg het Centrum Educatieve Dienstverlening
(CED) de opdracht tot de uitgifte van een handleiding voor schoolmaatschappelijk werk in het
basisonderwijs (Van Weezel, 1997). In dit basisonderwijs waren er rond de eeuwwisseling op meer
dan honderd  basisscholen in Rotterdam maatschappelijk werkers werkzaam vanuit de lokale AMW-



organisaties. Tegenwoordig wordt het SMW in het reguliere basisonderwijs in Rotterdam verzorgd
door diverse instellingen:
-de instellingen voor Algemeen Maatschappelijk Werk;
-de Oecumenische Stichting Schoolgebonden Maatschappelijk Werk;
-de Stichting voor Protestants-Christelijk Onderwijs;
-de Stichting Jeugdzorg Rotterdam/Zuid-Holland (heeft alleen SMW’ers die in het VO werken) en
-de Stichting RGO (voortzetting van de Sociaal Pedagogische Diensten voor geestelijk
  gehandicapten).
Deze instellingen  hebben ieder hun eigen organisatie, historie en invalshoek. Ondanks deze
verschillen krijgt het SMW overal nadrukkelijk vorm als onderdeel van het integraal en preventief
jeugdbeleid.

In opdracht van de Dienst Stedelijk Onderwijs (DSO) is door de ICHTUS Hogeschool Rotterdam een
functieprofiel SMW opgesteld (Rondelez, 2000). Als uitgangspunt geldt het beroepsprofiel van de
Nederlandse Vereniging van Maatschappelijk Werkers (NVMW, 1996). Het is deels ook gebaseerd op
materiaal dat eerder in opdracht van het DSO en het CED met medewerking van het ISZO
(onderzoeksbureau voor onderwijs, jeugd en kinderopvang) schriftelijk vastgelegd is ( in het draaiboek
voor de invoering van het SMW in het basisonderwijs, 1998), de stedelijke evaluatie naar aanleiding
van de invoering (1998) en de tussentijdse evaluatie van het experiment SMW -basisonderwijs in
Hoogvliet (1998). Tevens is het ‘Handboek Schoolgericht Maatschappelijk Werk’ (Van de Wouw,
1994) als basisliteratuur gebruikt.

Erg belangrijk tijdens onze studie- en onderzoeksactiviteiten in Nederland was voor ons de vraag hoe
in de concrete praktijk het werk van de schoolmaatschappelijk werker plaats vindt. Naast de
literatuurstudie hebben vooral diverse bezoeken aan basisscholen en gesprekken met deskundigen het
antwoord op deze vraag  gegeven.

Uit het voorgaande zal het duidelijk zijn geworden dat de inhoudelijke aansturing van de
werkzaamheden in de praktijk van het schoolmaatschappelijk werk primair geschiedt door de
instelling van waaruit de SMW’ers gedetacheerd zijn en waaraan ze ook verantwoording afleggen

De praktijk van het schoolmaatschappelijk werk op de basisschool

Tijdens ons onderzoek is bevestigd dat de praktijk van het SMW voor een belangrijk deel afhankelijk
is van de beleidsontwikkelingen in het onderwijs, de jeugdzorg en de jeugdhulpverlening.  Uitgaande
van deze ontwikkelingen moeten telkens doel, functie, werkwijze en activiteiten bijgesteld worden.
Voor een helder beeld van de praktijk van het SMW zijn wij behalve van de eigen observaties en
resultaten van gesprekken met terzake deskundigen ook uitgegaan van de volgende
evaluatierapporten:
- SMW op de basisscholen in Vlught (1996);
- Handleiding voor managers (Van Weezel, 1997);
- SMW op de basisscholen in Hendrik-Ido-Ambacht (Broekhuis, 1998);
- Functieprofiel schoolmaatschappelijk werk in het basisonderwijs;
- Stedelijke evaluatie schoolmaatschappelijk werk basisonderwijs, schooljaar 1998/1999 (Vlugt,

2000).

Schoolmaatschappelijk werk wordt – zoals eerder opgemerkt-  in het algemeen beschouwd als een
vorm van maatschappelijk werk dat zich richt op kind-ouder(s)/verzorger(s)-school-maatschappij,
waarbij het kind het begin- en eindpunt is van de begeleiding. De centrale doelstelling komt neer op
het realiseren van een preventief en curatief aanbod dat moet bijdragen aan het creëren van optimale
ontplooiingsmogelijkheden voor het kind op school. Het spreekt vanzelf dat het voorgaande in
samenhang moet gebeuren met de mogelijkheden van gezin, school/buurt en maatschappij. De
kerntaken van de maatschappelijk werker, zoals aangegeven in het beroepsprofiel van de
maatschappelijk werker (NVMW, 1996), gelden ook voor de SMW’er. Deze taken krijgen in het
SMW echter een specifieke uitwerking en toepassing in verband met de gerichtheid van de



werkzaamheden op leerkrachten en ouders in hun relatie tot de doelgroep van kinderen. Hierbij spelen
de schoolomgeving, de doelstellingen van het SMW en de aangrenzende begeleidingsvormen voor
kinderen en ouders binnen en buiten de school een bepalende rol. In dit verband was het voor ons
belangrijk te weten met welke  problemen de school te maken krijgt. Op basis van gegevens uit de
eerder genoemde evaluatierapporten zijn deze samengevat: problematisch (ongewenst) gedrag van
individuele kinderen, met een vermoedelijke oorzaak die buiten de school ligt (thuissituatie, buurt,
straat). Dit ongewenste gedrag dat omgebogen moet worden, is vaak moeilijk bespreekbaar te maken
met ouders en vereist een eigen specifieke deskundigheid. Voorts ontstaan er problemen met het
stellen van een diagnose met betrekking tot mogelijke behoefte aan hulpverlening en gebrek aan
overzicht welke hulpverleningsmogelijkheden er zijn voor ‘probleemkinderen’ wanneer de problemen
niet sec het onderwijs betreffen. Ten slotte het ontbreken van de mogelijkheid van gerichte verwijzing
en toeleiding naar hulpverlening, het feit dat in geval van verwaarlozing, misbruik of geweld tegen
kinderen het voor de school erg moeilijk is om melding te doen en de behoefte van leerkrachten aan
ondersteuning en begeleiding bij het verwijzen en toeleiden van ouders naar hulpverleners.

De ervaringen met kinderen, verkregen uit ons onderzoek,  leren dat deze meestal door hun gedrag
laten  zien dat er problemen zijn. Vaak weten zij niet dat de situatie waarin zij zich bevinden
problematisch is. Door diverse oorzaken kunnen aansluitingsproblemen bij het kind ontstaan die in
vele gevallen leiden tot het voortijdig verlaten van de school,  met alle gevolgen  die daaruit
voortvloeien.

De mate van het zich op de juiste wijze instellen op de ervaringen van vooral school, kind en ouders
zijn bepalend voor de efficiëntie en de effectiviteit van het SMW. In de praktijk komt het voor het
SMW neer op de volgende taken naar kinderen, ouders en leerkrachten toe:
Kinderen:
- het geven van informatie en advies;
- ondersteuning bieden bij de aanpak van problemen;
- het verlenen van kortdurende, lichte psycho-sociale hulp;
- het uitvoeren van preventief groepswerk;
- hulp bieden bij het krijgen van de juiste zorg door anderen.

Ouders:
- het geven van informatie en advies;
- het doen van onderzoek naar oorzaken en het helpen zoeken naar oplossingsmogelijkheden van

problemen die hun kinderen betreffen;
- het verrichten van preventief groepswerk;
- het verwijzen naar de juiste zorgverlener (zonodig) met begeleiding;
- het bemiddelen bij problemen in de relatie ouders/school.

Leerkrachten:
- het geven van informatie en advies;
- het bieden van consultatie en deskundigheidsbevordering;
- het doen van onderzoek naar oorzaken en het helpen zoeken naar oplossingsmogelijkheden van

problemen die hun leerlingen betreffen;
- het participeren bij preventieactiviteiten in de klas;
- het bemiddelen bij problemen in de relatie school-ouders.

De school:
- het geven van informatie en deskundigheidsbevordering aan schoolteams;
- het geven van informatie op ouderbijeenkomsten;
- het geven van advies en consultatie bij omgangsproblemen met of tussen leerlingen en de school-

pedagogische aanpak;
- participeren bij preventieactiviteiten in school.



Regelmatige evaluatie van de praktijk van het SMW zal richting moeten blijven geven aan de
ontwikkelingen op de weg naar de meest optimale plaats van deze werksoort binnen de leerlingenzorg.
Enkele belangrijke conclusies op basis van door schoolmaatschappelijk werkers geschreven
evaluatierapporten benadrukten dat door zijn laagdrempeligheid deze werksoort goed aanslaat bij
ouders, kinderen en de school en dat de scholen over het algemeen tevreden zijn met het SMW. Ook
wordt erop gewezen dat door escalatie van problemen interne hulpverlening door het SMW kan
worden voorkomen en dat een directe en snelle aanpak van problemen naar aanleiding van
binnengekomen signalen kan plaatsvinden. Het SMW draagt indirect bij aan verhoging van de
kwaliteit van het onderwijs omdat de leerkracht meer met zijn/haar eigenlijke taak bezig kan zijn en
een stabiele schakel tussen de andere bestaande voorzieningen voor leerlingenzorg kan werken.

Tot slot nog  een samenvatting van enkele in de evaluatierapporten gegeven suggesties voor de
toekomst van het SMW.
Er wordt erop gewezen dat regelmatiger overleg tussen SMW’er en intern begeleider (directeur) moet
plaatsvinden en dat meer structuur gegeven moet worden aan de multidisciplinaire samenwerking met
externe deskundigen. In de praktijk blijken ook het verplicht laten opstellen van een behandelingsplan
voor het opzetten en uitvoeren door SMW’er en leerkracht, meer voorlichting over het
schoolmaatschappelijk werk (aan vooral ouders en leerkrachten) en een beter gestalte geven aan de
samenwerking met huisartsen noodzakelijk te zijn.

-10.3.2-  De huidige plaats van het schoolmaatschappelijk werk

In de vorige paragraaf hebben wij aangegeven dat de plaats van het SMW afhankelijk is van de
ontwikkelingen op het uitgebreide terrein van het onderwijs in het algemeen en de jeugd- en
leerlingenzorg in het bijzonder. Voor een duidelijke positionering van het SMW is het daarom
belangrijk een korte schets te geven van deze ontwikkelingen.

Vanaf de jaren negentig staat  zowel op lokaal, provinciaal als landelijk niveau de samenwerking
tussen onderwijs en jeugdzorg en de ontwikkeling van het jeugdbeleid hoog op de politieke agenda.
De onderwijssector, gemeenten en instellingen voor maatschappelijk werk en (jeugd) hulpverlening
zijn nog steeds druk bezig met de uitwerking van dit beleid. Vooral voor het basis- en voortgezet
onderwijs hadden en hebben nog steeds genoemde ontwikkelingen ingrijpende gevolgen. Leerkrachten
binnen deze onderwijsniveaus krijgen steeds meer verantwoordelijkheden bij het voorbereiden van
kinderen op hun toekomst in een veeleisende maatschappij. De school is naast de primaire taak van
onderwijsgeven, gericht op zorg voor het sociale en psychische welzijn van leerlingen en op goede en
vroegtijdige signalering van afwijkend gedrag.

De WSNS-wetgeving (Weer Samen Naar School) verplicht in feite de scholen om zorgbeleid te
ontwikkelen. Kinderen met leerstoornissen of met een sociaal-emotionele problematiek krijgen
daarom extra aandacht. De school heeft de opdracht om te voorkomen dat kinderen uitvallen of naar
het speciaal onderwijs gaan. Daarnaast moet zij signaleren wanneer kinderen in bedreigende of
belastende omstandigheden leven. Tevens heeft de school de plicht om de  ouders te betrekken bij en
samen te werken met de (jeugd)hulpverlening. Activiteiten als de organisatie van zorgteams op de
school en het opzetten van schoolmaatschappelijk werk zijn hiervan de uitwerkingen. In landelijke en
gemeentelijke speerpunten van lokaal sociaal beleid en lokaal jeugdbeleid past de ontwikkeling van de
Brede School, waarin de basisschool als kernpunt in de wijk functioneert en diverse diensten aanbiedt
op het terrein van welzijn, onderwijs en gezondheid (zie ook het gestelde in deel 1, § 2.5 met
betrekking tot de rol van dit schooltype bij de bestrijding van onderwijsachterstanden).

Deze ontwikkelingen stellen veel eisen aan gemeenten en onderwijsinstellingen. Om hieraan te
kunnen voldoen zijn scholen en gemeenten op zoek naar verbindingen met de hulpverlening. Het zal
duidelijk zijn dat in dit kader jeugdzorg en maatschappelijk werk in het algemeen en het SMW in het
bijzonder niet werkeloos kunnen blijven toezien. Immers, het SMW neemt binnen de genoemde
ontwikkelingen een zeer belangrijke plaats in, omdat zij vanwege haar functie en doelstellingen, die
aansluiten bij de trend van het ‘vindplaatsgericht 'werken, deel kan uitmaken van de noodzakelijke



(jeugd) zorgteams en tevens een brug kan slaan tussen de diverse sectoren. Dit laatste is zeer
belangrijk omdat elke verantwoorde hulpverlening aan kinderen staat of  valt met de mate van de
zorgvuldigheid van de afgestemde samenwerking tussen school en hulpverleningsinstellingen.  Het is
een samenwerking die door Roede en Derriks (1993) geplaatst wordt in het kader van een
evenwichtige afstemming van cognitieve en sociaal-emotionele kanten van de ontwikkeling van de
jongeren. Zij noemen daarbij o.m. de wenselijkheid van een versterking of het opzetten van SMW. Bij
dit alles spelen de cultuurverschillen een niet te onderschatten rol in de multiculturele Nederlandse
samenleving. Ook in dit opzicht is een taak voor het SMW weggelegd. Vanwege de specifieke
deskundigheid van de SMW’er zou hij/zij  hier een bemiddelende en coördinerende rol kunnen
vervullen, waardoor de interculturalisatie van het schoolmaatschappelijk werk nog meer tot uiting
komt.
Om de huidige plaats van het schoolmaatschappelijk werk scherper te kunnen stellen is het nodig enig
inzicht te krijgen in haar relaties binnen het netwerk van de totale hulpverlening. Wij maken daarom
enkele opmerkingen over de samenwerking  tussen onderwijs en jeugdzorg en de interculturalisatie
van het SMW.

Samenwerking Onderwijs en Jeugdzorg

Zowel het onderwijs als de jeugdzorg hebben de opdracht gekregen om de zorg aan kinderen en
jongeren te herstructureren. Belangrijk is dat beide sectoren zodanig aan elkaar worden verbonden dat
garanties worden geboden voor een vlotte schoolloopbaan en dat mede daardoor de basis wordt gelegd
voor een hoopvolle toekomst van de jeugdigen. Door met name de ‘rondetafelbijeenkomsten’ die door
de Dienst Stedelijk Onderwijs (DSO) worden gestimuleerd, wordt vorm gegeven aan de verlangde
samenwerking tussen Onderwijs en Jeugdzorg. In dit opzicht is de Regio Rotterdam erg actief. In de
periode van 15 januari 1998 tot 15 februari 1999 werd op initiatief van het Rondetafeloverleg
onderwijsjeugdzorg een discussienota getiteld ‘Samenwerking Onderwijs Jeugdzorg,’ samengesteld.
Op basis van de reacties op de in deze nota geformuleerde aanbevelingen verscheen begin 2000 een
beleidsnota met implementatievoorstellen, actiepunten en te bereiken mijlpalen. De samenstellers, die
deze nota als richtinggevend beschouwen in de daarin geschetste beleidsontwikkeling, stellen voor dat
door regelmatige evaluatie en georganiseerd overleg moet worden nagegaan of de nagestreefde doelen
ook inderdaad worden bereikt.

Onderwijs en Jeugdzorg zijn nog steeds bezig de zorg voor leerlingen in nieuwe kaders vorm te geven.
Deze herstructurering vindt op twee niveaus plaats: op school-/respectievelijk instellingsniveau
(verbetering van de zorg binnen de school of instelling) en op bovenschools-/respectievelijk
instellingsniveau.

De  herstructurering van de jeugdzorg betreft de bovenschoolse zorg:
- in het basisonderwijs: het Weer Samen Naar School (WSNS)-beleid (vanaf 1 augustus 1998

geregisseerd conform de WPO = Wet op het  Primair Onderwijs) met o.a. informatie, advies en
ondersteuning aan leerlingen en hun ouders op basisscholen en speciale basisscholen (voorheen
LOM/MLK);

- in het voortgezet onderwijs: de herstructurering VMBO met o.a. het leerwegondersteunend
onderwijs, orthopedagogische, didactische centra en praktijkonderwijs;

- in zowel het basis- als het voortgezet onderwijs: de zorg voor kinderen met  lichamelijke,
verstandelijke en/of psychische stoornis en ernstige onderwijsbelemmeringen als gevolg daarvan.
Deze wordt gebundeld in zogenaamde Regionale Expertise Centra (REC);

- in de Regionale Opleidingen Centra (ROC): deze regelen hun bovenschoolse of
locatieoverstijgende zorgaanbod in de zogenaamde ‘servicecentra’ dan wel de zogenaamde
‘trajectbureaus’.

De herstructurering bij de jeugdzorg zien wij ook in de afstemming en samenwerking tussen de
verschillende jeugdzorgsectoren (jeugdhulpverlening, jeugdbescherming en Jeugd Geestelijke
Gezondheidszorg (JGGZ). Dit  moet onder andere leiden tot de vorming van de bureaus Jeugdzorg en
Multi-Functionele Organisaties (aanbieders van geïndiceerde zorg). Voor wat de jeugdhulpverlening



betreft wordt na toewijzing vanuit Multi-Functionele Organisaties (MFO) de geïndiceerde zorg
aangeboden in onder meer de vorm van zorgprogramma’s.

Interculturalisatie van het SMW
In de grote steden in Nederland (Amsterdam, Rotterdam en Den Haag) komt de meerderheid van de
leerlingen uit gezinnen met een allochtone achtergrond. De vaak moeilijke sociale positie van deze
groep kinderen en hun migratiegeschiedenis vormen niet zelden de basis voor specifieke problemen.
In § 2.3 hebben wij de problematiek van de Surinaamse kinderen in het basisonderwijs, van wie een
hoog percentage voor een deel tot deze categorie probleemleerlingen behoort, uitvoerig aan de orde
gesteld. Vooral taalachterstanden en afwijkingen van aan de Nederlandse cultuur aangepaste
gedragingen komen veelvuldig voor. De aangegeven situatie heeft mede geleid tot het initiatief tot
interculturalisatie van het SMW. Een voorbeeld daarvan  is het project ‘Interculturalisatie SMW’
(ISMW) in Rotterdam. In deze stad heeft het merendeel van de scholieren (van de basisscholen) een
allochtone achtergrond. Bijna elke achterstandsschool in deze stad (meer dan 120 scholen) heeft de
beschikking over SMW. In het algemeen zijn de uitvoerders van het project Werkgroep Onderwijs
Migranten (WOM) en de opdrachtgever DSO positief over de resultaten (WOM, 2000).
Het project ISMW richt zich op het interculturaliseren van instellingen voor (school) maatschappelijk
werk op nieuwe allochtone en op zittende SMW’ers. Drie doelen staan daarbij centraal:
1. het maken van een inhaalslag  door versneld allochtone hulpverleners in het SMW te laten

instromen;
2. het bijscholen van zittende SMW’ers zodat zij beter toegerust zijn om allochtone leerlingen en hun

ouders te helpen en
3. het vastleggen van de opgedane kennis en deze breed toepasbaar maken. In dit verband is samen

met de Hogeschool Rotterdam en Omstreken een methodiek ontwikkeld voor een evenredige
instroom van allochtonen en voor intercultureel werken in het schoolmaatschappelijk werk.

Om deze doelstellingen kenbaar te maken aan de werkgevers in het maatschappelijk werk is in
december 1998 een startconferentie georganiseerd. Het project vond doorgang met een gewijzigde,
meer instellingsgerichte, formule. Het WOM werkt vanuit een individuele benadering. Per instelling
worden op maat gesneden afspraken gemaakt en arrangementen ontwikkeld.

De interculturalisatie van het SMW bleek na evaluatie complexer te zijn dan was verwacht. De
instroom van allochtone SMW’ers verliep ook niet gelijk succesvol. Positief is de bewustwording die
binnen het werkveld plaatsvond van de betekenis van interculturalisatie. Voor een betere afstemming
binnen het werkveld  is er daarom nu structureel overleg tussen het servicepunt schoolmaatschappelijk
werk en de groep SMW van de WOM.

Wat is de plaats van het SMW anno 2003?

Als resultaat van het congres ‘Een klasse apart’ van de NVMW dat op 12 maart 1999 werd gehouden,
zijn de congresleden uitvoerig ingegaan op de gevolgen van de in het voorgaande aangegeven
ontwikkelingen (en onderwijswetgeving) met betrekking tot de taken van SMW’ers. Zeer positief
werd het feit ontvangen dat de nieuwe onderwijswetgeving duidelijk de psycho-sociale
omstandigheden van leerlingen van groot belang acht. Hetzelfde is nu precies een belangrijk
uitgangspunt voor het verrichten van het schoolmaatschappelijk werk. Het ging er op dit congres
vooral om de richting te vinden die gevolgd moet worden om de expertise van de SMW’er in het
vernieuwingsproces optimaal te benutten. De brugfunctie die het SMW zou moeten vervullen tussen
beide terreinen (onderwijs en Jeugdzorg) is duidelijk tot uiting gekomen. Een der kernconclusies was
dat het SMW als brug tussen leerlingen, school, ouders en diverse hulpverleningsinstanties een zeer
essentiële bijdrage te leveren heeft op het gebied van de preventie van jeugdcriminaliteit, het
voorkomen van voortijdige schooluitval, de begeleiding bij opvoedingsproblemen, het helpen bij een
optimale schoolkeuze, het betrekken van de ouders bij de school en het bemiddelen tussen de school
en hulpverleningsinstellingen.

In verband met de samenwerking tussen onderwijs, schoolmaatschappelijk werk en
jeugdhulpverlening citeren wij de voorzitter van de Functiegroep Schoolmaatschappelijk Werk van de



NVMW, Agnes de la Rie (1997). Dit citaat maakt de brugfunctie van het schoolmaatschappelijk werk
duidelijk.
“In het onderwijs heeft de meerderheid van de leerlingen ooit behoefte aan psycho-sociale
hulpverlening. Een kleinere groep kan voldoende geholpen worden binnen de school, door de mentor
en de leerlingbegeleider. Als de problemen groter zijn, is het goed schoolmaatschappelijk werk in te
schakelen als eerstelijnsvoorziening, die lichte, kortdurende psycho-sociale hulp kan verlenen met een
lage drempel. Slechts een heel klein deel van alle leerlingen heeft behoefte aan jeugdhulpverlening of
hulp van een RIAGG. In dat geval verwijst de schoolmaatschappelijk werker die een goede relatie met
instellingen voor jeugdhulpverlening heeft. Hij/zij  kan zorgen dat er voor deze kinderen geen
wachtlijsten gelden en dat de samenwerking met de school, ook na verwijzing, blijft bestaan”.
Succesfactoren binnen de samenwerking zijn volgens de la Rie de houding van de school ten opzichte
van het schoolmaatschappelijk werk en de schoolmaatschappelijk werker, de positieve resultaten voor
deze instelling en de leerlingen, de positie van de SMW’er binnen het netwerk van de hulpverlening
en een goede onderlinge samenwerking.
Voor  de praktijk van het SMW is ook duidelijkheid verkregen in de belangrijkste taken van de
SMW’er op scholen voor speciaal onderwijs. Samengevat houden deze in: het plegen van
gezinsdiagnostiek, dat wil zeggen het in kaart brengen van de gezinssituatie (een beeld krijgen van het
kind in relatie tot het gezin), de school en zijn/haar verdere omgeving, het vanuit multidisciplinair
overleg uitbrengen van advies aan ouders (zonodig kortdurende of langdurende hulpverlening bieden)
en het adviseren van leerkrachten en interne begeleiders.
Andere belangrijke taken zijn: het verwijzen van ouders naar instellingen voor jeugdhulpverlening, het
coördineren van de hulpverlening aan ouders en kinderen, het bemiddelen tussen ouders en
hulpverlening, het onderhouden van de communicatie tussen school en hulpverleningsinstanties, het
leveren van een actieve bijdrage aan de interne zorg op de school bij de leerlingbesprekingen, de
deelname aan meerdere buurtnetwerken en jeugdhulpverlening in verschillende wijken in de stad, de
verslaglegging van alle gesprekken en contacten en het op de hoogte blijven van allerlei
ontwikkelingen aangaande psycho-sociale, emotionele en gedragsproblemen in relatie tot opvoeding
en begeleiding van kinderen met de bedoeling ouders, leerkrachten en interne begeleiders informatie te
kunnen geven en te coachen.

Tot slot verwijzen wij met betrekking tot de toekomst van het schoolmaatschappelijk werk in
Nederland naar enkele belangrijke conclusies/aandachtspunten uit het rapport ‘Stedelijke evaluatie
schoolmaatschappelijk werk’ (bron NVMW). Een belangrijke wens van de schoolmaatschappelijk
werkers is dat er grotere bekendheid van de werksoort wordt gegeven aan ouders en leerlingen. Ook
zal de communicatie tussen schoolmaatschappelijk werkers en  leerkrachten geïntensiveerd moeten
worden. Aan de andere kant  willen de medewerkers van de scholen (leerkrachten, interne begeleiders
e.a.) dat de  voor de schoolmaatschappelijk werkers en leerkrachten geïntensiveerd moeten worden.
Aan de andere kant willen de medewerkers van de scholen (leerkrachten, interne begeleiders e.a.)  dat
de voor schoolmaatschappelijk werkers beschikbare ruimten op de scholen worden uitgebreid en dat er
grotere bekendheid van de schoolmaatschappelijk werker ontstaat bij zowel ouders als leerlingen.
Bovendien zal de rapportage van de schoolmaatschappelijk werker aan de school verbeterd dienen te
worden.

-10.4-  Samenvatting

In dit deel van de studie hebben wij vastgesteld dat het SMW, als specialisatie van het algemeen
maatschappelijk werk, zich reeds aan het begin van de vorige eeuw vanuit een grote behoefte van het
leven van alle dag heeft ontwikkeld. Tegenwoordig  is deze werksoort, die zowel een preventief als
curatief aspect in zich draagt, niet meer weg te denken binnen het kader van het scheppen van
garanties voor kinderen en jeugdigen om goed en vlot hun schoolloopbaan te kunnen afronden. In
Nederland is het SMW nu ruim vijftig jaren actief en wij zien een in alle opzichten bijzondere groei
van het aantal SMW’ers.



In I946 is het SMW met twee medewerkers gestart. In de  tweede helft  van 2001 zijn ruim 1260
SMW’ers actief in het veld. Niet alleen de groei van het aantal SMW’ers is opgevallen. Aan de
afbakening van de inhoud van het werkterrein, de betekenis, plaats en functie van het SMW is ook
hard gewerkt. Het beroeps- en functieprofiel heeft duidelijk vorm gekregen en in de praktijk blijkt
geen enkele andere discipline zo geschikt te zijn voor de brugfunctie binnen het uitgebreide terrein van
onderwijs en jeugdzorg. Zowel de rol als de bijdrage van het SMW aan een integrale vorm van
pedagogische hulpverlening is in dit verband van grote betekenis. Uiteraard is de plaats van het SMW
afhankelijk van de ontwikkelingen op de gebieden van onderwijs en jeugdzorg. Anno 2003 blijkt het
SMW als brug tussen leerling, school, ouders en diverse hulpverleningsinstanties een zeer belangrijke
bijdrage te leveren op het gebied van: de preventie van jeugdcriminaliteit, het voorkomen van
voortijdige schooluitval, het begeleiden bij opvoedingsproblemen, de hulp bij een optimale
schoolkeuze, het betrekken van de ouders bij de school, het bemiddelen tussen de school en
hulpverleningsinstellingen en het gelegenheid bieden aan de leerkracht zich op zijn/haar hoofdtaken te
richten.

In dit hoofdstuk zijn wij uitvoerig ingegaan op de inhoud, functie, waarde en betekenis van het
schoolmaatschappelijk werk (‘school social work’). Een belangrijke reden hiervoor is het feit dat deze
werksoort, zoals in het volgende hoofdstuk (11) zal blijken, binnen het door ons ontwikkelde model
voor hulpverlening en begeleiding een centrale rol zal vervullen.
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-11- Schoolmaatschappelijk werk op de Surinaamse lagere
school

-11.1-  Inleiding

Het fundament voor het formele onderwijssysteem in Suriname is tijdens de koloniale periode van het
land gelegd. Het spreekt daarom vanzelf dat dit systeem vooral vóór de staatkundige onafhankelijk-
heid van het land sterk onder invloed stond van de onderwijssituaties in het toenmalige moederland
(Nederland). Toen in 1876 de leerplichtwet voor kinderen van 7 – 12 jaar werd vastgelegd, is het Ne-
derlands als schooltaal ingevoerd.

Suriname maakt, evenals vele van zijn  ex-koloniale zusterlanden, op elk gebied van zijn maatschap-
pelijke ontwikkeling een moeilijke periode door. Na ruim 25 jaar onafhankelijkheid kan bij lange na -
ondanks de grote rijkdom van het land aan delfstoffen – niet gesproken worden van een natie met een
stabiele economie, een goede gezondheidszorg en een zich kwalitatief ontwikkelend onderwijssys-
teem.

Ofschoon het Nederlandse onderwijsniveau voor de meeste Surinaamse beleidsmakers in grote mate
als streefniveau heeft gegolden, is het niet gelukt gelijke tred te houden met het zich in snel tempo
ontwikkelende onderwijs in Nederland. Dit is één van de belangrijkste redenen voor het feit dat niet
alleen op het gebied van het onderwijs maar ook op dat van de jeugdzorg, Suriname een zeer grote
achterstand heeft. Uit ons onderzoek is gebleken dat er nauwelijks sprake is van een gestructureerde en
gespecialiseerde vorm van maatschappelijk werk, terwijl de groep sociaal belemmerde leerlingen rela-
tief zeer groot is. De ondersteuningsdiensten van de school (het onderwijs) en haar (zijn) probleem-
leerlingen spelen nog geen rol van grote betekenis.

Het is onze bedoeling om op basis van de resultaten van onze literatuurstudie en empirisch onderzoek
een aan de Surinaamse situatie aangepast model te ontwikkelen voor efficiëntere en effectievere soci-
aal-pedagogische hulpverlening en didactische begeleiding van de Surinaamse leerlingen in het pri-
mair onderwijs. De uitkomsten van ons onderzoek waren voor ons aanleiding om voor dit model het
schoolmaatschappelijk werk (‘school social work’, zie hoofdstuk 10) als centraal uitgangspunt te kie-
zen. Belangrijke redenen voor deze keuze zijn:
− de grote omvang van het aantal probleemleerlingen op de Surinaamse lagere scholen bij wie het

accent van de oorzaken van hun problematiek valt op buitenschoolse factoren (bijvoorbeeld thuis-
situatie, armoede, drugsgebruik). Het SMW sluit hier goed bij aan, omdat het zich richt op de re-
latie kind-school-ouders-maatschappij, waarbij het belang van het kind centraal staat. Bovendien
is de drempel naar de hulp van het schoolmaatschappelijk werk laag;

− de luide roep van actoren in het veld ( schoolleiders, leerkrachten en ouders) om een vorm van
hulpverlening die niet alleen de school (het onderwijs) maar het totale leefmilieu van de jeugdigen
en hun ouders moet omvatten;

− de maatschappelijke veranderingen in de 21ste eeuw, de ontwikkelingen in de wetenschap en in de
praktijk van het leven die een integrale benadering van problemen vereisen. Ook de onderwijspro-
blematiek maakt een dergelijke aanpak noodzakelijk. In dit licht bezien zou het SMW,  door een
brugfunctie te vervullen tussen onderwijs en de bestaande voorzieningen binnen de jeugdzorg, een
positieve invloed kunnen uitoefenen. Hierdoor kan ook een goede basis worden gelegd voor een
multidisciplinaire aanpak van de onderwijsproblematiek;

− de zwakke sociaal-economische situatie waarin Suriname zich reeds lange tijd bevindt;
− een zo efficiënt mogelijk gebruik van het nog beschikbare kader.
Doordat het SMW door zijn brugfunctie onderwijs en bestaande instellingen binnen de jeugdzorg ver-
bindt, hoeven geen andere nieuwe diensten gecreëerd te worden die een aanslag op de schaarse finan-
ciën zullen plegen. Alleen de kosten die verbonden zijn aan de activiteiten voor de  opleiding van ge-
kwalificeerde schoolmaatschappelijk werkers en voor de herstructurering van bestaande diensten,
zullen gedekt moeten worden.
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Na de definitieve keuze voor het SMW als centrale werksoort binnen het door ons te ontwikkelen mo-
del voor verantwoorde sociaal-pedagogische hulpverlening en didactische begeleiding, zullen wij ant-
woord moeten geven op de onderstaande basisvragen die de bouwstenen voor ons model vormen:

a. Welke van de bestaande vormen of combinaties van vormen van SMW zou het  best aan de Suri-
naamse situatie beantwoorden?

b. Welke  ontwikkelingen/maatregelen  worden in de Beleidsnota 2001-2005 aangekondigd in ver-
band met het primair onderwijs in Suriname?

c. Wat zijn de ontwikkelingen/maatregelen die betrekking hebben op de (jeugd)hulpverlening (on-
dersteunende diensten voor de school, samenwerkingsverbanden, beleid, enz.) die in de Beleids-
nota (zie b) staan aangegeven?

d. Aan welke randvoorwaarden zal de invoering van het SMW moeten voldoen?

Nadat de  vragen a, b en c zijn beantwoord, zullen wij scherp in beeld brengen aan welke belangrijke
randvoorwaarden (d) moet worden voldaan en welk stroomschema voor de invoering van het SMW
zal worden gevolgd. Hierna zullen wij het profiel van de schoolmaatschappelijk werker schetsen die in
de Surinaamse situatie zou moeten functioneren, om ten slotte het door ons ontwikkelde model te pre-
senteren.

-11.2-  Het schoolmaatschappelijk werk in Suriname

-a-  Een voor Suriname geschikte SMW-vorm

In de paragraaf over het SMW in Nederland (hfdst. 10 § 10.3) is duidelijk geworden dat, ondanks de
veel omvattende doelstellingen van deze werksoort, het op diverse manieren kan worden georgani-
seerd. Het kent dus vele varianten. In ‘Handleiding voor managers’ (Van Weezel, DSO, 1997) worden
vier varianten van schoolmaatschappelijk werk onderscheiden:
1. schoolgebonden SMW;
2. schoolnabij SMW;
3. schoolgericht SMW (SGMW);
4. schoolmaatschappelijk werk in het Zorgteam – WSNS.

Ad. 1
Bij het schoolgebonden SMW is de maatschappelijk werker in dienst van de school of gedetacheerd
naar de school en verbonden aan het schoolteam. De SMW’er doet zoveel mogelijk zelf de hulpverle-
ning en bouwt een eigen netwerk op.

Ad. 2
Schoolnabij SMW wordt geboden door jeugdhulpverleningsinstellingen die stedelijk of provinciaal
werken. De maatschappelijk werker gebruikt de jeugdhulpverlening als invalshoek: is zowel interme-
diair als behandelaar. Er wordt minder gebruik gemaakt van bestaande buurtnetwerken en andere
voorzieningen.

Ad. 3
Het SGMW is gericht op de school, maar is geen onderdeel van de school. Er is sprake van een com-
binatie van Algemeen Maatschappelijk Werk (AMW) en SMW. Deze combinatie is aantrekkelijk,
omdat de SMW-functie gebruik kan maken van de AMW-functie door middel van: de diversiteit in
deskundigheid van een team AMW, de kennis van de sociale kaart, de opgebouwde samenwerkings-
contacten op lokaal niveau, de werkzaamheden in de eerste lijn en de aanwezigheid in de buurt.
De schoolgerichte maatschappelijk werker opereert hier dus vanuit een team AMW en kan gebruik
maken van de deskundigheid en steun van  zijn/haar collega’s. Doorverwijzen is daardoor eenvoudig:
korte lijnen.
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Het SMW legt de nadruk op de functies preventie, consultatie, intermediair, voorlichting en maakt
voor de hulpverlening gebruik van de organisaties die er al zijn. Afhankelijk van de vraag van de
school worden de diensten afgestemd.
De schoolmaatschappelijk werker richt zich op de combinatie leerkracht-kind-ouders-maatschappij,
waarbij het kind centraal staat. Omdat het SMW kan voortborduren op de functie AMW is deze werk-
vorm efficiënt.  De tijdsinvestering blijft bijvoorbeeld beperkt door gebruik te maken van datgene wat
al aanwezig is.

Ad 4
Het schoolmaatschappelijk werk in zorgteams van het samenwerkingsverband is ontstaan vanuit de
opdracht van ‘Weer Samen Naar School’ (WSNS).
De maatschappelijk werker beoordeelt in het perspectief van het speciaal onderwijs of in de gezinssi-
tuatie van de aangemelde leerling positieve dan wel negatieve factoren te vinden zijn met betrekking
tot leer- en/of gedragsproblemen. Hierbij wordt gebruik gemaakt van een oudervragenlijst of een ge-
zinsonderzoek. In het zorgteam wordt advies gegeven over de gewenste hulpverlening aan kind en
gezin. De verbinding van de schoolgericht maatschappelijk werker (variant 3) met de maatschappelijk
werker van het Zorgteam (variant 4) zorgt voor wederzijdse aanvulling. In het voortraject van aanmel-
ding bij het Zorgteam heeft de schoolmaatschappelijk werker van de basisschool een functie. Deze kan
de bevindingen over de leerling toelichten in de bespreking in het Zorgteam.

Alvorens wij ons richten op de Surinaamse situatie moeten wij stellen dat de vier genoemde vormen
van schoolmaatschappelijk werk alleen in de stad Rotterdam (Nederland) bestaan. De wezenlijke ver-
schillen tussen deze vormen zijn vooral gelegen in het aantal uren dat de maatschappelijk werker per
kind/school heeft en zijn/haar dienstverband (bijvoorbeeld met het AMW of de Jeugdhulpverlening).
Bij de Functiegroep van het NVMW die met het hele land te maken heeft, wordt niet voor een bepaal-
de instelling gekozen.  Wel moet de gekozen instelling aan bepaalde voorwaarden voldoen ( De la Rie;
1979).

Beschouwen wij de uit ons onderzoek in Suriname naar voren gekomen onderzoeksresultaten, dan zou
wat het openbaar onderwijs en de grootste twee denominaties van het bijzonder onderwijs
(EBGS/RKBO) betreft, het schoolgericht maatschappelijk werk zoals besproken onder Ad. 3, de meest
geschikte vorm zijn. De belangrijkste reden voor deze keuze is het feit dat het AMW een bestaande
gestructureerde hoofdafdeling van het ministerie van Sociale zaken en Volkshuisvesting in Suriname
is. Onder deze afdeling vinden wij ook secties voor de jeugdzorg, kindervoeding en gehandicapten-
zorg. Er is voldoende kennis van de sociale kaart en er bestaat een netwerk van samenwerkingscon-
tacten op landelijk niveau, waardoor aan de diversiteit en omvang van het team van maatschappelijk
werkers, na evaluatie, de nodige aanpassingen zouden kunnen worden aangebracht. Van hieruit (het
AMW) kunnen (vanuit de integrale hulpverleningsgedachte) relaties worden gelegd met de daarvoor
in aanmerking komende diensten van de ministeries van Onderwijs ( de Dienst Begeleiding en Jeugd-
zaken), Volksgezondheid ( het Medisch Opvoedkundig Bureau), Justitie en Politie (de Afdeling
Jeugdzaken, Kinderpolitie en Kinderbescherming) en Arbeid, Technologische Ontwikkeling en Milieu
(Dienst Arbeidsbemiddeling).

Wat de kleinere denominaties betreft, lijkt ons een combinatie van het schoolgebonden SMW (bespro-
ken onder Ad. 1) en het zojuist besproken schoolgericht maatschappelijk werk de meest ideale vorm te
zijn. Vanwege het relatief kleine aantal scholen zou de schoolmaatschappelijk werker naar een of
meerdere scholen kunnen worden gedetacheerd en verbonden kunnen worden aan de betrokken
schoolteams. De SMW’er doet, uiteraard met gebruikmaking van de relaties met het AMW, zoveel
mogelijk zelf de hulpverlening en bouwt een eigen netwerk met de bestaande voorzieningen en dien-
sten binnen het Onderwijs en de Jeugdzorg op.
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-b-  Ontwikkelingen in  het primair onderwijs

Een verantwoord model voor efficiënte en effectieve hulpverlening kan niet ontwikkeld  worden zon-
der voldoende kennis van de ontwikkelingen die de beleidsmakers op gang brengen, hebben gebracht
of nog van plan zijn te brengen op het gebied van onderwijs en jeugdhulpverlening.
Wat houdt dit beleid (zie § 3.3) in? Ook ten aanzien van de behoefte aan SMW’ers is het van belang
om de ontwikkelingen binnen het primair onderwijs te kennen. Het maatschappelijk werk kan aan-
sluiten bij deze ontwikkelingen om een zinvolle samenwerking te laten ontstaan. De plannen voor het
onderwijs hebben wij ontleend aan de onderwijsparagraaf van de Beleidsnota 2001 – 2005 en de Re-
geringsverklaring voor dezelfde periode. Voor het primair onderwijs geldt het volgende:

• De regering wil dat het gehele onderwijs  dient te staan in het kader van de vorming van alle bur-
gers  tot versterking van hun optimaal functioneren in de samenleving. Die vorming zal niet alleen
de beroepsvoorbereiding, de ontwikkeling van algemene vaardigheden en de normatieve oriënta-
tie, maar ook de lichamelijke en culturele ontwikkeling van de leerlingen en studenten moeten be-
treffen. Over de normatieve oriëntatie wordt gezegd (Regeringsverklaring, 2001-2005 p. 10):

 “Voor wat de normatieve oriëntatie betreft, zullen er programma’s worden gepresenteerd, gericht op
o.a. persoonlijkheidsontwikkeling, sociale en emotionele vorming en attitudevorming. De Regering
acht het van belang dat middels deze programma’s de karakterontwikkeling van het opgroeiende kind
ter hand wordt genomen. In deze programma’s zullen waarden en normen zoals eerlijkheid, oprecht-
heid, rechtvaardigheid, trouw, hulpvaardigheid, geduld, vriendelijkheid en openheid een voorname
plaats innemen”.
Het  accent zal dus sterk gelegd worden op de realisatie van de pedagogische opdracht van de school
(het onderwijs). De regering is van plan om in dit verband het totale onderwijsbestel  op de kortst mo-
gelijke termijn in nauw overleg met alle actoren op alle niveaus te herstructureren en te  reorganiseren.

• Met betrekking tot de taalproblematiek  wil zij een studie laten verrichten betreffende de aanpak.
• In deze regeerperiode zal worden overgegaan tot het gebruik van aangepaste curricula, met name

voor het onderwijs in het binnenland en tot invoering van de moedertaalbenadering in de eerste
klassen van de lagere school.

• Ten aanzien van het kleuteronderwijs  willen de beleidsmakers bijzondere aandacht besteden aan
het curriculum voor dit niveau van onderwijs en aan een verantwoord pakket (programma) voor de
'vroege-kind-stimulatie.’

• De regering geeft aan dat zij op basis van de resultaten van een evaluatie de onderwijsaccomoda-
ties, de leer- en hulpmiddelen en de kwaliteit van het onderwijs grondig zullen aanpakken. In het
speciaal onderwijs zullen in de toekomst de mogelijkheden voor degenen die voor dit onderwijs in
aanmerking komen zodanig worden uitgebreid, dat aan personen met een handicap optimale ont-
plooiingskansen worden geboden.

• De beleidsmakers zijn van plan alle middelen aan te wenden om de onderwijssituatie in het bin-
nenland ten goede te keren. Zij schrijven hierover het volgende:

“Het ministerie van Onderwijs en Volksontwikkeling (MINOV) zal in samenwerking met de bijzonde-
re diensten en met de ministeries van Regionale ontwikkeling, Sociale Zaken, Volksgezondheid, Bin-
nenlandse Zaken, Justitie en Politie en Defensie het zogenaamde ‘nucleussysteem’ introduceren waar-
bij in een geografisch afgebakend gebied een centrum wordt opgezet van waaruit de omliggende dor-
pen worden bediend”.

Ofschoon de in het voorgaande aangegeven plannen erg algemeen gesteld zijn, kunnen wij voor wat
betreft de ontwikkelingen (maatregelen) met betrekking tot het onderwijs constateren dat voor de be-
leidsmakers geldt dat alle burgers in de samenleving zo optimaal mogelijk moeten kunnen functione-
ren. Daarbij spelen vooral de beroepsvoorbereiding en de normatieve oriëntatie een grote rol. De ge-
wenste herstructurering en reorganisatie van alle onderwijsniveaus zou zodanig moeten zijn dat op elk
gebied het onderwijs wordt aangepast aan de moderne ontwikkelingen.
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-c-  Ontwikkelingen in verband met de (jeugd)hulpverlening

Voor de efficiëntie en effectiviteit van een te ontwikkelen model voor hulpverlening aan onze doel-
groep is ook kennis van de ontwikkelingen in de (jeugd)hulpverlening van bijzonder belang. Er zal
immers op deze kennis een beroep gedaan moeten worden om een zo verantwoord mogelijke en aan-
gepaste vorm van hulpverlening te ontwikkelen. In de paragraaf onderwijs van de beleidsnota staat het
volgende:
“De jeugd vormt een aanzienlijk deel van het ontwikkelingspotentieel in ons land. Het is daarom nodig
om door middel van een consistent en planmatig beleid te investeren in deze groep jonge Surinamers.
De Regering zal er op toezien dat er op systematische wijze aandacht wordt besteed aan de voorzie-
ningen ten behoeve van de jeugd en aan maatregelen tot het aanpakken van de problemen waarmee de
verschillende groepen onder het jonge deel van ons volk worden geconfronteerd”.
Onder de zorg van de overheid vallen onder meer de opvang van kinderen van werkende ouders (ook
na school) de begeleiding van drop-outs en werkloze jongeren, de training en vorming om verant-
woordelijkheden te dragen, de bescherming tegen de gevaren van drugs- en alcoholgebruik, de moge-
lijkheden voor studie, arbeid, sport en recreatie. Deze taak zal de regering aanpakken met de steun van
de particuliere organisaties die op het gebied van de jeugd werkzaam zijn.

Met betrekking tot het zittenblijvers en het drop-outprobleem citeren wij het volgende:
“Het zittenblijven en het drop-outverschijnsel zullen worden teruggebracht tot aanvaardbare propor-
ties. Door gedegen onderzoek zullen de werkelijke omvang en de oorzaken van de tegenvallende stu-
dieresultaten worden bepaald, waarna gepaste maatregelen zullen worden genomen”.
Welke de gepaste maatregelen zijn, wordt niet aangegeven. De beleidsmakers erkennen wel in dit
verband de belangrijke betekenis van de thuissituatie voor een zo vlot mogelijk doorlopen van de
schoolperiode door de leerlingen. Hierover lezen wij:

“Voor een goed inzicht in de onderwijscarrière van elke individuele leerling is informatie over de
thuissituatie van belang. Daarom zullen ouderparticipatie en huisbezoek door leerkrachten worden
gereactiveerd.  De oprichting van oudercommissies voor elke school zal worden ondersteund.”

Dat men zich bewust is van de grote invloed van de heersende sociaal-ecomische ontwikkelingen op
het toekomstperspectief van de jeugdigen blijkt uit het volgende citaat:

“De Regering is zich ervan bewust dat jeugdigen niet gevrijwaard worden van de gevolgen van de
sociaal-maatschappelijke realiteit en dat zij ernstige belemmeringen ondervinden in de ontwikkeling
naar zelfredzaamheid en bij het actief en volwaardig participeren in de maatschappelijke processen.
De Regering zal daarom een beleid uitvoeren dat de jonge generatie als geheel de ruimte biedt zich
voor te bereiden op een zelfstandig bestaan. De Regering zal bij het treffen van maatregelen en voor-
zieningen op de gebieden van werkgelegenheid, huisvesting, rechtspositie en welzijn speciale aan-
dacht besteden aan de jongeren. De Regering zal speciale aandacht besteden  aan jeugdigen in kans-
arme milieus, achterstandsgebieden en jongeren die een achterstand hebben op terreinen als onderwijs
en arbeid en bovendien vaak geconfronteerd worden met drugsproblemen en andere vormen van cri-
minaliteit. Door middel van het jeugdbeleid zal, onder andere door het buurtwerk met zijn preventieve,
begeleidende en resocialiserende functie, specifieke aandacht aan deze groepen van jongeren worden
besteed, teneinde hen de gelegenheid te geven om tot volle wasdom te komen en zodoende als vol-
waardige leden van de gemeenschap deel te nemen aan de maatschappelijke processen.”

In de paragrafen Justitie en Volksgezondheid van de Regeringsverklaring wordt over ontwikkelingen
en te nemen maatregelen op het gebied van de jeugdzorg zeer weinig vermeld. Gewezen wordt op het
intensiveren van de voorlichting aan burgers, vooral op scholen, over misdaadpreventie en de onder-
steuning van preventieve programma’s. Voorts wordt melding gemaakt van het  plan voor de bouw
van een jeugdopvoedingsgesticht buiten de muren van de Centrale Penitentiaire Inrichting (CPI) en de
uitvoering van drugspreventieprogramma’s onder jeugdigen.
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In de paragraaf Volksgezondheid die op de jeugd betrekking heeft wordt aangegeven dat de nadruk zal
worden gelegd op een intersectorale beïnvloeding van de gezondheid door activiteiten op het gebied
van voeding en voedselproductie, drinkwatervoorziening, sanitair en milieubescherming, basisonder-
wijs, huisvesting en werkgelegenheid. De nadruk zal worden gelegd op de integratie van preventieve
componenten in de primaire gezondheidszorg zoals vaccinaties, moeder-en-kindzorg, borstvoeding,
kindervoeding en jaarlijkse planning. Bijzondere aandacht zal gegeven worden aan de bescherming
van kinderen tegen huiselijk geweld en seksueel misbruik en aan het terugdringen van het sterftecijfer
van moeder en kind ten gevolge van complicaties rond de zwangerschap en geboorte. Ten slotte wordt
vermeld, dat overgegaan zal worden tot het opzetten van centra voor de opvang, rehabilitatie en reso-
cialisatie van drugs- en alcoholverslaafden.

Ofschoon niet concreet wordt aangegeven hoe alle gewenste ontwikkelingen in het kader van de
jeugdhulpverlening zullen worden aangepakt, mogen wij aannemen dat de Regering van plan is bij-
zondere aandacht te besteden aan jonge Surinamers. Dit zal zij samen doen met particuliere organisa-
ties die op het gebied van de jeugd werkzaam zijn. Als belangrijke problemen, waarvan sommige ook
door ons onderzoek duidelijk als zodanig werden geïdentificeerd, noemen de beleidsmakers dat van
het grote aantal drop-outs, de grote werkloosheid onder jongeren, het drugs- en alcoholgebruik en het
zittenblijven.
Door informatie over de thuissituatie van de jeugdigen en participatie van de ouders hoopt de regering
een positieve onderwijscarrière van jongeren in kansarme milieus en achterstandsgebieden te onder-
steunen.
Door middel van het jeugdbeleid hoopt zij het buurtwerk te betrekken bij zijn preventieve, begelei-
dende en resocialiserende functie met als doel vooral de kansarme jongeren perspectieven te bieden
voor een goede toekomst. Het ministerie van Justitie zal niet alleen de drugs- en misdaadbestrijding,
maar ook de delinquentenzorg bijzondere aandacht geven terwijl het ministerie van volksgezondheid
vooral de primaire gezondheidszorg en de bescherming van de jeugd ter hand neemt.

Met het voorgaande (de punten a, b en c) hebben wij duidelijk gemaakt waarom wij gekozen hebben
voor bepaalde vormen of combinaties van vormen van SMW die goed in de Surinaamse situatie pas-
sen.
Uit de ontwikkelingen op het gebied van onderwijs en jeugdzorg kunnen wij constateren dat de meeste
zaken die door de Regering als problemen bij de jeugd worden ervaren door ons onderzoek worden
bevestigd (slechte thuissituaties, drugsproblemen, verzuimproblemen enz.) Over plannen en maatre-
gelen die vooral een goede gezondheid van de jeugd zullen moeten garanderen worden slechts alge-
mene mededelingen gedaan. De kernconclusie die wij uit het voorgaande mogen trekken is, dat On-
derwijs en Jeugdzorg in Suriname alles behalve gezond zijn. In dit verband is de luide roep van acto-
ren in het onderwijsveld om een efficiëntere en effectievere hulpverlening en didactische begeleiding
te begrijpen.

Welke zullen, tegen de achtergrond van het voorgaande, de randvoorwaarden voor een verantwoorde
invoering van het SMW en het functieprofiel van de SMW’er in de Surinaamse situatie moeten zijn?

-d-  Enkele belangrijke randvoorwaarden voor een verantwoorde invoering van het
schoolgericht maatschappelijk werk

In § 11.2 hebben wij onze keuze voor de vorm van SMW die wij voor de Surinaamse situatie geschikt
achten aan de orde gesteld. Het schoolgericht maatschappelijk werk (SGMW) vanuit het Algemeen
Maatschappelijk Werk, dat een grote omvang heeft, was voor ons de beste vorm. Het spreekt vanzelf
dat voor een verantwoorde invoering van deze werksoort aan een aantal randvoorwaarden voldaan zal
moeten worden. In de eerste plaats is het belangrijk om te weten in welke vorm de SGMW zal worden
ingevoerd. Gezien de zeer zwakke sociaal-economische situatie in Suriname lijkt de gedecentraliseer-
de, kleinschalige projectvorm de meest verantwoorde. Met gedecentraliseerde projectvorm wordt be-
doeld, dat in elk der districten projecten van start gaan waarbij een aantal scholen wordt betrokken met
een relatief groot aantal probleemleerlingen. De belangrijkste voordelen van deze projectvorm zijn o.a.
dat een efficiënt gebruik van het beschikbare kader kan worden gemaakt, de kosten kunnen worden
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beheerst, een directere aansluiting op de door betrokken scholen en buurt (regio) aangekaarte proble-
men gemakkelijk is, bij positieve resultaten (na evaluatie) het vervolg beter gegarandeerd is, in alle
districten reeds afdelingen voor AMW bestaan die bij de sturing van het project een ondersteunende
rol kunnen vervullen en nieuwe samenwerkingsverbanden grotere kans van slagen hebben binnen een
kleinschalig (dus overzichtelijk) project. Hierdoor bestaat voor een integrale aanpak ook een grotere
kans van slagen.

In Nederland zijn positieve ervaringen opgedaan met projectstructuren die werden gevormd door een
projectteam (samengesteld uit uitvoerders van de betrokken instellingen en de scholen), een projectco-
ordinator, een onderzoeker en een klankbordgroep (Van Weezel; 1997). In  dit verband werd het be-
langrijk geacht dat er een duidelijke vastlegging van de relatie tussen SGMW en AMW moet plaats-
vinden om verwarring van verantwoordelijkheden die zich bij de uitvoering en financiering kunnen
voordoen te voorkomen. Ook de vastlegging van samenwerkingsafspraken met alle betrokken diensten
(instellingen) is belangrijk (regelmatige evaluatie is in dit verband noodzakelijk) evenals een verant-
woorde introductie van het SGMW op de scholen. In dit verband is de afbakening van de grenzen van
de samenwerkende werksoorten een vereiste. Ten slotte is het duidelijk vastleggen van gemaakte af-
spraken over de financiering van de projecten om stagnatie bij de projectuitvoering tot een minimum
te beperken noodzakelijk.
 Suriname zou op een identieke wijze de in het voorgaande aan de orde gestelde werkwijze kunnen
overnemen.
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Stroomschema voor invoering van SGMW binnen het primair onderwijs vanuit een or-
ganisatie van AMW

De ervaringen in Rotterdam (Nederland) met het stroomschema in onderstaande figuur waren zeer
positief. In grote lijnen staan wij volledig achter dit schema (Van Weezel 1997; p. 14). Vanwege de
algemeenheid van het schema zou het in elk land (dus ook in Suriname) kunnen worden gehanteerd.
Stroomschema invoering SMW

Aan het stroomschema worden de volgende fasen verbonden:

Fase 0:  (1 tot 2 maanden): kennismaking, netwerk.
Fase 1:  2 maanden profilering/positionering SGMW eerste evaluatie.
Fase 2:  7 tot 8 maanden procesmatig uitvoeren van SGMW tweede evaluatie.
Fase 3:  na 1 jaar: evaluatie en besluit over (structurele) integratie.

Opmerking:
Na fase 3 zou er voldoende inzicht verworven moeten zijn over de meest verantwoorde structuur van
een te vormen stuurgroep, die de uiteindelijke verantverantwoordelijkheid krijgt voor het product van
de werkzaamheden.

INTERNE BESLUITVORMING AMW-organisatie
(oriëntatie, consequenties formuleren,
personeel, financiering, organisatie)

VASTSTELLING BEHOEFTE SGMW’ers
(aantal/type/grootte scholen. Afstemming met overheids
(districts) beleid

INTERNE BESTLUITVORMING/PLANNING
Omvang (productaanbod, beleid en uitvoering t.a.v. con-
sequenties)

BESLUITVORMING DOOR SCHOLEN en
School/SGMW (diensten, evaluaties, duur)

SAMENWERKINGSOVEREENKOMST
School/SGMW (diensten, evaluaties, duur)

INVOERING SGMW (volgens op te stellen draaiboek)
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De Surinaamse schoolmaatschappelijk werker

Maatschappelijk werk is een oud beroep dat zich richt op mensen en hun omgeving. Het biedt metho-
dische, procesmatige hulp wanneer op een bepaald gebied problemen zijn (de la Rie, 1997). Het Al-
gemeen Maatschappelijk Werk (AMW) richt zich op de hele bevolking. Het maatschappelijk werk kan
zich echter, zoals gebleken is, ook op specifieke doelgroepen richten. Het schoolmaatschappelijk werk
is zo’n specialisme dat naast de basisvaardigheden als maatschappelijk werker, afhankelijk van de
doelgroep, een aantal vaardigheden, die eerder in § 10.3.1 zijn aangegeven, vereist.

Om volledig op het schoolmaatschappelijk werk gericht te zijn, is het aan te bevelen dat de maat-
schappelijk werker een bijscholingscursus tot SMWer volgt. Het spreekt vanzelf dat voor de Suri-
naamse SMW bij deze vorming de Surinaamse maatschappelijke realiteit het basisuitgangspunt zal
moeten vormen.

In het algemeen zullen de kennis en vaardigheden van een ervaren maatschappelijk werker in het
AMW van pas komen bij het SMW, bijvoorbeeld, de brede oriëntatie op diverse probleemgebieden, de
ervaring met gezinsdiagnostiek/behandeling, de ervaring met de samenwerking met andere instanties,
de coördinatie van zorg (casemanagement) en de bekendheid met de wijk. Vooral om deze redenen
geven wij er de voorkeur aan dat in Suriname zoveel als mogelijk ervaren (bijgeschoolde) maatschap-
pelijk werkers worden ingezet, die bekend zijn met de wijk waar de school (scholen) staat (staan). Een
combinatie van AMW-werkzaamheden en SMW- werkzaamheden werkt in het algemeen goed omdat
beide activiteiten elkaar aanvullen. Het ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting in Suriname
beschikt over een aantal algemeen maatschappelijk werkers die na bijscholing in de projectfase van de
invoering van het SGMW zouden kunnen worden ingezet. Binnen het ministerie van Onderwijs be-
staan er op HBO-niveau voldoende instituten (bijvoorbeeld de faculteit der Maatschappij Weten-
schappen van de Anton de Kom Universiteit, de Academie voor Hogere Kunst en Cultuur) die na
voorstudie een verantwoorde opleiding kunnen opzetten en/of bestaande opleidingen kunnen aanpas-
sen voor de vorming van schoolmaatschappelijk werkers. Op deze opleiding (en) zal uiteraard het
beroepsprofiel een belangrijk uitgangspunt moeten vormen. Het algemeen beroepsprofiel van de maat-
schappelijk werker is, zoals verwoord door de NVMW (1996), vrij universeel van aard en kan dus ook
heel goed op de Surinaamse maatschappelijk werker van toepassing zijn. In dit beroepsprofiel worden
vier kerntaken genoemd in het kader van de beroepsuitoefening:

1. het verzorgen van psycho-sociale hulpverlening, uitgesplitst in werkzaamheden ten behoeve van
intake en diagnose, de uitvoering van de hulpverlening en de afsluiting van de hulpverlening;

2. het verzorgen van concrete en informatieve hulpverlening, uitgesplitst in werkzaamheden in het
kader van informatieoverdracht, advisering, verwijzing en ondersteuning van de cliënt bij de ef-
fectuering van de hulpverlening elders;

3. het verrichten van onderzoek en rapportage;
4. signalering, belangenbehartiging en preventie.

De beheersing van deze kerntaken wordt ook voor de schoolmaatschappelijk werker noodzakelijk
geacht.
De kerntaken kennen in het SMW een specifieke uitwerking en toepassing in verband met de gericht-
heid van de werkzaamheden op leerkrachten, ouders en jeugdhulpverleners in hun relatie tot de pri-
maire doelgroep van kinderen. Dit laatste bepaalt het kader van de gesprekscontacten, de doelstelling
en afbakening van het SMW en de afstemming van het SMW op aangrenzende begeleidingsvormen
voor kinderen en ouders binnen en buiten de school. Als gevolg hiervan dient het algemene beroeps-
profiel omgezet te worden in een functieprofiel met een eigen opbouw en met specifieke accenten.
Voor de Surinaamse maatschappelijk werker zullen deze eigen opbouw en specifieke accenten direct
bepaald moeten worden door de maatschappelijke realiteit in het algemeen en de concrtete situaties
(leef- en werkmilieus) van leerlingen, leerkrachten en ouders in het bijzonder. In dit verband wijzen
wij op de methode van het vindplaatsgericht werken dat veel ingang gevonden heeft in de dagelijkse
hulpverleningspraktijk in Europa (o.a. in Nederland). Hier wordt ervan uitgegaan dat een hulpverle-
ningsmethode niet alleen gebaseerd moet zijn op een gefundeerde theorie maar dat zij ook economisch



174

en liefst op grote schaal toepasbaar moet zijn. De drie werkdoelen om dit te bereiken zijn volgens van
Susteren (1991): het betrekken van de omgevingsfactoren, het leggen van een frequenter contact bin-
nen een regio rondom eenzelfde populatie en het verlenen van hulp zo dicht mogelijk bij de persoon-
lijke leefwereld van de cliënt. Zeer belangrijk zijn daarbij natuurlijk de mogelijkheden en grenzen
binnen de terreinen van onderwijs en jeugdhulpverlening.

Waar zou nog meer op gelet moeten worden bij de omzetting van het beroepsprofiel van het SMW in
een functieprofiel?
Een exercitie met betrekking tot de omzetting van een beroepsprofiel naar een functieprofiel is in op-
dracht van de Dienst Stedelijk Onderwijs uitgevoerd door de Ichthus Hogeschool Rotterdam. Het ont-
wikkelde functieprofiel, dat zeven kerntaken omvat, zou naar onze mening voor Suriname als leidraad
kunnen worden overwogen. Bij de uitwerking van de taken kunnen deze, afhankelijk van de lokale
omstandigheden, eventueel worden aangepast.

De  kerntaken (Rondelez,  2000) omvatten:
1. Vormgeving van de zorgverbreding in het primair onderwijs

a. participatie in het schoolsysteem
b. vertegenwoordiging van de eigen instelling

2. Kortdurende psycho-sociale hulpverlening aan ouders in relatie tot de omgang met hun kinderen
of aan kinderen zelf
a. werkzaamheden ten behoeve van de intake en diagnose
b. werkzaamheden ten behoeve van de uitvoering
c. werkzaamheden ten behoeve van de afsluiting

3. Kortdurende concrete en informatieve hulpverlening aan ouders of kinderen en aan leerkrachten:
a. werkzaamheden in het kader van informatie-overdracht
b. werkzaamheden in het kader van advisering.

4. Verwijzing en coördinatie
a. werkzaamheden in het kader van verwijzing
b. werkzaamheden ter bestendiging of in plaats van de verwijzing

5. Preventie en consultatie
a.   werkzaamheden gericht op ouders of kinderen

      b.   werkzaamheden gericht op leerkrachten
6. Signalering en belangenbehartiging met betrekking tot het schoolklimaat

a. algemene signalering
b. specifieke signalering en ondersteuning

7. Registratie en rapportage.

Uit deze kerntaken en de specificaties daarvan, kunnen ten slotte de eigenlijke kwalificaties van de
Surinaamse SMW’er afgeleid worden. Deze omvatten in het algemeen kennis, inzicht, attitude en
vaardigheden met betrekking tot de kerntaken. Bij de afleiding van deze kwalificaties zal met de lo-
kale omstandigheden rekening moet worden gehouden, wat in de praktijk van het schoolmaatschappe-
lijk werk in het algemeen neerkomt op activiteiten ten aanzien van ouders, leerkrachten, school, gezin,
buurt en andere teams.
Met betrekking tot deze zaken verschaffen onze onderzoeksresultaten een algemeen beeld over de
concrete Surinaamse maatschappelijke werkelijkheid. Zo blijkt bijvoorbeeld dat het grootste deel van
de ouders met probleemleerlingen zich in de lagere sociale milieus bevinden. Belangrijke factoren die
deze ouders belemmeren optimaal te participeren in het proces van de bestaande hulpverlening aan
hun kinderen zijn: slechte huisvesting, gering inkomen (armoede), onbereikbaarheid van de meest
elementaire basisvoorzieningen (zoals gezondheidszorg) en gebrekkige voorlichting over de bestaande
hulpverlening.

Wij mogen uit het voorgaande concluderen dat de technische kant (de benodigde vaardigheden), die
inherent zijn aan het beroep van SMW’er, in feite niet plaats- (land)gebonden is. Pas bij de omzetting
van het  beroepsprofiel in een functieprofiel, dat direct op de maatschappelijke realiteit betrekking
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heeft, zullen er grote verschillen  bestaan tussen bijvoorbeeld de Nederlandse en de Surinaamse
SMW’er.

De bedoeling van elke hulpverlening is dat deze zo effectief mogelijk is. Dit betekent in de praktijk dat
de meest effectieve vorm van hulpverlening er één is die zich richt op de juiste wortels van de proble-
men. Afhankelijk van deze vindplaatsen en problemen zal de SMW’er aangepaste methodieken moe-
ten hanteren. Hierbij zullen zoveel mogelijk bronnen in het totale netwerk geactiveerd moeten worden.
Wij denken in dit verband aan strategieën die ontwikkeld zijn voor het bereiken van sociale en materi-
ele steun (Barletta, 1991; van der Laan, 1996). Voor een efficiënte en effectieve Surinaamse hulpver-
lening zal -gezien de aard van de eerder beschreven maatschappelijke problemen in het land- vooral in
het kader van de training van de Surinaamse maatschappelijk werker in het algemeen en de school-
maatschappelijk werker in het bijzonder, aan deze strategieën grote aandacht moeten worden besteed.
De Surinaamse SMW’er zal een volledig op de maatschappelijke werkelijkheid gerichte, intensieve en
persoonlijke training moeten ondergaan.

-11.3- Een model voor integrale sociaal-pedagogische hulp en di-
dactische begeleiding

Voor een goed begrip van het door ons te presenteren model voor integrale sociaal-pedagogische
hulpverlening en didactische begeleiding in het primair onderwijs in Suriname plaatsen wij enkele
opmerkingen vooraf.
Bij dit model zijn betrokken:
• de drie bij ons onderzoek (Fase II) naar voren gekomen belangrijkste hulpverleningsinstanties die

in § 8.4 uitvoerig zijn besproken:
− de Dienst Begeleiding ( Diagnostisch Team)/ ministerie van Onderwijs
− het Pedologisch Instituut (PI)/ ministerie van Onderwijs
− het Medisch Opvoedkundig Bureau (MOB) / ministerie van Volksgezondheid

• de (bestaande) diensten:
− Algemeen Maatschappelijk Werk/ ministerie van Sociale zaken
− Dienst Jeugdzaken/ministerie van Onderwijs
− Dienst Arbeidsbemiddeling/ ministerie van Arbeid, Technologische ontwikkeling en Milieu.

• de dienst Schoolmaatschappelijk Werk (SMW) (de enige nieuwe instelling binnen het model).

In ons model zal  het Pedologisch Instituut (PI) geïntegreerd worden in de dienst Begeleiding. Deze en
de andere reeds bestaande diensten zullen de nodige herstructureringen ondergaan. Voorts zullen,
waarnodig, aanvullingen bij de diensten worden aangebracht en niet of nauwelijks bestaande samen-
werkingsverbanden van deze diensten met andere instellingen duidelijk worden aangegeven. Om de
daarvoor in aanmerkingkomende kinderen  uit alle districten bij de hulpverlening te betrekken zullen
de diensten Begeleiding en SMW, in alle districten over secties (ten behoeve van deze gebieden) be-
schikken.

Zoals in § 11.2 werd aangegeven zal het in te voeren Schoolgericht Maatschappelijk Werk (SGMW)
als brug fungeren tussen het onderwijs en de bestaande voorzieningen binnen de jeugdzorg. Uit de
resultaten van ons onderzoek (Fase I en II, hoofdstukken 7, 8 en 9) is duidelijk naar voren gekomen
dat er van een integrale aanpak van de problematiek van kinderen/leerlingen in het primair onderwijs
in Suriname geen sprake is. In het door ons ontwikkelde model zijn niet alleen de basisuitgangspunten
(§ 10.1, inleiding) gehanteerd,  maar hebben wij ook ingespeeld op de eerder aan de orde gekomen
behoeften in het veld en de plannen van de overheid. Eén van de belangrijkste wensen binnen het mi-
nisterie van Onderwijs  is om over een overkoepelende dienst te beschikken, die zowel de totale
schoolbegeleiding als de maatschappelijke begeleiding door middel van een nauwe samenwerking met
andere diensten binnen de jeugdzorg in een multidisciplinaire setting ter hand kan nemen (zie het ge-
stelde hierover in § 9.3). Onze oplossing hiervoor is, gevoegd bij het streven van de regering naar de-
centralisatie van bestuur,  het opzetten van een Dienst voor Begeleiding en Diagnostiek met secties ten
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behoeve van de doelgroep in alle tien districten.Voorts wordt  het PI, zoals eerder aangegeven, geïn-
corporeerd in deze dienst, zodat de didactische begeleiding naar het reguliere onderwijs toe ook een
arm krijgt naar het  speciaal onderwijs. De subafdeling van de dienst Begeleiding, het Onderwijs On-
dersteunings Centrum (O.O.C.) wordt, gezien de inhoud van de werkzaamheden, ondergebracht bij de
nieuwe (nog vorm te geven) centrale Dienst Schoolmaatschappelijk werk. De andere subafdelingen
van de dienst voor Begeleiding en Diagnostiek zijn de afdelingen Begeleiding, Diagnostiek en Logo-
pedie. De dienst  Begeleiding zal binnen het ministerie van Onderwijs een direct samenwerkingsver-
band onderhouden met de Afdelingen  Inspectie Lager Onderwijs en de Afdeling Curriculum Ontwik-
keling.
Het Medisch Opvoedkundig Bureau concentreert zich, gezien zijn situering bij het ministerie van
Volksgezondheid, vooral op het medische  aspect van de jeugdzorg. Het maatschappelijke aspect van
deze  dienst komt in het nieuwe model onder de verantwoordelijkheid van de centrale Dienst School-
maatschappelijk werk. Het MOB behoudt daardoor haar reeds bestaande secties medisch, fysiothera-
pie, voor-  en vroegschoolse educatie en speltherapie.

De Dienst Algemeen Maatschappelijk Werk (AMW) van het ministerie van Sociale zaken beschikt
reeds  over diverse secties  die  naar de verschillende districten toe gericht zijn. De Dienst School-
maatschappelijk Werk zal  daarmee in verbinding staan omdat SMW  immers  hier een vorm vanuit
het AMW is. Belangrijke afdelingen van de dienst AMW die een ondersteunende functie bij de hulp-
verlening zullen hebben, zijn: de dienst  jeugdzorg, de dienst kindervoeding, het bureau gehandicap-
tenzorg, het opvangcentrum voor jongeren, en de dienst sociale woningbouw.

De Dienst Jeugdzaken van het ministerie van Onderwijs zal uit drie secties bestaan: de sectie buurt- en
clubhuiswerk, de sectie internaten en tehuizen, de sectie crèches en peuterscholen. Deze dienst zal
nauwe en formelere samenwerkingsverbanden moeten onderhouden met: de consultatie bureaus en
ziekenhuizen (ministerie van Volksgezondheid), de afdelingen Jeugdzaken, Kinderpolitie en Kinder-
bescherming (ministerie van Justitie), een nog op te richten overkoepelende organisatie van particulie-
re instanties voor jeugdhulpverlening en de dienst arbeidsbemiddeling (ministerie van Arbeid)

Centraal als brug tussen de  vier genoemde kerndiensten van het model  (Dienst Begeleiding en Dia-
gnostiek -MOB- Dienst jeugdzorg - Dienst Algemeen Maatschappelijk Werk) staat  de Dienst
Schoolmaatschappelijk werk (direct verbonden met de Dienst AMW van het ministerie van Sociale
zaken).
De diensten die het model hanteren zullen vanwege de directe betrokkenheid naar de doelgroep (het
kind in het onderwijs)  en  naar de SMW’ers (het opleidingsaspect) toe, ressorteren onder het ministe-
rie van Onderwijs en Volksontwikkeling. Voor een schematische voorstelling van het ontwikkelde
model verwijzen wij naar  de volgende pagina.
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De werkwijze van het ontwikkelde model voor hulpverlening in de praktijk

De kracht van dit model van hulpverlening zal vooral liggen in de mate van zorgvuldigheid waarmede
de samenwerking tussen school en hulpverleningsinstellingen plaatsvindt. Daar de instellingen binnen
het model  momenteel onder diverse ministeries ressorteren, zal het niet alleen door al deze partijen
gedragen moeten worden, maar zal het ook de volledige medewerking moeten hebben van districtsbe-
sturen, basisscholen, schoolbesturen en sleuteldiensten van het MINOV, zoals het Bureau Lager On-
derwijs (BLO) en de Inspecties Lager en Speciaal Onderwijs.

Met het model zal, zoals wij in  § 10.4 hebben aangegeven, de Surinaamse school een nieuwe discipli-
ne in huis halen. Ook zal de hulpverlening voor een groot deel haar werkzaamheden verplaatsen naar
het belangrijk opvoedingsmilieu (de school) en daar buiten.

Met de introductie van het schoolmaatschappelijk werk worden nu hulpverleningsinstellingen en
scholen op een directe wijze aan elkaar gekoppeld. Het is immers in dit model de taak van het SMW
om behalve een behandelende ook een bemiddelende en coördinerende rol (brugfunctie) te vervullen.
Dit is vanuit de specifieke deskundigheid van de SMW’er goed mogelijk. Het is de bedoeling van het
schoolmaatschappelijk werk dat alle partijen gedurende het gehele proces van hulpverlening met el-
kaar verbonden blijven. Bij verwijzing van de leerling naar andere instanties voor specialistische hulp
blijft de SMW’er de school op de hoogte houden van de voortgang van de  hulpverlening. Door deze
brugfunctie  zal de  SMW’er reeds in de fase van diagnose moeten worden betrokken. De centrale
doelstelling van het schoolmaatschappelijk werk is immers:
het realiseren en coördineren van een preventief en curatief aanbod – vanuit de kerntaken in
samenhang met de mogelijkheden van gezin, school en maatschappij (buurt) – op door kinderen,
ouders, leerkrachten of de school gestelde vragen.
Dit aanbod moet een bijdrage zijn tot het creëren van optimale ontplooiingsmogelijkheden voor het
kind op de basisschool en in zijn/haar omgeving (Broekhuis, 1998). Een groot deel van het werk van
de schoolmaatschappelijk werker bestaat in het daadwerkelijk hulp bieden aan ouders. Het is daarom
belangrijk dat de dienst SMW, zoals eerder vermeld, in alle (tien) districten over verschillende secties
moet beschikken.

Werkwijze

Eerste fase
Vaak hebben ouders en/of kinderen hulp nodig.  Met hun vragen en problemen gaan ze meestal niet
naar de reguliere hulpverleningsinstanties maar naar de school. Wij mogen daarom aannemen  dat de
hulpvragen voor een groot deel niet rechtstreeks van ouders en kinderen komen, maar dat die in het
algemeen door leerkrachten en/of schoolleiders gesteld worden.

Tweede  fase
In de  tweede fase volgt het overleg tussen de hulpverlenende instanties en de betrokken leerkracht of
schoolleider. Het doel is dan om samen een diagnose te stellen en een werkwijze uit te stippelen. De
bijdrage van de schoolmaatschappelijk werker betreft vooral de kennis van de problemen die in de
thuissituatie spelen. Dit overleg heeft een positief effect op het eigen diagnostisch vermogen van de
school wanneer het om sociaal-emotionele problemen en problemen in de thuissituatie gaat. Om het
probleem dat is aangemeld helder te krijgen en om een goede diagnose te kunnen stellen, worden door
de schoolmaatschappelijk werker verschillende activiteiten ondernomen, zoals gesprekken met  leer-
krachten en ouders. Voorts het leggen van contacten met andere instanties (huisarts, arts, logopediste)
en observatie in de klas of, indien nodig, een buitenschoolse situatie.

Het zal duidelijk zijn dat regelmatig contact tussen SMW’er en de leerkracht/schoolleider de hulpver-
lening versterkt en versnelt. De informatie die de leerkracht/schoolleider aan de SMW’er geeft, is voor
zijn werk zeer belangrijk.
Bij gedrags-  en  opvoedingsproblemen van het kind verleent de schoolmaatschappelijk werker
meestal zelf hulp. Bij problemen in de gezinssituatie die niet direct met het kind te maken hebben, met
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name bij materiële en/of  relatieproblemen, wordt doorverwezen naar het algemeen maatschappelijk
werk. De schoolmaatschappelijk werker kan in andere gevallen, waar nodig, het kind ook verwijzen
naar de schoolbegeleidingsdiensten of de Dienst Jeugdzaken.

Derde fase
Wanneer ouders zijn doorverwezen naar een andere vorm van hulpverlening, blijft de schoolmaat-
schappelijk werker het verloop van de hulpverlening volgen door te informeren bij de instanties en in
gesprek te blijven met de ouders. Door betrokkenheid tegenover de ouders te tonen en de kennis van
de werkwijze van hulpverleningsinstanties kan de schoolmaatschappelijk werker de kloof tussen de
betrokken instanties overbruggen. Gaat het om specifieke leerproblemen, dan heeft de schoolmaat-
schappelijk werker een beperkte functie omdat de directe behandeling door de specialisten van een
bepaalde aangewezen dienst (bijvoorbeeld de dienst Begeleiding) verricht wordt. Wel is het zo dat ook
in deze gevallen de SMW’er het verloop van de begeleiding (behandeling) op de voet volgt, informatie
vraagt aan de betrokken instantie en contact blijft onderhouden met de ouders.

Vierde fase
Bij de evaluatie van elk probleemgeval speelt het samen (door de SMW’er en de andere functionaris-
sen van de betrokken diensten) opgestelde behandelings-/begeleidingsplan (na de Ie en IIe fase) een
zeer belangrijke rol. Hier was immers aangegeven wat de doelstellingen zijn die men hoopte te berei-
ken. Bij de evaluatie kan worden nagegaan in hoeverre deze zijn bereikt.

Belangrijk bij het gehele proces van behandeling/begeleiding zijn de activiteiten die de SMW’er moet
uitvoeren:
• het in- en uitvoeren ( registratie van basisgegevens);
• de dossiervoering;
• het organiseren en uitvoeren van evaluatiegesprekken op scholen;
• het samenstellen van een evaluatieformulier;
• het verzorgen van een evaluatierapportage;
• contacten leggen/onderhouden met instellingen waarnaar verwezen of waarmee samengewerkt kan

worden.

Zeer belangrijk binnen dit model van hulpverlening en begeleiding is de multi-disciplinaire benadering
van de problemen door een team van deskundigen. Vooral in de IIe fase zal deze benadering het dui-
delijkst aan de orde komen.

Wat is de betekenis en waarde van een multi-disciplinaire aanpak?
Het voordeel van de multidisciplinaire aanpak is het feit dat de leden van een multi-disciplinair team
(MDT) de problemen van een kind (gezin of groep) vanuit een brede deskundigheid analyseren, de
leerkracht van advies dienen en wanneer hulpverlening geïndiceerd is, op een verantwoorde manier
verwijzen. In het algemeen wordt een MDT per school gevormd door SMW’er, leerkrachten en jeugd-
hulpverleners. Ieder brengt kennis in vanuit het eigen vakgebied met betrekking tot de verschillende
ontwikkelingsgebieden van kinderen (het didactische, het emotionele, het sociale, het lichamelijke) en
de maatschappelijke context daarvan. Naast de genoemde functionarissen worden, indien nodig, ook
verschillende andere deskundigen betrokken. Het betreft bijvoorbeeld: een schoolbegeleider, een or-
thopedagoog, een psycholoog, een (kinder) psychiater, een schoolarts en een schoolverpleegkundige.
Enkele functionarissen kunnen een vast deel uitmaken van het team, anderen zullen op oproep deel-
nemen wanneer tijdens de voorbereiding van het overleg verwacht wordt dat de inbreng van hun spe-
cifieke vakkennis noodzakelijk is.

Broekhuis (1998) noemt als procesdoelen van een multidisciplinairteam: het leggen van verbindingen
tussen elkaars werkgebieden, het afstemmen op elkaars taken binnen het team, het ontwikkelen van
een eigen methodiek, een blijvende overlegstructuur tussen onderwijs en jeugdhulpverlening en het
realiseren van een vindplaatsgerichte werkwijze, zodat kinderen en gezinnen die hulp nodig hebben,
maar waarvoor de drempels naar de jeugdhulpverleningsinstelling te hoog zijn, toch worden bereikt.
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Op vastgestelde tijden zullen bijeenkomsten plaatsvinden met alle hoofden van de bij de hulpverlening
betrokken instellingen, samen met de hoofden van de diensten waarmee een samenwerkingsverband
bestaat (als eventuele stuurgroep). In de beginfase tweemaal en daarna  eenmaal per maand. Op deze
bijeenkomsten kunnen de nodige afspraken worden gemaakt over de samenwerking. Voorts kunnen
evaluaties worden verricht, zodat voortdurende bijstelling van het programma kan plaatsvinden.

De bijzondere betekenis van het gepresenteerde model

In de inleiding van dit hoofdstuk hebben wij aangegeven wat voor ons de uitgangspunten zijn geweest
voor de ontwikkeling van het door ons gepresenteerde model. In het navolgende nemen wij deze nog-
maals in beschouwing en geven aan waar hun effect in het model terug te vinden is.

De literatuurstudie (deel 1)
Door dit deel van onze studie werd het voor ons duidelijk welke richting wij zouden moeten opgaan
indien de onderzoeksresultaten zouden uitwijzen dat de vigerende hulpverlening aan probleemleerlin-
gen op de lagere scholen inadequaat zou zijn (dit is door ons onderzoek bevestigd). Als zodanig heeft
het gestelde in hoofdstuk 1  het startpunt van de denkrichting voor het ontwikkelen van het model voor
hulpverlening aangegeven.

De uitvoerige bespreking van de onderwijsproblematiek van Surinaamse basisschoolleerlingen in Ne-
derland was niet alleen bedoeld als vergelijking met de lagereschoolleerlingen in Suriname, maar ook
voor het verkrijgen van inzicht in de methoden van de bestrijding van onderwijsachterstand zoals deze
in dat land plaatsvindt. Wij vonden hierdoor steunpunten (die uiteraard voor ons doel moesten worden
aangepast) voor de ontwikkeling van het model voor hulpverlening (bijvoorbeeld, zorgverbreding in
het onderwijs, voor- en vroegschoolse educatie).

Als belangrijk vertrekpunt voor de richting waarin het model ontwikkeld moest worden, gaf het ge-
stelde in hoofdstuk 3 ons niet alleen de noodzakelijke voorwetenschappelijke kennis over de stand van
zaken die betrekking hebben op probleemleerlingen in het lager onderwijs, maar ook een duidelijk
inzicht in de bestaande jeugdhulpverlening in het land. Wij namen ook kennis van de visie van de
beleidsmakers over het sociaal, onderwijs- en jeugdbeleid. Wat identificeren deze beleidsmakers als
problemen? In welke richting zien zij de oplossing? Hierdoor konden wij niet alleen nagaan of ons
onderzoek op dezelfde door hen genoemde problemen zou stuiten, wat voor een groot deel inderdaad
het geval is geweest, maar ook hoe wij binnen het te ontwerpen model rekening zouden moeten hou-
den met de door hen uitgestippelde plannen.

Het resultaat van het gestelde in hoofdstuk 4 heeft ten slotte de basis gelegd voor de opzet en inrich-
ting van ons onderzoek. De resultaten van dit onderzoek (deel 2) vormden op hun beurt weer belang-
rijke basisuitgangspunten voor ons model.

De bestaande sociaal-economische situatie in Suriname

Voor ons model van hulpverlening  hebben niet alleen de efficiëntie, effectiviteit en wetenschappelijke
betrouwbaarheid, maar ook de betaalbaarheid  als belangrijke voorwaarde gegolden. Vanwege de zeer
zwakke sociaal-economische situatie in het land hebben wij ernaar gestreefd de  kosten, verbonden
aan de implementatie van het model, zo goedkoop mogelijk te houden. Alle betrokken diensten, op de
Dienst SMW na, zijn reeds bestaande diensten, waarvan slechts  bij enkele een niet erg ingrijpende
herstructurering zou moeten plaatsvinden. Het model schept door zijn constructie de mogelijkheid het
beschikbare kader zo efficiënt mogelijk in te zetten. De trainingen van op de schoolproblematiek ge-
richte maatschappelijk werkers kunnen (zie  § 11.2) door bestaande opleidingen worden verzorgd.
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De plaats van de aangegeven  maatregelen/voorzieningen in de Beleidsnota 2001-2005 (zie ook §
3.3.)

Het ontwikkelde model geeft aan beleidsmakers de gelegenheid een belangrijk deel van de door hen
gewenste oplossingen voor de geconstateerde problemen te realiseren. Dit geldt vooral voor proble-
men die hun oorzaken vinden in buitenschoolse factoren. Belangrijk is echter in dit verband ook te
wijzen op  het preventieve aspect (het voorkomen van problemen) dat door het model wordt gegaran-
deerd. Voor problemen waarbij vooral schoolse factoren een rol spelen, geeft het model het kader aan
waarin deze kunnen worden opgelost. Eerder hebben wij voor een verantwoorde oplossing van onder-
wijsinhoudelijke problemen aanbevolen maatregelen te treffen op basis van door wetenschappelijk
onderzoek verkregen data (zie § 9.5).

De uitgangspunten voor  zorgverbreding in het onderwijs, voor- en vroegschoolse educatie en
decentralisatie van  de onderwijs- en jeugdhulpverlening

Het programma over zorgverbreding in het onderwijs, dat vooral in de ‘Brede School’  gestalte kreeg,
is- evenals dat welke betrekking heeft op de voor- en vroegschoolse educatie- in § 2.5 aan de orde
gesteld. De grondgedachte van de Brede School is een netwerk van onderwijs, welzijn en zorg voor
kinderen en hun ouders. Zij staat voor een geïntegreerde aanpak ter verbetering van de onderwijskan-
sen van kinderen in hun verschillende leefsituaties. Zowel deze grondgedachte als de geïntegreerde
aanpak vinden wij, zij het in een aan Suriname aangepaste vorm, in ons model van hulpverlening te-
rug. Immers, daarin kunnen  probleemleerlingen en hun ouders via de centrale Dienst SMW met de
vier basisdiensten (zie schema model § 11.3) in contact worden gebracht met een netwerk van voor-
zieningen ( buurt- en clubhuiswerk /sport en recreatie), politie, speciaal onderwijs, kinderbescherming,
diensten voor  kindervoeding, woningbouw, volksgezondheid, arbeidsbemiddeling en diensten voor
materiële  en immateriële hulpverlening. Door de toepassing van de multidisciplinaire werkwijze
wordt binnen het model ook  de integrale aanpak van de problemen bevorderd, wat tevens een uit-
vloeisel is van de moderne opvattingen over sociaal-pedagogische hulpverlening aan school en leer-
lingen. Doordat alle districten (dus ook het binnenland) betrokken worden in de hulpverlening (door
de zelfstandige units van de diensten voor Begeleiding en Schoolmaatschappelijk werk), staat  het
model een volledige decentralisatie voor.

Wij wijzen er  ten slotte op dat het gehanteerde principe van het door ons ontwikkelde model ook in
andere landen, bijvoorbeeld die in het Caribisch gebied met vrijwel dezelfde onderwijs- en hulpverle-
ningsproblematiek, zou kunnen worden toegepast.

-11.4-  Samenvatting

In  § 11.1 en § 11.2  hebben wij de stand van zaken met betrekking tot het onderwijs en de jeugdzorg
in Suriname aan de orde gesteld. Daaruit  blijkt  dat het onderwijssysteem in Suriname in zijn  funda-
ment een kopie is van het Nederlandse. Helaas is het ook na de onafhankelijkheid van het land in 1975
(nu ruim 25 jaren geleden) niet  gelukt het niveau van het zich in snel tempo ontwikkelende onderwijs
in het  voormalig moederland (al dan niet met enige aanpassing) bij te houden. Zowel op het gebied
van het onderwijs als op dat van de jeugdzorg bestaat er een grote achterstand. Van een integrale aan-
pak van problemen  is  geen sprake,  terwijl  het aantal probleemleerlingen op de lagere school relatief
zeer groot is (resultaat van ons  onderzoek/deel 2).
De  uitkomsten van literatuur-  en empirisch onderzoek (deel 1 en 2) hebben aangetoond dat er een
enorme behoefte bestaat aan een aangepast model voor effectieve en efficiënte sociaal-pedagogische
hulpverlening en didactische begeleiding ten behoeve van leerlingen in het primair onderwijs (ant-
woord op onze 3e vraagstelling, par. 2.5). Voor de ontwikkeling van dit model kozen wij om de vol-
gende redenen het schoolgericht maatschappelijk werk als centraal uitgangspunt (voor gedetailleerde
verantwoording zie § 11.1 en  § 11.2) :
− de relatief grote groep probleemleerlingen van wie het accent van de oorzaken van hun problemen

bij buitenschoolse factoren ligt;
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− de luide roep van actoren uit het veld om een vorm van hulpverlening, die behalve de school ook
het (totale) leefmilieu van de jeugdigen betreft;

− de noodzaak van een integrale aanpak van de onderwijsproblematiek, waarbij het schoolmaat-
schappelijk werk een brugfunctie zou kunnen vervullen tussen onderwijs en jeugdzorg;

− de deplorabele sociaal-economische situatie van Suriname.
Door het introduceren van het schoolmaatschappelijk werk in een schakelfunctie van onderwijs naar
de bestaande voorzieningen binnen de jeugdzorg worden de aanloopkosten beperkt gehouden. Slechts
de opleiding van gespecialiseerde SMW’ers en de herstructurering van bestaande diensten zullen fi-
nanciële consequenties hebben.

De zaken die door de Regering als problemen bij de schooljeugd worden ervaren  zijn door ons onder-
zoek ook als zodanig bevestigd.
Voor de invoering van het door ons ontwikkelde model is voor de kleinschalige gedecentraliseerde
projectvorm gekozen, wat inhoudt dat in alle districten  projecten van start zouden moeten gaan. De
belangrijkste redenen voor deze keuze zijn geweest:
− het efficiënt gebruik van het bestaande kader;
− de beheersbaarheid van de kosten;
− de directe aansluiting op de door de betrokken scholen en omgeving aangekaarte problemen en

behoeften;
− de grotere garantie voor vervolgtrajecten na positieve evaluatie;
− de reeds bestaande infrastructuur in de vorm van diensten in de diverse districten voor AMW;
− de grotere kans voor nauwere samenwerking binnen kleinschalige projecten, waardoor  een inte-

grale aanpak ook een grotere kans van slagen heeft.
Het is duidelijk geworden dat aan de volgende randvoorwaarden zal moeten worden voldaan bij de
invoering van het SGMW:
− de duidelijke vastlegging van de relatie tussen SGMW en AMW;
− het vastleggen van de grenzen van de samenwerkende werksoorten en de samenwerkingsafspra-

ken;
− een verantwoorde introductie van het SGMW op de scholen;
− duidelijke vastlegging van de te maken afspraken voor de financiëring van de

projecten;
− regelmatige evaluatie van elke fase binnen het voorbereidingsproces.

Als stroomschema voor de invoering van het SGMW als werkvorm in relatie tot het AMW wordt het
volgende voorgesteld:
• interne besluitvorming AMW-organisatie;
• vaststelling behoefte SGMW’ers;
• interne besluitvorming/planning;
• besluitvorming door scholen en districtsbesturen;
• samenwerkingsovereenkomsten school/SGMW (andere diensten, evaluaties, duur);
• invoering SGMW (volgens op te stellen draaiboek).

In § 10.3.1 komen de belangrijkste en noodzakelijke vaardigheden waarover een maatschappelijk wer-
ker in het algemeen en een schoolmaatschappelijk werker in Suriname in het bijzonder moet beschik-
ken aan de orde. Suriname beschikt over voldoende mogelijkheden  om een verantwoorde opleiding
voor maatschappelijk werkers/schoolmaatschappelijk werkers op HBO-niveau op te zetten. Zowel het
in Europa als in  Noord-Amerika gehanteerde beroeps- en functieprofiel van de AMW’er en SG-
MW’er zou ook in de Surinaamse situatie als uitgangspunt voor trainingen kunnen dienen.

In § 11.3 wordt een model voor integrale sociaal-pedagogische hulpverlening en didactische begelei-
ding ten behoeve van leerlingen in het primair onderwijs gepresenteerd, waarbij de opzet, functie en
werkwijze uitvoerig worden besproken. Vooral de door de SGMW’er te verrichten activiteiten komen
uitgebreid aan de orde. Voorts wordt gewezen op de belangrijkheid van een multidisciplinaire aanpak
van de problemen binnen het gepresenteerde model, om daarna -ter afsluiting- de bijzondere betekenis



183

van het  model weer te geven door te wijzen op de manier waarop daarin de basisuitgangspunten  zijn
verwerkt.

-11.5-  Aanbevelingen met betrekking tot het model

Voor het optimaal functioneren van het door ons ontwikkelde model wordt aanbevolen dat :

− een projectfase (in elk der tien districten) aan de formele instelling van het model vooraf gaat
(er bestaan  voldoende buitenlandse instanties die een dergelijk project  willen ondersteunen).
Voor de verantwoording van deze aanpak verwijzen wij naar de argumenten genoemd in § 11.2;

− in het kader van een goede afstemming tussen onderwijs en jeugdzorg het instituut Interne Be-
geleider als experiment op de in de projectfase betrokken scholen wordt ingesteld (voor infor-
matie over de I.B.’ers, zie bijlagen A, 17). De I.B.’ers zouden binnen het model een schakel-
functie kunnen vervullen tussen de school en de Dienst Schoolmaatschappelijk werk;

− de bestaande opleiding(en)  voor Algemeen Maatschappelijk Werkers op H.B.O.-niveau worden
uitgebreid  en  een aanvang wordt gemaakt met de (na)scholingscursussen voor schoolmaat-
schappelijk werkers;

− het speciaal onderwijs wordt doorgelicht, uitgebouwd en  een duidelijke visie over deze vorm
van onderwijs wordt ontwikkeld (het maatschappelijk werk binnen deze vorm van onderwijs
dient te worden geëvalueerd terwijl het resultaat van deze evaluatie zou moeten leiden  tot het
implementeren van aangepaste vormen van schoolmaatschappelijk werk);

− naast het schoolmaatschappelijk werk ook het regionaal opzetten van het buurt- en clubhuis-
werk intensief  wordt aangepakt. Voor het optimaal kunnen functioneren van het model zullen
deze sociaal-pedagogische activiteiten, vooral met het oog op een integrale  aanpak,  een we-
zenlijke rol kunnen vervullen;

− vervolgonderzoek wordt verricht in verband met het opzetten en/of  aanpassen van opleidingen
voor de vorming van  op de concrete Surinaamse werkelijkheid gerichte schoolmaatschappelijk
werkers;

− een heractivering van de vereniging van in Suriname werkende maatschappelijk werkers op
korte termijn plaatsvindt (hierdoor zal de kwaliteit van de beroepsuitoefening,  de ondersteuning
bij het werk, evenals de vestiging, versteviging en/of uitbreiding van relaties op regionaal, nati-
onaal en internationaal niveau worden bevorderd).
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-12-  Nabeschouwing
In dit hoofdstuk gaan wij in eerste instantie terug naar de oorsprong van deze studie. Daarbij stellen
wij ons de volgende vragen: Welke zijn de doelen geweest die wij beoogden? Hoe hebben wij aan de
realisatie van deze doelen gestalte gegeven? Hoe is dit proces verlopen? Wat beschouwen wij als
positieve punten en wat heeft  een kritische evaluatie van het totale proces om te komen tot het
uiteindelijke resultaat van deze studie opgeleverd? Welke waarde heeft deze studie voor Suriname en
andere derdewereldlanden die met dezelfde problematiek te maken hebben?
Het is ook belangrijk nogmaals het verband te leggen tussen de theoretische uitgangspunten uit de
literatuurstudie (deel 1) en het empirisch onderzoek (deel 2). De integratie van beide delen,
toegevoegd bij de resultaten van ons onderzoek naar het functioneren van het schoolmaatschappelijk
werk (SMW), moesten immers de basis vormen voor  het door ons te ontwikkelen model voor
verantwoorde hulpverlening aan en didactische begeleiding van de daarvoor in aanmerking komende
leerlingen in het primair onderwijs (deel 3).

Het doel
Deze studie had een tweeledig doel: in de eerste plaats het verkrijgen van inzicht in de stand van zaken
betreffende probleemleerlingen op de  Surinaamse lagere scholen (omvang en ernst van het probleem)
en in de tweede plaats het achterhalen hoe het feitelijk gesteld is met de bestaande
hulpverleningsinstanties in het algemeen en hun functioneren ten aanzien van de hulpverlening aan de
diverse categorieën probleemleerlingen in het bijzonder. De uitkomst van het voorgaande zou de
uitgangspunten moeten opleveren voor een eventueel te ontwikkelen model voor integrale sociaal-
pedagogische hulpverlening aan en didactische begeleiding van leerlingen in het primair onderwijs.
Het zijn de volgende factoren geweest die voor ons aanleiding waren dit onderzoek uit te voeren:
- de grote betekenis van het lager onderwijs (basisonderwijs) voor de voortgezette vorming van elk

kind;
- de vele omstandigheden (zowel binnen- als buitenschoolse) die belemmerend werken op het

normaal afronden van de lagereschoolperiode door de leerlingen ( bijvoorbeeld taalachterstand,
gebrek aan onderwijsleermiddelen en slechte thuissituaties);

- de verschijnselen als hoge aantallen vroegtijdige schoolverlaters, veel zittenblijvers, zeer lage
leerprestaties en de vele gedragsproblemen van  lagereschoolleerlingen.

Om de aangegeven doelstellingen te realiseren hebben wij in eerste instantie een literatuurstudie (en
veldoriëntatie) verricht, die de denkrichting heeft aangegeven voor de opzet en inrichting van een
landelijk empirisch onderzoek. Alle actoren die enige relatie hebben (hadden) met het object van dit
onderzoek (probleemleerlingen op de Surinaamse lagere scholen en hun hulpverlening) werden hierbij
betrokken:
- belangrijke overheidsdeskundigen, die uit hoofde van hun functie(s) kennis dragen van de

problematiek;
- schoolbesturen en stichtingsbesturen die scholen beheren;
- alle rayoninspecteurs voor het lager onderwijs;
- schoolleiders;
- leerkrachten;
- ouders van probleemleerlingen;
- vertegenwoordigers van hulpverlenende instanties.
Er is voorts gebruik gemaakt van de resultaten van een onderzoek in 1995 (bijgesteld in 2001 en 2002)
naar het doel, de betekenis en het functioneren van het schoolmaatschappelijk werk (‘school social
work’) in het algemeen en in Nederland in het bijzonder.

Voor een goed overzicht hebben wij de bevindingen van deze studie in drie  delen gepresenteerd. Deze
hebben betrekking op :
- de resultaten van de literatuurstudie en de veldoriëntatie (deel 1);
- het empirisch onderzoek (fase I en II) (deel 2) en



- de ontwikkeling van een model voor hulpverlening en didactische begeleiding op basis van de
onderzoeksresultaten uit deel 1, deel 2 en uit  die van een onderzoek naar het functioneren van het
schoolmaatschappelijk werk in de Verenigde Staten van Amerika, het Caribisch gebied en
Nederland (deel 3).

Het resultaat van onze literatuurstudie en veldoriëntatie

Ons onderzoeksgebied (het onderwijs) bleek geen op zichzelf staande factor binnen de
maatschappelijke constellatie maar slechts één van de vele functies van sociale, economische en
culturele determinanten te zijn. Onze literatuurstudie en veldoriëntatie  maakten het mogelijk dit
probleemgebied van onderzoek realistisch, scherp en duidelijk af te bakenen. De feiten die verband
houden met de relaties tussen onderwijs, samenleving en maatschappij toonden namelijk aan dat het
brengen van veranderingen (verbeteringen) binnen het gebied van het onderwijs slechts verantwoord
kan zijn indien deze het resultaat  zijn van een beleid dat uitgaat van de onderlinge afhankelijkheid van
de verschillende functies (factoren) in de maatschappij. Dit houdt in dat het Surinaamse beleid met
betrekking tot het onderwijs en de jeugdhulpverlening pas effectief kan zijn indien het wordt opgesteld
en uitgevoerd  met inachtneming  van de ontwikkelingen in het algemeen en met de specifieke
ontwikkeling binnen de gebieden waarop het beleid direct betrekking heeft in het bijzonder.

Met het bovenstaande hebben wij ook duidelijk willen maken dat de benadering van ons object van
onderzoek slechts verantwoord  is, indien er van een integrale benadering wordt uitgegaan. Dit is dan
ook de reden dat wij niet alleen voor een (sociaal-) pedagogische maar ook voor een
onderwijssociologische en sociaal-psychologische benadering van het object van onderzoek hebben
gekozen (hoofdstuk 4). Het is immers de sociaal-pedagoog die de opvoedkundige aspecten binnen het
onderwijs in relatie tot de samenleving belicht, maar het zijn de onderwijssocioloog  en de sociaal-
psycholoog die deze zelfde relatie vanuit respectievelijk de sociale en de sociaal-psychische kant
benaderen. In dit verband moet worden opgemerkt dat onze literatuurstudie niet alleen voor de
algemene benadering van ons studieobject een rol  heeft gespeeld, maar ook voor de inhoud van het
onderzoek zelf, het erbij betrekken van de totale leefwereld van het kind en het inhoud geven aan de
meetinstrumenten.

Bij het onderzoek dat exploratief van aard was, zijn schoolleiders en leerkrachten schriftelijk
geënquêteerd, terwijl ouders, leerlingen en vertegenwoordigers van hulpverlenende instanties zijn
geïnterviewd. Door de interviews was het goed mogelijk de school  midden in de totale
maatschappelijke constellatie te plaatsen. Het bleek ons achteraf dat de resultaten van deze tweede fase
van het onderzoek niet alleen die van de eerste heeft bevestigd, maar vooral de dieper liggende
oorzaken van de verschijnselen konden blootleggen.

Wat hebben wij over het Surinaamse onderwijs kunnen vastleggen?

De geschiedenis van het Surinaamse onderwijs laat zien, dat tot de 21ste eeuw  er weinig momenten
van kwalitatieve progressie zijn geweest. De problemen begonnen reeds na de afschaffing van de
slavernij in 1863. Slechts de periode 1950-1975 kunnen wij beschouwen als een fase van enige bloei
van het Surinaamse onderwijs. Na de onafhankelijkheid van het land in 1975 begonnen zich tekenen te
vertonen van een snelle achteruitgang binnen alle facetten van het maatschappelijk leven, met als
dieptepunten een militaire coup in 1980 en enkele jaren daarna een alles vernietigende oorlog in het
Surinaamse binnenland. Het gevolg van deze en andere negatieve ontwikkelingen (zoals de
toegenomen handel in drugs, corruptie en een enorme inflatie) bleven niet uit. In het derde kwartaal
van 2003 was er nog geen sprake van een volledig herstel van de onderwijssituatie in het Surinaamse
binnenland.

Het is ons gebleken dat deze ontwikkelingen op het gebied van het onderwijs weinig te maken hebben
met  algemene (internationale) en regionale ontwikkelingen. Dit blijkt o.a. uit het feit dat in de
Caribische regio  het onderwijs niet alleen in kwantitatief maar ook in kwalitatief opzicht  progressie
heeft doorgemaakt. In dit verband kan met betrekking tot deze regio gewezen worden op de steeds



toenemende aanpassingen van het onderwijs aan de lokale omstandigheden, het functioneel maken
van de informatietechnologie en de aanpassingen van  verschillende onderwijsniveaus aan de
veranderingen op de arbeidsmarkt.
Het zou  interessant zijn onderzoek te doen naar de huidige positie van het lager onderwijs in
Suriname binnen de Caribische regio. Wij voorspellen dat deze sterk zal afwijken van die van 25 jaar
geleden, toen Suriname in de regio nog toonaangevend was op onderwijsgebied.

Wat heeft het onderzoek naar de betekenis en functie van het schoolmaatschappelijk werk in het
algemeen en in Nederland in het bijzonder opgeleverd?

De negatieve ontwikkelingen op onderwijsgebied zijn de Surinaamse beleidsmakers niet ontgaan. Zij
hebben naar hun vermogen pogingen ondernomen om verbetering te brengen in de slechte situatie
waarin het onderwijs is terechtgekomen. Eén van deze pogingen was de aan ons gegeven opdracht van
de minister van Onderwijs in 1995 om een onderzoek te verrichten naar het functioneren van het
schoolmaatschappelijk werk (SMW) in het buitenland. De bedoeling was om op basis van de
onderzoeksresultaten een voor het land aangepast model voor hulpverlening te ontwikkelen. Toen
achteraf  bleek dat een groter op te zetten onderzoek over de totale stand van zaken betreffende de
probleemleerlingen op lagere scholen noodzakelijk was, namen wij daartoe zelf het initiatief wat ten
slotte leidde tot het onderzoek dat in deze studie centraal staat.

Door ons onderzoek in Nederland kregen wij behalve een duidelijk inzicht in het functioneren van het
SMW ook kennis van de onderwijsproblematiek op basisscholen, die door vele vanuit Suriname of uit
Surinaamse ouders afkomstige leerlingen worden bezocht. Om verschillende redenen was het voor ons
in het kader van deze studie belangrijk om door middel van voortgezette literatuurstudie een dieper
inzicht te verkrijgen in deze problematiek. Behalve kennis van de aard en de betekenis van de
problemen konden wij ook, door deze te vergelijken met die van de leerlingen op de Surinaamse
lagere scholen, duidelijkheid verkrijgen over verschillen en overeenkomsten tussen de oorzaken die
leiden tot het disfunctioneren van deze leerlingen. Wij konden voorts helderheid verkrijgen over de in
Nederland genomen en nog te nemen maatregelen, zowel  preventief als correctief, met het doel
oplossingen te brengen in de bestaande problemen. De brug slaan  naar de Nederlandse problematiek
was een logisch gevolg en heeft voor ons steunpunten opgeleverd bij het ontwikkelen van een model
voor hulpverlening aan en begeleiding van de Surinaamse leerlingen in eigen land. Ofschoon de
problematiek van de genoemde Nederlandse basisschoolleerlingen complexer is dan die van de
Surinaamse lagereschoolleerlingen vonden wij een aantal overeenkomstige basisoorzaken voor hun
disfunctioneren. Deze hebben betrekking op de geconstateerde taalachterstand en de zwakke sociaal-
economische positie van de meeste ouders. Bij uit Suriname afkomstige leerlingen in Nederland
spelen ook nog de overgang naar een nieuw onderwijssysteem en het  onvoldoende voorbereid zijn op
andersoortige etnische relaties een grote rol. De leerlingen vormen als groep een onderdeel van een
collectief met kinderen afkomstig uit andere minderheidsgroepen, die ook aanpassingsproblemen
vertonen. Voorts speelt vooral bij de autochtone leerkrachten de onbekendheid met en de invloed van
de oorspronkelijke cultuur (culturen) een grote rol.

Het verschil tussen het Surinaamse en het Nederlandse regeringsbeleid dat betrekking heeft op de
aanpak van de onderwijsproblematiek is enorm:
- in Nederland wordt, in tegenstelling tot Suriname, een speciaal op de problematiek concreet

gericht beleid uitgestippeld (bijvoorbeeld  het
onderwijsstimuleringsbeleid/onderwijsvoorangsbeleid). Ook vindt er regelmatig evaluatie van dit
beleid plaats. Voorts is er sprake van regelmatig wetenschappelijk onderzoek en controle en
rapportage van de onderwijsinspecties. Op basis van deze en andere gegevens wordt om de twee
jaar door het  Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) gerapporteerd (rapportage minderheden).
Door de Nederlandse overheid wordt, in tegenstelling tot de Surinaamse, relatief veel geïnvesteerd
in methoden, materialen en projecten die aansluiten op de leer- en ontwikkelingsbehoeften van
leerlingen met onderwijsachterstanden;

- in Nederland zien wij een sterke decentralisatie van het onderwijsbeleid. De gemeenten krijgen
steeds meer  verantwoordelijkheden en ruimte om oplossingen op maat te kiezen. Dit varieert van



voorschoolse activiteiten, preventiebeleid op het gebied van jeugd en veiligheid tot alternatieve
straffen en  trajecten die toeleiden  naar de arbeidsmarkt. In een rapportage van het SCP (2001,  p.
187) wordt gesteld, dat bestudering van de aanvangsachterstanden in de meeste groepen op de
basisschool vrijwel stabiel is. De Surinaamse leerlingen blijken het wel beter te doen dan de
kinderen uit de andere minderheidsgroepen maar halen toch nog lang niet het niveau van de
autochtone leerlingen;

- in Suriname is de zorg voor probleemleerlingen voor het grootste deel in handen van de
ministeries van Onderwijs, Sociale Zaken, Justitie  en Volksgezondheid. Naast deze
overheidsinstellingen zijn er een aantal kleine particuliere jeugdhulpverleningsinstellingen.Van
een hechte samenwerking tussen de sectoren  van de overheid onderling en deze instellingen is
geen sprake. Het is daarom geen verassende uitkomst geweest dat de actoren, betrokken bij het
lageronderwijsgebeuren, gebreken ervaren in het zorgsysteem, vooral wat betreft de signalering,
diagnose en aanpak van psycho-sociale en gedragsproblemen. In Nederland hebben de gemeenten
de belangrijkste verantwoordelijkheid voor de zorg van probleemleerlingen.

Het Surinaamse jeugd-, onderwijs- en sociaal beleid

Uitvoerig is op verschillende momenten in deze studie ingegaan op de diverse omstandigheden die
geleid hebben tot de nu reeds langer dan 15 jaren zeer slechte sociaal-economische situatie van het
land. Na bestudering van de beleidsnota’s die betrekking hebben op de periode 2001 – 2005 kwamen
wij, gezien deze slechte sociaal-economische situatie, tot de algemene conclusie dat de Surinaamse
overheid voor een enorme opgave staat. De genoemde nota’s laten zonder meer de goede wil van de
beleidsmakers zien. Wij  krijgen echter de indruk dat wat zij in  één regeerperiode (4 tot 5 jaar) willen
bereiken, tegen de achtergrond van de door henzelf als zeer slecht genoemde sociaal-economische
situatie van het land, absoluut niet haalbaar is.
Andere factoren die belemmerend zijn voor een succesvolle uitvoering van het uitgestippelde sociaal,
jeugd- en onderwijsbeleid  zijn:
- het ontbreken van een  duidelijke visie met betrekking tot opvoeding en vorming van de

Surinaamse jeugd, die gestoeld is op een helder maatschappijbeeld;
- het ontbreken van continuïteit van beleid;
- het ontbreken van relevante wetenschappelijke data voor het funderen van een verantwoord beleid

met betrekking tot onderwijs en jeugdzorg.

Wat heeft het empirisch onderzoek opgeleverd?

Op alle door ons in § 5.2 geformuleerde vraagstellingen van het empirisch onderzoek is antwoord
verkregen.

In het algemeen betreft het:

Vraagstelling A
Hoe groot is het aantal probleemleerlingen op de lagere scholen en wat zijn de oorzaken die maken dat
zij dit onderwijsniveau niet zonder problemen kunnen afronden?

De grote omvang van de populatie probleemleerlingen op Surinaamse lagere scholen is niet alleen  op
districts- maar ook op landelijk niveau een ernstig probleem. In alle districten komen alle door ons
onderscheiden soorten problemen voor. De thuissituatie van de meeste lagereschoolleerlingen is
duidelijk de belangrijkste oorzaak voor de problemen die zij op school ondervinden. Vooral  het  lage
taalniveau van de leerlingen, de huisvestingssituatie, onvoldoende gezinsinkomen en de vaak slechte
verstandhouding tussen de ouders onderling zijn daarbij van grote invloed. De schoolsituatie is na de
thuissituatie en ‘het gebrek aan belangstelling voor de school door de ouders’ ook een belangrijke
oorzaak voor het ontstaan van problemen bij leerlingen. Het zittenblijven dat vóór ons onderzoek door
vele onderzoekers als zeer ernstig werd gekwalificeerd, is door onze onderzoeksresultaten  bevestigd.
In alle districten is het verwachte percentage zittenblijvers ten minste 25.



Vraagstelling B
Welke vormen van hulpverlening worden aan de diverse categorieën van probleemleerlingen op de
lagere scholen aangeboden en hoe wordt deze hulp door de betrokkenen (actoren) ervaren?

De hulpverlening aan probleemleerlingen op Surinaamse lagere scholen laat veel te wensen over. Op
landelijk niveau moet meer dan de helft van  het aantal lagere scholen hulpverlening voor de
probleemleerlingen ontberen. In Marowijne, Brokopondo en Sipaliwini ontbreekt elke vorm van
hulpverlening. De centralisatie van de hulpverlening aan probleemleerlingen in en rond Paramaribo is
mede oorzaak van het feit dat de hulpverlening in de ver van de hoofdstad gelegen  gebieden moeilijk
of helemaal niet op gang komt.
Van de twaalf opererende hulpverleningsinstanties blijken vijf een actieve rol te vervullen. Van deze
vijf oefenen drie een aantoonbare invloed uit: het Medisch Opvoedkundig Bureau, het Pedologisch
Instituut en de Afdeling Begeleiding (inclusief het Diagnostisch Team) van het ministerie van
Onderwijs en Volksontwikkeling. Ondanks de rol die deze instanties vervullen, is de hulpverlening
volgens de actoren in het veld  niet doelmatig genoeg en wordt zij daardoor als onvoldoende adequaat
gekwalificeerd.
Ons onderzoek heeft bevestigd dat specifiek op de problematiek van de lagere school gericht
maatschappelijk werk  niet of nauwelijks voorkomt. Bijkans de totale populatie schoolleiders en
leerkrachten vindt, gezien de aard van de problematiek van hun probleemleerlingen, het inzetten van
schoolmaatschappelijk werk bij de hulpverlening  noodzakelijk.

Vraagstelling C
Welke verbeteringen zijn met betrekking tot de sociaal-pedagogische hulpverlening aan de probleem
leerlingen op de lagere scholen noodzakelijk?

Bij ongeveer driekwart van alle probleemleerlingen op Surinaamse lagere scholen zijn buitenschoolse
factoren de belangrijkste bron van oorzaken voor hun problemen. 90% van de schoolleiders en
leerkrachten kiest als beste vorm van hulpverlening voor deze categorie probleemleerlingen er één
waarbij op de schoolproblematiek gespecialiseerde maatschappelijk werkers worden ingezet.

De GLO-toetsresultaten

De GLO-toetsresultaten van de laatste tien jaren bevestigen het door ons onderzoek naar voren
gekomen beeld van de stand van zaken betreffende probleemleerlingen op de lagere scholen en de ten
behoeve van hen bestaande hulpverlening.

De uitkomsten van ons onderzoek hebben onomstotelijk vastgesteld dat het vigerende model van
hulpverlening aan de daarvoor in aanmerking komende lagereschoolleerlingen niet adequaat
functioneert vanwege: het  grote gebrek aan gekwalificeerd kader, het ontbreken van een integrale
aanpak van de problematiek, de slechte coördinatie en samenwerking van de bestaande diensten
(zowel naar binnen als naar buiten gericht) en het ontbreken van adequate accommodatie en outillage
van de bestaande instanties voor hulpverlening.
De genoemde redenen wijzen alle op de noodzaak van een aan de Surinaamse situatie aangepast
model voor sociaal-pedagogische hulpverlening en didactische begeleiding aan leerlingen in het
primair onderwijs. In dit verband is het goed er op te wijzen dat door ons onderzoek naar de plaats,
betekenis en functie van het schoolmaatschappelijk werk in Nederland (§ 10.3) informatie werd
verkregen over een werksoort, het schoolmaatschappelijk werk (SMW), dat binnen het totale veld van
de jeugdhulpverlening een belangrijke rol zou kunnen spelen in het door ons ontwikkelde model voor
hulpverlening aan en begeleiding van daarvoor in aanmerking komende leerlingen. De bruikbaarheid
van deze werksoort als brugfunctie binnen het hulpverleningsgebeuren (§ 10.3.2) zal bovendien de
garantie voor een integrale vorm van hulpverlening verhogen. Als brug tussen probleemleerling,
school, ouders en diverse hulpverleningsinstanties  blijkt het SMW een belangrijke bijdrage te leveren
op het gebied van: de preventie van jeugdcriminaliteit, het voorkomen van voortijdige schooluitval, de
begeleiding van opvoedingsproblemen, de hulp bij een optimale schoolkeuze, het betrekken van



ouders bij de school, het bemiddelen tussen school en hulpverleningsinstanties en het geven van de
gelegenheid aan de leerkrachten zich te richten op hun hoofdtaken.

Welke zijn de uitgangspunten die als basis hebben gediend bij de ontwikkeling van het model
voor verantwoorde sociaal-pedagogische hulpverlening aan en didactische begeleiding van
leerlingen in het primair onderwijs in Suriname?

De belangrijkste zijn:
- de resultaten van het literatuur- en empirisch onderzoek (deel 1 en 2);
- de resultaten van een onderzoek naar het  functioneren van het maatschappelijk werk in de

Verenigde Staten, het Caribisch gebied en Nederland;
- de moderne opvattingen en ontwikkelingen op het gebied van integrale sociaal-pedagogische

hulpverlening aan school en leerlingen;
- de uitgangspunten voor zorgverbreding in het onderwijs, voor- en vroegschoolse educatie en

decentralisatie van het onderwijs- en jeugdzorgbeleid;
- de uitgangspunten van de Surinaamse regering die verband houden met het sociaal, jeugd- en

onderwijsbeleid voor 2001-2005;
- de slechte sociaal-economische situatie van het land en
- de reeds bestaande diensten en aanwezige opleidingsfaciliteiten.
Voor de opzet, functie, werkwijze en verantwoording van het model wordt verwezen naar § 11.3.

De waarde en betekenis van deze studie

De waarde en betekenis van deze studie moet vooral gezien worden in het kader  van een bijdrage aan
de discussie rond het voor de ontwikkeling van het Surinaamse onderwijs zeer belangrijke thema:
“waar naar toe met het GLO in het algemeen en met de hulpverlening aan de grote groepen
probleemleerlingen binnen dit onderwijsniveau in het bijzonder”? Door de studie wordt een landelijk
beeld aangereikt over de stand van zaken van probleemleerlingen op de Surinaamse lagere scholen en
hun hulpverlening. Dit beeld kan als basis dienen voor nader onderzoek op velerlei gebied. Voor elk
der districten geeft dit gepresenteerde beeld algemene contouren aan die het mogelijk maken een op
het lager onderwijs en  zijn  probleemleerlingen gericht jeugd- , onderwijs- en sociaal beleid  uit te
stippelen, dat aansluit bij de decentralisatieplannen voor het bestuur van het land. In dit zelfde licht
zullen ook de aangegeven aanbevelingen voor beleid en praktijk (§ 9.5) gezien moeten worden. Het
zijn aanbevelingen van algemene aard die, na vervolgonderzoek, nader uitgewerkt zullen moeten
worden. Dit laatste geldt ook voor het door ons ontwikkelde model voor hulpverlening en begeleiding
in deel 3.

Als sociaal-pedagoog heeft het bij ons geen moment in de bedoeling gelegen om met ons onderzoek
op  onderwijsinhoudelijke aspecten van de lagere scholen in te gaan. Die liggen immers buiten de
bevoegdheden van onze discipline. Wat wij wél in deze studie hebben willen benadrukken is dat
onderwijs nimmer, zoals dat al  te vaak nog gebeurt, beschouwd mag worden als een geïsoleerd
systeem. Het is een factor binnen een zeer dynamisch samenspel met andere factoren in de
maatschappij, in dit geval dus de Surinaamse. Wij leven in een tijd waarin wij in feite een hele
samenleving, gemeenschap, dorp of stad nodig hebben om kinderen op te voeden en te onderwijzen.
Tot slot van dit hoofdstuk, de eerste regel van het Surinaamse volkslied :

“God zij met ons Suriname”.



Samenvatting

Dat het primair onderwijs een centrale functie dient te vervullen binnen het onderwijssysteem valt niet
te ontkennen. Elk kind heeft recht op onderwijs (art. 28 V.N. – Verdrag). In verband hiermede kan het
GLO de noodzakelijke basisvorming voor zijn/haar verdere ontwikkeling bieden. Gezien deze
belangrijke rol van dit niveau van onderwijs voor de toekomst van het kind zou het ideaal zijn
wanneer vanuit de verantwoordelijkheid van elke samenleving (dus ook de Surinaamse) het
noodzakelijke gedaan wordt, waardoor het  kind minstens de GLO–periode zonder problemen en op
een verantwoorde wijze kan doorlopen. Helaas maken beleids- en onderzoeksrapporten melding van
diverse factoren, zowel binnen- als buitenschoolse, die het voor vele leerlingen onmogelijk maken dit
onderwijsniveau normaal te doorlopen. Het is zo ernstig dat dit niveau van onderwijs, met zijn relatief
grote aantallen leerlingen, voor beleidsmakers nog steeds (anno 2003) een ‘zorgenkind’ is.
Verschijnselen  als hoge aantallen drop-outs (vroegtijdige schoolverlaters), hoge percentages
zittenblijvers en lage leerprestaties bij vooral kinderen afkomstig uit de lagere sociaal-economische
milieus, komen veelvuldig voor.

Vanaf  Suriname’s onafhankelijkheid in 1975 is er sprake van een steeds slechter wordende sociaal-
economische ontwikkeling. Een militaire coup (1980) en daarna een langdurige oorlog in het
binnenland, legden de basis voor nog meer problemen. Voor het onderwijs  in zijn algemeenheid
waren het moeilijke tijden. Voor de lagere school in het bijzonder betekende deze instabiele periode
een toename van vooral de problemen waarvan de oorzaken buiten de school liggen ( zoals
verslechterde thuis- en gezinssituaties, armoede, drugsgebruik en werkloosheid).
Het is tegen deze achtergrond dat de beweegredenen van deze studie geplaatst moeten worden. Het
doel was in de eerste plaats een helder inzicht te verkrijgen over de stand van zaken met betrekking tot
probleemleerlingen binnen het GLO (soorten/omvang) en de rol, betekenis en functie van de ten
behoeve van hen bestaande hulpverlening. In de tweede plaats wilden wij het inzicht verdiepen in de
basisoorzaken van het disfunctioneren van lagereschoolleerlingen en ten slotte een bijdrage leveren
aan de ontwikkeling van een voor Suriname aangepast model voor efficiënte en effectieve sociaal-
pedagogische hulpverlening aan en didactische begeleiding van leerlingen in het primair onderwijs. In
dit kader is in deze studie een  brug geslagen naar de onderwijsproblematiek van de uit Suriname
afkomstige basisschoolleerlingen in Nederland. Hierdoor kon een beeld worden verkregen van de
overeenkomsten en verschillen in de problematiek tussen leerlingen in Suriname en de in Nederland
wonende kinderen met een Surinaamse achtergrond. Tevens kon worden nagegaan welke de pogingen
en plannen zijn die worden voorbereid en aangewend voor de oplossing van de genoemde
problematiek in beide landen.

Deze studie valt in drie delen uiteen:
- in het eerste deel komen onderwerpen aan de orde die het resultaat  zijn van literatuurstudie en

veldoriëntatie met betrekking tot het probleemgebied;
- in het tweede deel volgt een uitvoerig verslag van een empirisch onderzoek naar de stand van

zaken met betrekking tot de probleemleerlingen op de lagere school en de ten behoeve van hen
bestaande hulpverlening;

- in het derde deel wordt op basis van de uitkomsten van ons onderzoek (deel 1 en 2) en de
resultaten van  research in de Verenigde Staten van Amerika, het Caribische gebied en Nederland
een poging ondernomen om een voor Suriname aangepast model  voor efficiënte en effectieve
hulpverlening aan de lagere school en haar probleemleerlingen te ontwikkelen.

Deel 1

In  dit  deel van de studie komen voor ons onderwerp relevante kwesties aan de orde, die het resultaat
zijn van literatuurstudie en veldoriëntatie.

In het eerste hoofdstuk wordt een algemene beschouwing gegeven over het onderwijs in Suriname met
het accent op de inrichting en de problematiek van het lager onderwijs. Naast  openbare scholen van



de overheid bestaan er vele bijzondere scholen,  opgezet en beheerd  door particuliere en religieuze
organisaties.
Tot het begin van de 21ste  eeuw vertoonde de ontwikkeling van het Surinaamse onderwijs weinig
momenten van kwalitatieve progressie. Vanaf de afschaffing van de slavernij in 1863 heeft dit
onderwijs veel meer ‘downs’ dan ‘ups’ gekend. Slechts de periode 1950 tot 1975 kunnen wij
kenschetsen als een fase van relatieve bloei in kwantitatief opzicht. Na Suriname’s onafhankelijkheid
in 1975 constateren wij een grote achteruitgang van het land met, zoals eerder aangegeven, als
dieptepunten een militaire coup (1980) en een langdurige oorlog in het binnenland (tussen 1980 en
1987). Tot het derde kwartaal van het jaar 2003 kon nog niet gesproken worden van een volledig
herstel van de onderwijssituatie in het binnenland.

In tegenstelling tot de aangegeven situatie van het Surinaamse onderwijs constateren wij  in de
Caribische regio een kwalitatief progressievere ontwikkeling. In deze regio gaat het onderwijs een
steeds grotere rol spelen bij de ontwikkeling van de lokale maatschappijen. De aanpassing van dit
onderwijs aan de lokale omstandigheden, het functioneel maken van de informatietechnologie en het
aanpassen van de onderwijsniveaus aan de veranderingen op de arbeidsmarkt, zijn enkele van de
maatregelen voor de nieuwe rol van het onderwijs in de Caribische regio.

In hoofdstuk 2 wordt de onderwijsproblematiek van Surinaamse basisschoolleerlingen in Nederland
aan de orde gesteld. Uitvoerig wordt ingegaan op:
- enkele relevante situationele omstandigheden van Surinamers in Nederland;
- de aard, betekenis en inhoud van de problematiek van deze leerlingen in het basisonderwijs;
- de geconstateerde onderwijsachterstanden van deze leerlingen en de maatregelen ter bestrijding

daarvan.

Tot het begin van de 21ste   eeuw vinden wij twee extra piekpunten met betrekking tot de immigratie
van Surinamers naar Nederland: de periode rond 1974, kort voor Suriname’s onafhankelijkheid in
1975 en de periode 1980 – 1986, met haar gevolgen van een  militaire coup en een oorlog in het
binnenland.
De kinderen die in deze perioden naar Nederland vertrokken, waren allesbehalve optimaal voorbereid
op de Nederlandse maatschappij. Gebleken is dat de schoolprestaties van  basisschoolleerlingen uit
deze groep  en ook van de groepen die in latere jaren naar Nederland vertrokken, in verhouding tot
hun allochtone leeftijdsgenoten laag zijn. In de Rapportage Minderheden 2001 van het Sociaal en
Cultureel Planbureau  (SCP,  p. 191) wordt vermeld dat de eindtoetsscore van Surinaamse leerlingen
tussen 1994 en 1998 substantieel omhooggegaan is. Ondanks deze positieve veranderingen blijven de
leerprestaties van deze leerlingen, vergeleken met die van hun autochtone leeftijdsgenoten, ver achter.
Samen met kinderen uit andere minderheidsgroepen behoren zij nog steeds tot  de relatief grote groep
leerlingen met aanpassingsproblemen in het Nederlandse basisonderwijs. Ons vermoeden werd
bevestigd dat er verschillen bestaan in de aard en de mate van de problemen tussen de eerste en de
jongere generaties van in Nederland verblijvende Surinaamse leerlingen, in Nederland geboren
kinderen uit Surinaamse ouders. Deze leerlingen doen het aanmerkelijk beter dan de groep die uit
Suriname afkomstig  is.

Bij de onderhavige onderwijsproblematiek blijken de volgende factoren een grote rol te spelen :
- de sociaal-economische positie van de leerlingen;
- specifieke migratieachtergronden en
- kenmerken  van de school waar de leerlingen onderwijs volgen of hebben gevolgd.

 Maatregelen ter oplossing van de bestaande problematiek betreffen:
- het verbeteren van de Nederlandse taal;
- het verminderen van verwijzingen naar speciale onderwijsvoorzieningen;
- het voorkomen van schooluitval;
- het verbeteren van de registratie en van de lokale ontwikkelingen.



Kort voor het ingaan van de 21ste eeuw gingen in het kader van de bestrijding van de bestaande
onderwijsachterstanden twee belangrijke, omvangrijke en invloedrijke programma’s van start die
beide volop in de implementatiefase zijn:
- het kernprogramma ’voor –en vroegschoolse  educatie’
- het programma ‘de ontwikkeling van de Brede School’.

In het derde hoofdstuk gaan wij in op het door ons gehanteerde begrip probleemleerling: leerlingen
van het GLO voor wie op korte of lange termijn maatregelen moeten worden getroffen ter vergroting
van de garantie dat zij de aangevangen schoolloopbaan op een normale wijze (voor Suriname binnen
de vastgestelde zes leerjaren) kunnen afronden. Hierna besteden wij aandacht aan de diverse vormen
van hulpverlening ten behoeve van het Surinaamse lager onderwijs en zijn probleemleerlingen.
Van een structurele samenwerking tussen scholen binnen het Gewoon Lager Onderwijs met
jeugdhulpverleningsinstanties blijkt geen sprake te zijn. In het algemeen ervaart men binnen het
lageronderwijsveld vele gebreken in het zorgsysteem, vooral wat betreft de signalering, de
diagnostisering en de aanpak van psycho-sociale en gedragsproblemen.
Vervolgens belichten wij de inhoud van het sociaal, jeugd en onderwijsbeleid zoals gesteld in de
Beleidsnota van 2001-2005. Het in deze nota gestelde brengt ons tot de algemene conclusie dat de
Surinaamse overheid voor  enorme opgaven staat.
Uitgaande van de in deze nota geschetste slechte financieel, sociaal- economische en maatschappelijke
situatie in het land vragen wij ons af :
- of het gestelde met betrekking tot het sociaal, onderwijs- en jeugdbeleid in 4 jaren te realiseren is;
- waarom dezelfde knelpunten ook in eerder gepubliceerde nota’s voorkomen. Is er wel continuïteit

van beleid geweest ?
- waarom diverse ministeries afzonderlijk over hetzelfde subject het beleid bepalen;
- waarom wetenschappelijk verantwoorde data, die als basis voor het beleid zouden moeten dienen,

ontbreken, ondanks het bestaan van een universiteit.

In het vierde hoofdstuk wordt onze keuze voor een bepaalde sociaal-pedagogische opvatting en de
wetenschappelijke benadering van het onderwerp van onderzoek verantwoord. Een basisuitgangspunt
van onze sociaal-pedagogische visie is dat de ontwikkeling van elk kind situatiegebonden is. De totale
leefwereld bepaalt mede zijn/haar  ontwikkeling. Omdat het kind, hier in het empirisch onderzoek,
centraal staat en ook het onderwijs waarbinnen het zich bevindt als een factor binnen de
maatschappelijke constellatie wordt beschouwd, mocht ons onderzoek niet slechts een
schoolonderzoek worden. Naast de sociaal-pedagogische waren  ook - gezien ons object van
onderzoek- de onderwijssociologische en sociaal-psychologische benadering noodzakelijk. Hierdoor
werd ons object van onderzoek realistisch, duidelijk en scherp gesteld en werd er een basis gelegd,
zodat de  uitkomsten in een verantwoord en juist verband kwamen te liggen. Vooral in dit opzicht
heeft, wat ook in de bedoeling lag en zoals later is gebleken, onze literatuurstudie en veldoriëntatie de
opzet en de aanpak van het empirisch onderzoek (deel 2) beinvloed.

Deel 2

In dit gedeelte van de studie wordt uitvoerig verslag gedaan van een empirisch onderzoek naar de
stand van zaken met betrekking tot probleemleerlingen op de lagere school en de ten behoeve van hen
bestaande hulpverlening.

Het vooronderzoek

Deze fase van het onderzoek bestond uit:
a. het houden van ‘hearings’, een eerste ontwerp van de meetinstrumenten, de selectie/enquêtering

van responsgroepen, de evaluatie en
b. de uitvoering van het vooronderzoek, welke de afname van de  eerste ontwerpenquêtes voor

schoolleiders en leerkrachten en de evaluatie van deze vragenlijsten met de responsgroepen omvat.
Hierna werd een eerder opgesteld onderzoeksplan nader uitgewerkt tot een activiteitenprogramma,
aan de hand waarvan het onderzoek in twee fasen werd verricht.



In hoofdstuk 5 worden de gehanteerde onderzoeksmethoden uitvoerig aan de orde gesteld (de
vraagstellingen van het onderzoek, de doelstellingen, de conceptuele issues, de onderzoeksopzet, de
schattingsmethoden, onderzoekskenmerken, de operationalisering van de variabelen, de keuze van de
meetmethoden en de constructie van het tabellenprogramma).

In hoofdstuk 6 gaan wij in op de organisatie en uitvoering van het onderzoek (Fase I). Bij dit
onderzoek waren betrokken:
- de scholen in alle tien districten waarin Suriname is opgedeeld;
- schoolleiders en leerkrachten in het gehele land;
- alle rayoninspecteurs van het ministerie van Onderwijs (deze zijn verantwoordelijk voor het

onderwijs in de districten waarin zij zijn aangesteld);
- alle schoolbesturen en stichtingen die lagere scholen beheren;
- alle in het land opererende hulpverleningsinstanties.

Bij het onderzoek( Fase 2) waren betrokken:
- probleemleerlingen en hun ouders;
- de drie invloedrijkste hulpverleningsinstanties (resultaat van het onderzoek (Fase I).

Resultaten van het onderzoek (Fase I) (hoofdstuk 7)
Bij de presentatie van de resultaten van het onderzoek werd opzettelijk het stadsdistrict Paramaribo
afzonderlijk geplaatst tegenover ‘de overige districten’. De reden voor deze aanpak ligt in het feit, dat
in dit district sprake is van :
- de grootste bevolkingsconcentratie (bijkans de helft van de bevolking);
- de grootste scholenconcentratie (bijna 40%);
- de centralisatie van het bestuur van het land;
- de vestiging van alle bestaande hulpverleningsinstanties.

De gegevens van het onderzoek zijn in eerste instantie op districtsniveau (per gevormde stratum)
verwerkt en geanalyseerd. Deze analyses vormden de basis om te komen tot samenvattingen per
district en daarna op landelijk niveau.

De presentatie van de onderzoeksgegevens vonden  plaats aan de hand van de drie door ons
aangegeven vraagstellingen, waardoor de volgende aspecten van het onderzoek aan de orde kwamen:
A. de problemen die ten grondslag liggen aan het disfunctioneren van lagere schoolleerlingen;
B. de hulpverleningsvormen en hun functioneren;
C. de hulpverlening met betrekking tot problemen die hun belangrijkste oorzaken vinden in

buitenschoolse factoren.

Tot slot van dit hoofdstuk zijn de GLO-toetsresultaten als uitgangspunt gehanteerd om deze te
relateren aan het verkregen beeld (de resultaten) van het onderzoek.

a) Paramaribo

Sub.A.: het disfunctioneren van lagereschoolleerlingen

Op de lagere scholen in dit district blijkt dat op elke 100 leerlingen gemiddeld 24 probleemleerlingen
voorkomen. Een differentiatie naar volksscholen en niet-volksscholen geeft  respectievelijk 27 om 16
probleemleerlingen aan.

De  meest voorkomende soort problemen zijn: ‘onvoldoende ijver’ (gemiddeld 87,2%), gevolgd door
het ontbreken van de noodzakelijke aandacht, veelvuldig verzuim, gedragsproblemen en problemen
met betrekking tot de sociaal-emotionele ontwikkeling.



De thuissituatie is de meest voorkomende oorzaak  van de problemen waarmede de
(probleem)leerlingen te kampen hebben (gemiddeld 90%). Bij deze thuissituatie speelt vooral het
ontbreken van voldoende ouderlijke controle (91%) een belangrijke rol. Ook het ontbreken van
belangstelling van de ouder(s) voor de school, onvoldoende gezinsinkomen, taalachterstand, de
huisvestingssituatie en de slechte onderlinge verstandhouding tussen ouders spelen een grote rol.

 Factoren die het gebrek aan belangstelling voor de school voeden zijn in volgorde van meest naar
minst dominerend:
- slecht contact tussen leerkracht-leerling-ouders;
- vertraagde taalontwikkeling;
- het niet inzien van de zin van het naar school gaan.

Sub.B.: hulpverleningsvormen en hun functioneren

Juist op de volksscholen waar er relatief meer probleemleerlingen voorkomen, vonden wij minder
hulpverlening dan op de niet-volksscholen. Wanneer wij de cijfers op districtsniveau beschouwen, dan
ontbreekt het ongeveer de helft van de schoolleiders aan de noodzakelijke hulpverlening aan hun
school en de probleemleerlingen.

Als belangrijkste redenen voor het niet aanbieden van hulp constateren wij dat de aan te bieden hulp
heel lang op zich laat wachten en dat niet zelden probleemleerlingen niet door de school aan de
daarvoor in aanmerking komende instanties worden doorgegeven.

Als de meest  invloedrijke hulpverleningsinstanties kwamen naar voren:
- het Medisch Opvoedkundig Bureau (MOB);
- het Pedologisch Instituut (PI) en
- de Dienst Begeleiding (Diagnostisch Team) van het ministerie van Onderwijs.
Helaas bleken deze actieve rolvervullende instantie de volle 100% adequate hulp niet te kunnen
bieden.
Tussen 80% en 94% van de schoolleiders en leerkrachten geeft aan dat op de volksscholen elke vorm
van op de school gericht maatschappelijk werk (schoolmaatschappelijk werk) ontbreekt. Zowel
schoolleiders als leerkrachten in het district (respectievelijk 91% en ruim 79%) zijn van mening, dat
schoolmaatschappelijk werk zeer noodzakelijk is.

Een groot deel van de lagere scholen in Paramaribo (84% van de volksscholen en 67% van de niet-
volksscholen) beschikt helemaal niet over voorzieningen ten behoeve van probleemleerlingen op de
school zelf.

Op nog geen 8% van de volksscholen heeft gemiddeld  minder dan drie jaren geleden een medisch
onderzoek van de leerlingen plaatsgevonden. Op districtsniveau is gemiddeld op slechts 14% van de
GLO-scholen in minder dan 3 jaar geleden medisch onderzoek onder de leerlingen verricht.

Sub.C.: hulpverlening met betrekking tot problemen die hun oorzaak vinden in buitenschoolse
factoren

In het district Paramaribo bestaat bijna 70% van de probleemleerlingen uit pupillen van wie de
belangrijkste oorzaken van hun problemen in buitenschoolse factoren liggen. Ten aanzien van deze
categorie probleemleerlingen kiest gemiddeld 85% van de schoolleiders en leerkrachten voor
hulpverlening door schoolmaatschappelijk werkers.

b) Paramaribo en de overige districten

Bij de presentatie van de onderzoeksgegevens, resultaten en conclusies van de overige districten
hebben wij hetzelfde patroon gevolgd als  bij het district  Paramaribo. Hier werden de bevindingen van
de overige districten naast die van Paramaribo geplaatst. Hierdoor werd het ons mogelijk



vergelijkingen te maken en samenhangen te ontdekken. Zowel bij de analyse van de omvang van de
probleemleerlingen als bij de problemen en oorzaken die hieraan ten grondslag liggen, werden de
verschillen tussen de door ons onderscheiden schoolsoorten besproken. Ook werd hier het vraagstuk
van de probleemleerlingen belicht vanuit zijn omvang op basis van schattingen van zowel
schoolleiders als leerkrachten. Dezelfde reeds in het voorgaande (Paramaribo) onderscheiden aspecten
van ons vraagstuk (nu voor alle districten afzonderlijk en tezamen) kwamen aan de orde.

Sub.A.: het disfunctioneren van lagereschoolleerlingen

De grote omvang van de populatie probleemleerlingen op Surinaamse lagere scholen vormt niet alleen
in de door ons onderscheiden gebieden afzonderlijk, maar ook op districts- en landelijk niveau een
groot probleem. In de districten Commewijne, Para, Marowijne, Brokopondo en Sipaliwini moet dit
als zeer ernstig worden gekwalificeerd.

In alle districten komen de door ons onderscheiden soorten problemen voor. Wij ontdekten in grote
lijnen dezelfde volgorde van meest naar minst dominerende soort probleem als in Paramaribo.
Zowel op districts- als landelijk niveau vormt de thuissituatie van de meeste lagereschoolleerlingen de
belangrijkste bron van oorzaken van hun problemen. Taalniveau, huisvestingssituatie, onvoldoende
gezinsinkomen en slechte onderlinge verstandhouding tussen ouders zijn factoren die in deze
thuissituatie bij leerlingen tot problemen leiden.

De schoolsituatie blijkt naast de thuissituatie, zij het in mindere mate, ook een belangrijke bron van
oorzaak te zijn voor het ontstaan van problemen bij lagereschoolleerlingen.

De rol van de vervoerssituatie als bron van problemen blijkt van district tot district te verschillen.
Geen of slecht openbaar vervoer levert vooral in de districten Para, Paramaribo, Coronie en Marowijne
veel problemen voor leerlingen op, terwijl lange reistijden vooral voor leerlingen in Para, Nickerie en
Marowijne een  factor van betekenis is bij het ontstaan van problemen.

Het zittenblijven is een zeer ernstig probleem, wat reeds eerder,  in de jaren zeventig van de vorige
eeuw, door onderzoekers is vastgesteld. In feite wordt het bestaan en de ernst van deze problematiek
door ons onderzoek bevestigd.

Sub.B.: hulpverleningsvormen en hun functioneren

De hulpverlening aan lagere scholen en hun probleemleerlingen laat veel te wensen over. Op landelijk
niveau moet meer dan de helft van het aantal lagere scholen  hulpverlening aan hun
probleemleerlingen ontberen. In de districten Marowijne, Brokopondo en Sipaliwini ontbreekt elke
vorm van hulpverlening.
Op landelijk niveau is gebleken dat  slechts drie van de twaalf in het veld opererende hulpverlenings-
instanties een duidelijke en invloedrijke rol spelen. Deze zijn: het Medisch Opvoedkundig Bureau, het
Pedologisch Instituut en de Dienst Begeleiding (inclusief het Diagnostisch team) van het ministerie
van Onderwijs.
Een groot deel van de schoolleiders en leerkrachten (op landelijk niveau ruim de helft) is niet tevreden
over de door de hulpverlenende instanties aangeboden hulp.
Door het onderzoek is, wat wij ook verwacht hadden, komen vast te staan dat vormen van
maatschappelijk werk-specifiek op de school gericht- niet of nauwelijks voorkomen.Voor ons werd
hierdoor duidelijk waarom bijna de totale populatie van schoolleiders en leerkrachten, gezien de aard
van de problematiek van hun leerlingen, schoolmaatschappelijk werk zeer noodzakelijk acht.

Van het jaarlijks terugkerend medisch onderzoek, dat veertig jaren geleden in Suriname op een hoog
niveau stond, is niet veel overgebleven. Op landelijk niveau geeft nog geen 18% van de schoolleiders
en leerkrachten aan dat hun leerlingen jaarlijks nog een dergelijk onderzoek ondergaan.



De centralisatie van de hulpverlening in en rond het district Paramaribo blijkt mede de oorzaak te zijn
voor het niet goed op gang komen van de hulpverlening aan probleemleerlingen in de overige
districten.

Sub.C.: hulpverlening met betrekking tot problemen die hun belangrijkste oorzaak vinden in
buitenschoolse factoren

Bij  de meeste probleemleerlingen op Surinaamse lagere scholen (ongeveer driekwart) zijn
buitenschoolse factoren de belangrijkste oorzaken van hun problemen. Dit zou misschien de reden
kunnen zijn waarom ruim 90% van schoolleiders en leerkrachten als beste vorm van hulpverlening er
één kozen, waarbij door op de schoolproblematiek gespecialiseerde maatschappelijk werkers worden
betrokken.

De GLO-toetsresultaten van de jaren 1990 t/m 2001 hebben het door ons onderzoek gevonden beeld
van de stand van zaken betreffende probleemleerlingen en de ten behoeve van hen bestaande
hulpverlening op de Surinaamse lagere scholen bevestigd. Uit de toetsresultaten vloeit ook voort dat
behalve een dringende aanpak van de geconstateerde problematiek van probleemleerlingen op de
lagere scholen, een grondige evaluatie van de vigerende GLO-toets zelf zal moeten plaatsvinden.

Resultaten van het onderzoek (Fase II) (hoofdstuk 8 en 9)

Het grootste deel van de Surinaamse ouders met probleemleerlingen op de lagere scholen komt uit het
lagere sociaal-economisch milieu. Een complex van factoren in dit milieu draagt er toe bij dat het voor
hen zeer moeilijk is optimaal te participeren in het proces van hulpverlening aan hun kinderen:
- slechte huisvesting;
- gering inkomen, armoede;
- onbereikbaarheid van basisvoorzieningen voor de gezondheidszorg;
- ontbreken van voorzieningen t.b.v opvoeding en vorming in het directe leefmilieu;
- gebrekkige voorlichting over hulpverlening.
De slechte sociaal-economische situatie in het land (waardoor de meest elementaire voorzieningen
voor de verzorging van verantwoord onderwijs ontbreken), gevoegd bij de afwezigheid van een
duidelijk beleid met betrekking tot hulpverlening aan probleemleerlingen en de bestaande
discontinuïteit op het gebied van onderwijs- en jeugdbeleid, zijn belangrijke factoren die bijdragen aan
de vergroting van de reeds bestaande omvangrijke groep probleemleerlingen op de lagere scholen.

Het ontbreken van een duidelijke visie over het speciaal onderwijs en de beperkte mogelijkheden
binnen deze vorm van onderwijs, maken een efficiënte en effectieve hulpverlening aan de daarvoor in
aanmerking komende probleemleerlingen onmogelijk. Van een duidelijk gestructureerde vorm van
voorzieningen voor maatschappelijke begeleiding ten behoeve van leerlingen van dit type onderwijs is
geen sprake.

Het  bestaande model van sociaal-pedagogische hulpverlening en didactische begeleiding is om de
volgende redenen niet in staat de grote groep probleemleerlingen op de lagere scholen verantwoorde
hulp en begeleiding te bieden:
- het grote gebrek aan gekwalificeerd kader;
- het ontbreken van een integrale aanpak van de problematiek;
- de slechte coördinatie en samenwerking van bestaande diensten, zowel naar binnen als naar buiten

gericht;
- het ontbreken van adequate accommodatie en outillage van bestaande hulpverleningsinstanties.
Een model voor efficiëntere en effectievere hulpverlening is zeer noodzakelijk. Dit model zal er één
moeten zijn dat aan de Surinaamse situatie is aangepast en een integrale vorm van hulpverlening
hanteert.

Deel 2 sluit af met § 9.5, waarin op basis van de conclusies in § 7.6 (Fase I van het onderzoek) en §
9.4  (Fase II van het onderzoek) belangrijke aanbevelingen voor beleid en praktijk worden gedaan.



Deel 3

Hierin wordt een model aangereikt voor integrale sociaal- pedagogische hulpverlening en didactische
begeleiding ten behoeve van probleemleerlingen in het primair onderwijs. Als basisuitgangspunten
voor dit model hebben gegolden:
- de uitkomsten van de literatuurstudie (deel 1) en het empirisch onderzoek (deel 2);
- de resultaten van een onderzoek naar de inhoud, betekenis en functie van het

schoolmaatschappelijk werk in de Verenigde Staten van Amerika, de Caribische regio en
Nederland;

- de moderne opvattingen en ontwikkelingen op het gebied van integrale sociaal-pedagogische
hulpverlening aan school en leerlingen;

- de moderne opvattingen over zorgverbreding in het onderwijs en voor- en vroegschoolse educatie.

In hoofdstuk 10 wordt een korte schets gegeven van het ‘school social work’(schoolmaatschappelijk
werk) in de Verenigde Staten en de Caribische Regio. Voorts wordt uitvoerig ingegaan op de
uitkomsten van een onderzoek naar de inhoud, betekenis en functie van het schoolmaatschappelijk
werk (SMW) in Nederland. Uit dit onderzoek hebben wij kunnen vaststellen dat het SMW (als
specialisatie van het maatschappelijk werk) zich vanuit een grote behoefte uit het leven van alle dag
heeft ontwikkeld. Tegenwoordig is deze werksoort, die een zowel preventief als curatief aspect
herbergt, niet meer weg te denken binnen het kader van het scheppen van garanties voor kinderen en
jeugdigen om goed en vlot hun schoolloopbaan af te sluiten. Het onderzoek  wijst voorts uit  dat het
schoolmaatschappelijk werk in Nederland zich ontwikkeld heeft tot een discipline die zeer geschikt is
om een brugfunctie binnen het uitgebreide terrein van onderwijsvoorzieningen en jeugdzorg te
vervullen. Zijn rol en bijdrage aan integrale vormen van sociaal-pedagogische hulpverlening aan
jeugdigen is in dit verband van grote betekenis. Als schakel tussen leerling, school, ouders en de
diverse hulpverleningsinstanties levert het  een belangrijke bijdrage op het gebied van:
- de preventie van jeugdcriminaliteit;
- het voorkomen van voortijdige schooluitval;
- het begeleiden van opvoedingsproblemen;
- het maken van optimale schoolkeuzen;
- het bemiddelen tussen de school en hulpverlenende instanties;
- het bijdragen aan het scheppen van gelegenheid voor leerkrachten om zich te richten op hun

hoofdtaken.

In hoofdstuk 11 wordt een door ons ontwikkeld model voor verantwoorde sociaal-pedagogische
hulpverlening gepresenteerd. Bij dit model wordt het SMW (dat uitvoerig in deel 3 van de studie aan
de orde is gesteld) als centraal uitgangspunt gehanteerd. Als belangrijke basisuitgangspunten voor de
ontwikkeling van ons model hebben gegolden:
- de uitkomsten van de literatuurstudie en veldoriëntatie (deel 1);
- de resultaten van het empirisch onderzoek (deel 2);
- de bestaande slechte sociaal-economische situatie in Suriname;
- de aangegeven ontwikkelingen/maatregelen van de Surinaamse beleidsmakers op het gebied van

onderwijs en jeugdzorg (zie Beleidsnota 2001-2005);
- de uitgangspunten ten aanzien van de zorgverbreding in het onderwijs, voor- en vroegschoolse

educatie en decentralisatie van onderwijs en jeugdbeleid;
- de moderne uitgangspunten op het gebied van integrale sociaal-pedagogische hulpverlening aan

school en probleemleerlingen.
Dan vindt een uitvoerige bespreking plaats over de opzet, functie en werkwijze van het ontwikkelde
model. Vervolgens wordt met het oog op het doen slagen van het gepresenteerde, ingegaan op de
randvoorwaarden en het stroomschema voor invoering van het SGMW in Suriname. Hierna wordt
gewezen op de belangrijkheid van  een multidisciplinaire aanpak van problemen binnen het
gepresenteerde model en blikken wij terug op de basisuitgangspunten voor de totstandkoming
daarvan.Voor de implementatie van het ontwikkelde model wordt de kleinschalige en
gedecentraliseerde projectvorm aanbevolen. Voor nog meer aanbevelingen in dit verband verwijzen
wij naar § 11.5.



Hoofdstuk 12 bevat een nabeschouwing  waarin wij teruggaan naar de oorsprong, het verloop van het
proces en de betekenis van deze studie. Een kritische evaluatie maakt het voor ons mogelijk de waarde
van de studie voor derdewereldlanden (vooral in de Caribische regio)  in het algemeen en voor
Suriname in het bijzonder vast te stellen.
Het is gebleken dat ons vermoeden, gevoed door de gehanteerde sociaal -pedagogische visie, werd
bevestigd. Inderdaad bleek  namelijk dat het onderwijs niet als op zichzelf staand kan en mag worden
beschouwd. Het is slechts één van de vele functies van sociale, economische en culturele
determinanten. Het Surinaamse jeugd- en onderwijsbeleid zal dan ook  pas effectief  zijn wanneer het
wordt opgesteld en uitgevoerd met in achtneming van de totale ontwikkeling in de maatschappij en de
samenleving in het algemeen en de specifieke ontwikkelingen waarop dat beleid betrekking heeft in
het bijzonder. Dit laatste blijkt in Suriname niet het geval te zijn. Een succesvol  Surinaams jeugd-,
onderwijs- en sociaal beleid ondervindt ook nog belemmering door het ontbreken van een duidelijke
visie met betrekking tot opvoeding en vorming van de jeugd die gestoeld is op een helder
maatschappijbeeld, continuïteit van het beleid en relevante wetenschappelijke data.

De grote waarde van de studie ligt vooral in het aanreiken van een landelijk beeld over de stand van
zaken met betrekking tot probleemleerlingen op Surinaamse lagere scholen en hun hulpverlening. Dit
beeld kan als basisuitgangspunt voor nader onderzoek op velerlei gebied dienen. Het geeft voorts de
contouren aan die het mogelijk maken een op het lager onderwijs en zijn probleemleerlingen
verantwoord en gericht jeugd- , onderwijs- en sociaal beleid uit te stippelen dat tevens  aansluit bij de
decentralisatieplannen voor het bestuur van het land (Regeringsverklaring 2001-2005). De vele
aanbevelingen voor beleid en praktijk, evenals het door ons ontwikkelde model voor integrale sociaal-
pedagogische hulpverlening en begeleiding van leerlingen in het primair onderwijs, moeten
beschouwd worden als een eerste aanzet die moet leiden tot het terugdringen van de grote groepen
probleemleerlingen op de Surinaamse lagere scholen. Wij dragen voorts de overtuiging, dat de
implementatie van het door ons ontwikkelde model bijdraagt tot een effectievere en efficiëntere
hulpverlening aan de daar voor in aanmerking komende leerlingen.
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Summary
It is generally accepted that Primary Education (PE) should have a central function within the educa-
tional system of every country. Through PE children –endowed as they are with the right to education
(art. 28 U.N.-Treaty)- acquire the necessary basis for their further development. Considering this im-
portant task and role of PE in the every child’s future, it would be ideal if every society (also the Suri-
namese society) lived up to its responsibility and did everything to enable all children to complete at
least the PE years without additional problems and in a responsible way. Unfortunately, policy and
research reports mention various factors, both from within and from without the school, that hinder
many pupils from completing their PE in a normal way. The obstacles are such that this kind of edu-
cation, in 2003, with its relatively large numbers of pupils could still be called  a “problem child edu-
cation.” The large numbers of dropouts, high percentages of repeaters, especially among working-
class children, are commonplace. The socio-economical developments after Surinam’s independence
in 1975, including the military coup d’etat and the long war in the interior in the 80’s, laid the basis for
yet more problems. Especially problems which have their roots outside school (such as deteriorating
home and family situations, poverty, unemployment and drug addiction). It is over against this back-
ground that this study was conceived.
The aim of the present study is in the first place to obtain a clear insight into the state of affairs re-
garding problem pupils within PE (sort, size etc.) as well as concerning the role, meaning and function
of the existing assistance offered to them. Secondly, we shall seek to deepen the insight into the basic
causes of dysfunction among PE children. We shall finally make our own contribution towards the
development of a model of efficient and effective social-pedagogical assistance that is fully adapted to
the Surinamese context and aimed especially at groups of PE pupils whose problems originate mostly
in factors outside the school. This will provide us with a justified link to look into and compare the
problems encountered by Surinamese PE pupils both living in Suriname and in the Netherlands. By
doing this, the similarities and the differences between the problems experienced by these two groups
of pupils will come to the fore more manifestly as well as the attempts and the plans that are being
made in order to reach at a solution.

This study is divided into three parts:
− In the first part we shall introduce the subject and review the relevant literature to place the issue

within its own academic field.
− The second part is an extended report on the empirical research that we have carried out (a) into

the group that we could describe as “problem pupils” within PE and (b) into the existing assistance
given them.

− In the third part, based on the material presented in parts one and two, an attempt is made to de-
velop a model of assistance to PE pupils that adequately responds to the “Surinamese” problems
of problematic nature.

Part 1

In the first part of this study a number of relevant subjects will be dealt with as a result of the study of
the literature and the incursions into this field of study.
In the first chapter a general view is given about the education in Suriname emphasizing the organiza-
tion and the problems of “primary” education.
Beside the public schools owned by the government, there are many denominational schools set up by
private and religious organisations. The education in Suriname has been hallmarked by problems ever
since its start, after the abolition of slavery in 1863. It is no exaggeration to say that it has known more
“downs” than “ups”. There have been just a few moments of qualitative progress on the run up to the
21st century. In fact, only the period between 1950 and 1975 can be viewed as a period of (quantita-
tive) growth.
After Suriname became independent in 1975 there started a series of setbacks reaching its deepest
point during the military coup d’etat and the long war in the interior of the country in the 80’s. Not
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even now, 2003, can we as yet speak of a complete recovery of the educational situation in the inte-
rior.

In contrast to the development of Surinamese education we notice that there has been a qualitative
progressive development in the other Caribbean countries. Education has been playing a bigger role in
the development of the local communities in the region. The adaptation of the education to the local
circumstances and needs. Making the information-technology functional and adapting educational
levels to the changes on the labour market are but a few of the measures that have strengthened the
new role of education in the Caribbean.

In chapter 2, the educational problems of Surinamese PE pupils in the Netherlands are dealt with. The
following will be considered extensively:
− relevant situational circumstances of Surinamese people in the Netherlands,
− the nature, meaning and size of the problem of Surinamese pupils in the Dutch PE, and
− the arrears of Surinamese pupils in PE and the measures to help those lagging behind (policy in

relation to this problem).

Up to the beginning of the 21st century we find two extra peaks in relation to the immigration of Suri-
namese people to the Netherlands, namely:
− the period between 1973-1974 (shortly before the  independence of Suriname in 1975)
− the period between 1980-1986 (in which there were a military coup d’etat and a war in the inte-

rior).

The children that left for the Netherlands during this period were ill-prepared for Dutch society. Their
school achievements and those of children that emigrated to The Netherlands later are proportionally
low. Together with children from other minority groups they belong to the relatively large group of
pupils with adaptation problems within the Dutch educational system. Our suspicions were also con-
firmed that there are differences in the nature and degree of problems between the first and the later
generations of  Surinamese pupils living in the Netherland (i.e. children in the Netherlands born out of
Surinamese parents).
It was a question of great importance to us to show how the educational problems of the above-
mentioned pupils are influenced by  factors that go together with, among other things:
− their socio-economic position,
− their specific migration backgrounds,
− the characteristics of the school where the pupils received their education.

Measures to solve the existing problem regard, among other things:
− improving their command of the Dutch language,
− reducing referral to special educational provisions,
− preventing dropouts, and
− improving registration and local developments.

Shortly before the 21st century two important, sizeable and influential programs started within the
framework of the fight against educational arrears, namely:
− the key program ‘before-school’ and ‘early-school education’, and
− the program ‘the development of the broad school’ (community school).

After dealing with the concept of a  problem pupil in the third chapter, we indicate that this designa-
tion is be used in this study to refer to PE pupils in favour of whom some measures must be taken in
the short term to maximalise their chances to complete school in a normal way (i.e., in Suriname, six
years). After this, the various forms of assistance offered to primary schools and their problem pupils
are dealt with. By this point, it will have become manifest that there is a gaping lack of structural co-
operation between schools within PE and youth care organisations. What is generally experienced
within the field of PE is that there are many deficiencies within the care system, especially concerning
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the diagnosis and treatment of psychosocial and behavioural problems. Furthermore, we look into
what has been stated about the social, youth and education policy in the “Policy Document 2001-
2005” (PD). The contents of this PD brings us to the  key conclusion that the Surinamese government
is facing enormous problems. Judging from the financial, socio-economic and social situation of the
country described in the PD, we wonder:
− whether what has been stated in the PD can be realized within 4 years,
− why the same problems are mentioned in earlier published documents (can we speak of a continu-

ity of policy?)
− why various ministries make decisions about the same issue separately,
− why scientifically based reports, which should serve as data for the policy, are absent (despite the

existence of the University).

In the fourth chapter our choice for one particular socio-pedagogical view, namely that of Prof .dr. N.
Perquin, is justified as we ponder upon the most fitting scientific approach to the subject. According to
our (social) pedagogical view, the development of human beings (children) is radically conditioned by
their situation. The external world plays a key role in their development. Our research is not meant to
be an investigation of the school or, said otherwise, of schools. The central subject is and remains “the
child and its place as a factor (function) in the school taken as a part of the total social constellation”.
Besides the socio-pedagogical approach, the educational-sociological and socio-psychological ap-
proaches are also necessary in order to envisage the problems faced by PE pupils and their roots (con-
sidering their connection to the topic of study). This multidisciplinary approach was taken in order to
safeguard the realism, clarity and distinctness of this research. The foundation was laid in such a way
that the results can be seen within their radical interconnectedness.

Part 2

In this part of the study a report is made about an empirical research carried by us into the state of
affairs in relation to problem pupils in PE and the available forms of assistance.

This phase of research consists of :
a) holding  ‘hearings’, a first subject of the (measuring) instruments, the selection/polling response

groups and evaluation,
b) carrying out a pre-research survey among school principals and teachers and evaluating these

questionnaires. After this, the research plan drawn earlier was elaborated further into a practical
activities program made up of the following continuation phases:
- the research (Phase I), and
- the research (Phase II).

In chapter five the used research methods are dealt with extensively (among other things the definition
of the problem(s), the goals of the research, conceptual issues, the intention of the research, valuation
methods, research characteristics, trials to make variables operational, the methodological choice re-
garding the measuring and interpretation of the empirical data and the construction of the tables).

In chapter six the organisation and execution of the research (phase I) is dealt with in detail. This
phase of the research involved:
− all 10 districts of Suriname,
− school principals and teachers spread all over the country,
− all area inspectors (they are responsible for education in the district they supervise) of the Ministry

of Education, and
− all school boards and foundations that are in charge of primary schools.

This research (phase II) also involved:
− the three most influential aid organizations (result of the key research whereby all operating or-

ganisations were involved), and
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− problem pupils and their parents.

Results of the research (phase I)

For the presentation of the results of this research (chapter 7) the urban district of Paramaribo was
deliberately placed over against the ‘other districts’. The reason for this is that Paramaribo havs:
− the largest concentration of population in Suriname (almost half of the population),
− the largest concentration of schools (almost 40%),
− the government of the country is concentrated in this city-district, and
− it is the place of residence of all existing aid organisations.

At first, the data of the research were processed and analysed at district level (per formed stratum).
These analyses formed the basis for the summaries per district and at national level.
In order to make the definition of the problem operational, the further presentation of the data of the
research is organised around three sub-questions:
A. what is the basis of the dysfunctionality of primary school children?
B. what are the forms of assistance available to them, and, do they work?
C. what kind of assistance is there in order to tackle problems that originate mostly outside the

school?

a) Paramaribo

Sub A.
It appears that out of every 100 PE pupils, there is an average of 24 that are problem pupils in this
district. A differentiation in public (popular) schools and non-public (non-popular) schools shows re-
spectively 27 against 16 pupils.

The most common problem is ‘lack of due diligence’ (87.2%), followed by the lack of necessary at-
tention, frequent absentism, behavioural problems and problems related to socio-emotional develop-
ment.

The situation at home is the most frequent cause of  problems facing PE pupils (90.9%). Apart from a
negative home situation, the lack of sufficient parental supervision plays also an important role. The
same cn be said of the parents’ (often single mothers) lack of interest in the school, insufficient family
income, lack of a good command of Dutch, the housing situation and the bad understanding between
the parents play a large role.

Factors that foster the said lack of interest in the school are (in the order of predominance):
− poor contact between teacher-pupil-parents,
− language underdevelopment, and
− lack of recognition of the importance of school attendance.

It has appears that the more the number of problem pupils increases, the more the expected number of
repeaters/absentees expands.

Sub B.
It is precisely in the public (popular) schools with relatively more problem pupils that one finds the
least of assistance available. Taking the district level into consideration, half of the primary schools
and their problem pupils lack the necessary help.

The lack of proper assistance is caused primarily by the delay on the part of the school management in
referring problem pupils to the relevant aid organisations or, in some cases, by their complete failure
to do so at all.
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It has been shown that the three most influential aid organisations are:
− the Medical Pedagogical Bureau (MOB),
− the Paedological Institute (PI), and
− the Service for Supervising (including Diagnostic Team) of the Ministry of Education.
Unfortunately, none of these active organisations offers the full 100% adequate help.

It has become clear that 93.8% of public (popular) primary schools lacks any form of social service
aimed at tackling school-related cases. It is not strange that both school principals and teachers in this
district (respectively 91% and 79.2%) share the opinion that some sort of school social service is very
needed.

A large proportion of the primary schools in this district (84% of the public (popular) schools and 67%
of the non-public (non-popular) schools) have no facilities to handle problem pupils.

Only in a small number of public (popular) schools (less than 8%) have the pupils undergone some
sort of medical examination in the last years (on average, not since three (3) years ago). At the district
level only 14% of the primary schools have seen a medical examination taking place in the last three
(3) years.

Sub C.
Almost 70% of the problem pupils in the district suffer from factors that originate outside the school.
In light of the nature of the problems faced by this category of problem pupils an average of 85% of
the school principals and teachers asked for the help of specialised (school) social workers.

b) Paramaribo and the other districts

On presenting the research data, results and conclusions regarding the other districts, the same pattern
was followed as for Paramaribo. Here the findings of the other districts were placed  side by side with
those of Paramaribo. Because of this it was, among other things, possible to make comparisons and
discover connections. Both with the analysis of the number of problem pupils and the problems and
causes, which are at its root, the differences between the various school types identified by us were
discussed.  The issue of problem pupils was also highlighted from their number on the basis of esti-
mates from school principals and teachers. The same aspects mentioned before (Paramaribo) came up
for discussion.

Sub A.
The large number of problem pupils in the Surinamese primary schools is not only a separate problem
in the city district of Paramaribo but also at national level. In the Commewijne, Para, Marowijne,
Brokopondo and Sipaliwini districts the problem has to be qualified as very serious. The kinds of
problems identified occur, however, not only in these areas but in all districts, even in the same order
(from more to less dominat).

The home situation  of  most PE pupils is at district and national level the most important cause of
problems. Language level, housing situation, insufficient family income and precarious relation be-
tween parents are the most dominant factors behind the problems find their origin in the home situa-
tion. It is important to note that the school situation, too, appears to be, yet to a smaller extent, an im-
portant cause of the problems affecting P.E. pupils.

The roll of the transport situation as one of the sources of problems seems to differ from district to
district. Lack of  public transportation or poor means of transport give rise to many problems for PE
pupils especially in the Para, Paramaribo, Coronie, and Marowijne districts. Long travelling times are
an important problem factor.

Repeating a class appeared to be a serious problem. Researchers already determined this in the past (in
the 1970’s). In fact, we confirm the existence and  seriousness of this problem once again.
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Sub B.
Providing assistance to primary schools and their problem pupils leaves much to be desired. At na-
tional level more than half the number of primary schools lacks the adequate means to assist their
problem pupils. The Marowijne, Brokopondo and Sipaliwini districts lack any form of assistance at
all.

At national level it has appeared that only 3 of the 12 operating aid organisations play a clear and in-
fluential role. These are:
− the Medical Pedagogical Bureau (MOB),
− the Paedological Institute (PI), and
− the Service for Supervising (including the Diagnostic Team) of the Ministry of Education.

A large part of principals and teachers (at national level, more than half) is not satisfied with the as-
sistance provided by the above-mentioned aid organisations.

This research showed, as we expected, that forms of social work, aimed specifically at schools, hardly
exist or do not exist at all. We were not surprised at all that almost the total number of school princi-
pals and teachers regard the introduction of school social work as urgent.

Not much has survived of the old annual medical examinations that were provided in Suriname forty
years ago. At national level less than 18% of the school principals and teachers mentions the fact that
their pupils currently undergo such an examination.

The centralisation of the aid assistance in and around Paramaribo appears to be another one of the
causes that hinder the provision of adequate and necessary aid to PE problem pupils in the other dis-
tricts.

Sub C.
As pointed out above, the root cause of most problems (3 out of 4) affecting Surinamese PE pupils can
be traced back to factors that lie outside the ambit of the school. This is maybe the reason why more
than 90% of the school principals and teachers suggested the introduction of social workers specialised
in school issues would be a key strategy for solving the problems indicated above.

The primary school test results of 1990 up till and including 2001 have confirmed the picture found by
our research. From the test results it is also clear that beside an urgent approach of the established is-
sues of problem pupils in primary schools a thorough evaluation of the prevailing PE tests should be
made.

The results of the  research (phase II) (chapter eight and nine)

The large part of the parents of Surinamese problem pupils in PE comes from the lower socio-
economic strata. A complex of factors within their environment adds to the problems making it very
difficult for them to function optimally within the process of giving help to their children. The most
important of these factors are :
− poor housing,
− small income (poverty),
− inaccessibility to basic provisions for health care,
− the lack of educational and other provisions in the direct environment, and
− poor information in relation to giving assistance.

The poor socio-economical situation of the country (due to which, among other things, the most ele-
mentary provisions for sound education are lacking), added to the absence of  a clear policy in relation
to giving assistance to problem pupils and the existing discontinuity in the field of education and youth
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policy, is the most important factors which contribute to enlarging the already existing large group of
problem pupils in the primary schools.

The existing model of socio-pedagogical help and didactic supervision is, among other things, not able
to provide to the large group of PE problem pupils with sound assistance and didactic supervision due
to the following reasons:
− the great lack of  qualified personnel,
− the lack of an integral approach leading to a definition of the problem,
− the poor co-ordination and co-operation between existing services, both inwardly and outwardly,

and
− the lack of adequate accommodation and equipment experienced by the existing aid organisations.

The lack of a clear view in relation to special education and the limited possibilities within it make an
efficient and effective help to PE problem pupils rather impossible. A clearly structured form of provi-
sions for the social supervision of these pupils is also not available.

Part 3

This part of this study is above all about offering a model for the setting-up of integral so-
cio-pedagogical strategies, even of a system, for aid and didactic supervision for problem pupils in
primary schools. The basic starting points in the condiseration of this model were:
− the results of the study of the literature on the subject (part 1) and the empiric research (part 2),
− the results of research projects into the size, meaning and function of school social work in The

Netherlands, the Caribbean and the USA,
− a number of modern views and developments in the area of socio-pedagogical help to schools and

pupils, and to the comunity schoolsystem.

In chapter ten an outline is given of the ‘socio-educational work’ in the United States of America and
the Caribbean. Furthermore, we also deal extensively with the results of research carried out into the
size, meaning and function of school social work in the Netherlands. From this research we have been
able to determine that school social work (as a specialisation of social work) has developed out of the
great need that exists in education today.
This kind of work, which has both a preventive and curative aspect, cannot be done anymore without
the framework of the creation of guarantees for children and youths so that they can complete their
school in a good and efficient way. It has also appeared from our research that socio-educational work
in The Netherlands developed into a discipline that is very suitable for bridging the gap between the
extensive field of educational provisions and youth care. Its role and contribution to integral forms of
socio-pedagogical help to youths is of great importance in this connection. As a link between pupil,
school, parents and the various aid organisations it can make some important contribution in the field,
for instance, towards:
− the prevention of youth delinquency,
− the disminution of the number of early dropouts,
− the supervision of educational problems,
− the making of optimal choices at schools,
− the mediation between school and aid organizations, and
− the creation of opportunities for teachers to focus on their main task.

In chapter eleven the model developed by us is presented. School social work is at the centre of this
model. An important basic starting point was offered by the developments/measures taken by the
Surinamese policy-makers (the PD). After this the idea, function and working method presupposed by
our model were dealt with extensively. The importance of  a multi-disciplinary approach to the prob-
lems within the presented matter was also emphasised. For the implementation of the model the small-
scale and decentralized project form is recommended (for more recommendations, cf. par. 11.5).
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In chapter twelve a review of the whole is given. We evaluate the origin of the study and ask the fol-
lowing questions:
- Which goals did we aim at?
- How did we realise the goals?
- How did the process develop?
- What were the positive aspects and the final results of our critical evaluation of the whole process?
- What is the value of this study for Suriname and other Third World countries with the same ques-
tions at hand?
It was also of great importance to relate the theoretical starting points from the study of the relevant
literature (part 1) and the empirical research (part 2). The integration of these two elements and the
results of our research into the function of school social work constituted the basis for the model we
developed for responsible assistance to and didactic guidance of pupils in primary education.
The value and meaning of the study must by all means be seen as a contribution to the current discus-
sion about the development of the education system in Suriname which is taking place nowadays un-
der the umbrella heading of ‘What must be done now with Primary Education and the assistance to
large groups of problem children in primary schools?’.
In our study we hand out a global picture of the issue of problem children at primary school in
Suriname and their assistance. This picture might be used as a foundation for further research into
various domains. The findings regarding all 10 districts enable us to outline a youth educational and
social strategy to tackle the problems affecting Primary Education. Our suggestions respond to the
government’s plans for decentralisation (this is in fact one of the conditions for the provision of effec-
tive education and youth care). Our recommendations for educative policy-making and the realisation
thereof (§ 9.5) should be viewed in this light.
Our recommendations are of a general nature and call for some further research before they can be put
into practice. The last also applies to the model we developed for the assistance and the guidance of
primary school pupils (part 3). As a social educationalists, it has never been our intention to comment
on the contents of education, we are simply not fully qualified to embark upon such enterprise. What
we want to emphasize in this study is that education should never be considered as an ‘isolated’ sys-
tem, although this is unfortunately often the case. Education is just one factor within the dynamic web
and teamwork that society and societal relationships are. In our case, the Surinamese society.
We are living in an era in which the ‘whole’ body of society (the smaller as well as the larger commu-
nity) is being called upon to raise and educate children.
The final part of this book contains the general summary of what was discussed throughout this study.
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Resumen
No hay duda alguna que la Enseñanza General Básica (EGB) o la Enseñanza Primaria en cada país
debe cumplir una función central dentro del sistema educativo. Es por medio de la Enseñanza Primaria
que todo niño dotado del derecho básico a la educación (según el tratado de Las Naciones Unidas
artículo 28) recibe la base necesaria para su futuro desarrollo. Teniendo en cuenta la importante tarea y
función de la Escuela Básica en lo referente al futuro del niño, lo ideal sería que cada sociedad
(también la surinamesa) tomase su responsabilidad e hiciese todo lo posible para que el niño pueda
seguir por lo menos la carrera de La Escuela Básica sin problemas y de manera responsable y
adecuada. Desgraciadamente, reportes a cerca de tácticas, planes e investigaciones muestran que hay
diversos factores dentro y fuera de la escuela los cuales impiden que muchos alumnos sigan este nivel
educativo de manera normal.
Los obstáculos son de tal grado que este tipo de enseñanza, con su  relativamente gran números de
alumnos, podría ser descrita, aun en 2003, como ‘Enseñanza de niños problemáticos‘.
Fenómenos como las altas cantidades de dropouts (deserciones), los altos porcentajes de repetidores de
curso y los bajos rendimientos escolares (sobre todo entre los niños de la clase trabajadora) son hechos
cotidianos.
Después de la Independencia de Suriname en 1975 constatamos un continuo empeoramiento del
desarrollo social y económico. El golpe de estado y la continua guerra civil en la década del ochenta
formaron la base para aun más problemas, especialmente problemas que originan fuera de la escuela
(por ejemplo, el empeoramiento de la situación del hogar, la pobreza, el desempleo y el uso de
drogas). Estos acontecimientos y la situación que resultó de ellos consituyen el punto de partida de
este estudio.
El objetivo de este estudio es, en primer lugar, obtener una comprensión clara de la situación en lo
referente a los alumnos con problemas o problemáticos dentro de la Enseñanza Primaria (el tipo de
problemas, su extensión etc.) y del rol, importancia y función de la asistencia o ayuda brindada a estos
niños. En segundo lugar, se trata aquí de profundizar la comprensión de las causas básicas que
ocasionan el mal funcionamiento de estos alumnos de la escuela primaria. Finalmente, este estudio
sugiere una estrategia completamente adaptada a la situación surinamesa que puede facilitar la
solución de los problemas que atañen a un grupo grande de alumnos primarios y cuyas causas, en
general, son de origen extraescolar.

Este estudio construye un puente entre los problemas educativos que afectan alumnos primarios de
origen surinamés en escuelas holandesas y la situación educativa en Suriname. Estos datos pueden ser
usados como primer paso en la adquisición de una idea de las semejanzas y las diferencias que existen
entre los alumnos primarios (de origen surinamés) que viven en Suriname y los que viven en Holanda.
Este estudio es también una invitación a averiguar cuáles son los esfuerzos y los planes hechos para
solucionar dicha problemática en ambos países.

El estudio consiste de  tres partes.
- La primera parte presenta temas que son el resultado del estudio de la literatura vigente y ofrecen
información de orientación dentro de este campo de estudio en lo referente a la problemática en
cuestión.
- En la segunda parte sigue un informe detallado de la investigación empírica que hemos hecho de la
situación lo concerniente a los alumnos con problemas en La Escuela Básica y a la asistencia que se
les brinda.
- En la tercera parte hacemos, basados en los resultados de nuestra investigación (en la primera y la
segunda parte) y de otra investigación efectuada en Holanda, un esfuerzo para desarrollar una
estrategia adaptada a la situación surinamesa de asistencia eficiente y eficaz para la Enseñanza Básica
en Suriname y sus alumnos con problemas.
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La primera parte

En esta parte del estudio se encuentran temas relevantes para nuestro estudio los cuales son el
resultado del estudio literario y la información de orientación en el campo de los estudios referente a la
problemática en cuestión.

En el primer capítulo presentamos la situación de la Enseñanza en Suriname en general enfatizando la
estructura y la  problemática de la Enseñanza Primaria.
Además de las escuelas públicas estatales, existen también muchas escuelas privadas, fundadas y
administradas  por organizaciones privadas, particulares y/o religiosas.
Hasta el principio del siglo 21 el desarrollo de la Enseñanza surinamesa mostró pocos momentos de
progreso cualitativo. Empezado con muchos problemas, después de la abolición de la esclavitud en
1863, el desarrollo de la enseñanza ha conocido más ‘downs’ que ‘ups’, es decir, más momentos
críticos que de adelanto.
Solamente el período de 1950 hasta 1975 podemos caracterizar como una fase de florecimiento (en
sentido cuantitativo).

Después de la independencia en 1975 constatamos un gran retraso del país con, como ya hemos
mencionado, los momentos difíciles de un golpe de estado en 1980 y  una guerra intestina prolongada
entre 1980 y 1987.
Hasta el comienzo de 2003 aún no se puede hablar de una recuperación entera de la situación
educativa en el interior de Suriname. Contrario a la penosa situación de la Enseñanza surinamesa, se
constata que en la Región del Caribe se dio un desarrollo cualitativo más progresivo.

En esta Región la Enseñanza empezó a desempeñar un papel más grande en el desarrollo de las
sociedades  locales. La adaptación de la Enseñanza al quehacer y las coordenadas locales, haciendo la
tecnología informática más funcional, y la adaptación de los niveles educativos a los cambios en el
mercado laboral son algunas de las medidas que han reforzado el nuevo rol de la Enseñanza en la
Región Caribe.

El segundo capítulo trata la problemática educativa de alumnos primarios surinameses en Holanda.
Nos concentramos más detalladamente en:
− algunas relevantes circunstancias situacionales de los Surinameses en Holanda;
− el carácter, la importancia y el contenido de la problemática de estos alumnos en la Enseñanza

Primaria holandesa;
− los retrasos educativos de estos alumnos surinameses y las medidas tomadas para combatirlos (la

política y tácticas referente a esta problemática).

Antes del comienzo del siglo 21 encontramos dos momentos culminantes con respecto a la
inmigración de los Surinameses a Holanda, a saber:
− el período hasta 1974 (poco antes de la Independencia de Suriname en 1975)
− el período entre 1980 -1986 (las consecuencias del golpe de estado y la guerra instestina).
Los niños que se mudaron en estos períodos a Holanda estaban muy mal preparados para la sociedad
holandesa. Ésto resultó en bajos rendimientos escolares de estos alumnos surinameses en la Enseñanza
Básica en Holanda y también de los niños que emigraron años después. En los informes de las
minoriás (o los grupos minoritarios) del año 2001 de la Oficina de Planeamiento Social y Cultural
(SCP, página 191), se menciona que los logros de los alumnos surinameses entre 1994 y 1998 han
aumentado sustancialmente.
A pesar de estos cambios positivos, los rendimientos escolares de este alumnos, comparados con los
alumnos autóctones de la misma edad, dejan mucho que desear.

Junto a los niños de otros grupos minoritarios los alumnos primarios surinameses siguen
perteneciendo relativamente al gran grupo de alumnos con problemas de adaptación a la Enseñanza
Básica holandesa.
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Nuestra suposición fue confirmada que existen diferencias en el carácter y la medida de los problemas
entre los alumnos surinameses de la primera generación y los de las generaciones más jóvenes que
viven en Holanda (inclusive los niños nacidos en Holanda de padres surinameses).

Resultó que junto a esta problemática educativa hay factores que están relacionados, entre otras cosas,
con:
− la posición socioeconómica de los alumnos;
− los fondos de inmigración específicos;
− los rasgos de las escuelas donde los alumnos siguen o han seguido la enseñanza.

Las medidas para solucionar la problemática existente conciernen entre otras cosas:
− el  mejoramiento del uso del idioma holandés;
− la  disminución de las referencias a provisiones educativas especiales;
− la prevención del abandono de la escuela;
− el mejoramiento del registro y de los desarrollos locales.

Poco antes del comienzo del siglo 21, se empezó en el marco de la lucha contra los retrasos educativos
con dos importantes programas extensos e influyentes, a saber:
− el programa  ‘la educación  preescolar y prematura’;
− el programa ‘para el desarrollo de la educación amplia’.

Después de tratar en el tercer capítulo el concepto “alumnos con problemas”, indicamos que nosotros
usamos esta  denominación cuando hablamos (se trata) de alumnos de la Escuela Primaria para
quienes hay que tomar medidas a corto o a largo plazo de modo que terminen la carrera escolar
comenzada de una manera normal dentro del plazo establecido (en el caso de Suriname, seis años).
Subsiguientemente se desbriben las diversas formas de asistencia a la Enseñanza Primaria y sus
alumnos con problemas en Suriname.

No existe una cooperación estructural entre las escuelas dentro de la Enseñanza Básica y los
organismos que brindan ayuda a la juventud. Se notan, en general, dentro del campo educativo de la
Enseñanza Primaria muchas faltas en el sistema de asistencia, sobre todo en lo referente a la
observación, el diagnóstico y el planteamiento de los problemas psicosociales y de conducta.
Luego se entra en el contenido de la política educativa, social y juvenil presente en la Nota de
Govierno de 2001 - 2005.

Lo que está comprobado en esta Nota nos lleva a concluir que el Gobierno surinamés está siendo
confrontado con tareas enormes.

Partiendo de la situación financiera y socioeconómica del país descrita en la Nota, nos preguntamos lo
siguiente:
− ¿puede realizarse lo estalecido en cuatro años?
− ¿por qué se encuentran también los mismos obstáculos en Notas publicadas anteriormente (existe

una continuidad de la política)?
− ¿por qué determinan diferentes Ministerios, separadamente, la política mientras se trata de un

mismo objecto?
− ¿por qué faltan datos científicos justificados que deberían servir como base para la política (a

pesar de la existencia de una Universidad en Suriname)?

En el cuarto capítulo se justifica nuestra opción para un determinado concepto social-pedagógico y el
planteamiento científico del tema de la investigación.
Según nuestra visión social pedagógica, el desarrollo de cada individuo (cada niño) depende de su
medio ambiente. La Comunidad entera ayuda a determinar su desarrollo.
Ya que el niño (en esta investigación empírica) ocupa una posición central y que también se considera
la escuela (la Enseñanza) en que el niño se encuentra como un factor (una función) dentro de la
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constelación social total, nuestra investigación no podría ser pura y exclusivamente una investigación
‘escolar’.
Junto al planteamiento social-pedagógico, era también necesario -visto el objeto del estudio- un
planteamiento del tema ‘educación’ que también fuese sociológico y psicosocial.
Por eso, nuestro objeto de estudio fue establecido de manera realista y definida, y tratado desde un
punto de vista tanto empírico-práctico como teorético multidisciplinar lo cual nos condujo a
conclusiones que están claramente basadas en una relación justificada y responsable con los datos y
las premisas precedentes.
Claro que en este sentido, y esa fue nuestra intención, lo que resultó de nuestras investigaciones
empíricas (fase 2) fue influenciado por nuestro estudio de la literatura especializada y de la
información de orientación proveniente del campo académico que se dedica a la problemática en
cuestión.

La segunda parte

En esta parte del estudio reportamos detalladamente a cerca de la investigación empírica en cuanto a
los alumnos con problemas en la Escuela Primaria y de las formas existentes de ayuda a alumnos
primarios.

La investigación preliminar

Esta fase de la investigación consistió de:
a. organizar reuniones, el primer diseño de los instrumentos de la selección/realización de las
    encuestas de los grupos responsables y de la evaluación;
b. la realización de la investigación preliminar que contenía la toma de las primeras encuestas de
    directores de escuelas y maestros, y la evaluación de las listas de preguntas con los equipos
responsables;
Luego de ello elaboramos detalladamente el plan de investigación incluyendo las siguientes fases de
continuación:
− La investigación (Fase 1)
− La investigación (Fase 2)

En el quinto capítulo se describen extensivamente los metódos de investigación usados (entre otros el
planteamiento del problema, los objetivos, los temas conceptuales, el plan de investigación, los
métodos de estimación, los rasgos de la investigación, la operabilidad de las variables, el escogimiento
del método de medición y la construcción del programa de tablas (cuadros).

En el capítulo seis se trata de la organización y la implementación de la investigación (Fase 1). En esta
investigación fueron implicados:
− todos los diez distritos de Suriname;
− los directores de escuelas y profesores del país, todos los inspectores de departamentos del

Ministerio de  Educación (estos son responsables para la Enseñanza en los distritos en los cuales
son nombrados ).

− todas las direcciones de escuelas y las fundaciones que administran Escuelas Primarias.

Para la investigación (Fase 2) fueron implicados:
− los tres organismos de asistencia más influyentes (el resultado  de la  investigación (fase1) en que

se implicaron todos los organismos operables);
− los alumnos con problemas y sus padres.

Los resultados de la investigación (fase 1) ( capítulo siete).
En la presentación de los resultados de la investigación, separamos intencionadamente el distrito
urbano Paramaribo del resto de ‘los demás distritos’. La razón de este modus operandi es que en este
distrito urbano se encuentra:
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− la mayor concentración de la población (casi la mitad);
− la mayor concentración de escuelas (casi un 40 % );
− la centralización de la administración del país;
− el lugar de fundación de todos los organismos de prestación de  ayuda eixtentes.

En primera instancia, los datos de la investigación fueron elaborados y analizados a nivel de distrito
(por estrato formado). Estos analisis formaron la base de los resumenes por distrito siguientes, y luego
a nivel nacional.
La presentación de los datos de investigación tomó lugar a base de los tres problemas que habíamos
indicado previamente. Por esta razón se presentaron los siguientes aspectos de la investigación:
A. los problemas que forman la base del mal rendimiento de los alumnos de la Enseñanza Primaria;
B. las formas de asistencia y sus funcionamiento;
C. la prestación de ayuda con respecto a los problemas que tienen sus causas más importantes en

factores fuera de la escuela.
Al final de este capítulo usamos los resultados de la prueba final de La Enseñanza Básica como punto
de partida y los relacionamos con la imagen obtenida por medio de la investigación.

Paramaribo

Subtema A
En las Escuelas Primarias en este distrito resulta que de cada 100 alumnos hay un promedio de 24
alumnos con problemas. La diferenciación de escuelas populares y escuelas no populares dio
respectivamente 27 por 16 alumnos con problemas.

Los problemas que más se encuentran son: insuficiente aplicación (un promedio de 87,2 %) seguida
por la falta de atención necesaria, la asistencia (a clases) irregular, los problemas de conducta y
problemas de índole socio-emocional.

La mayoría de las veces las situaciones del hogar resultaron ser las causas de los problemas de los
alumnos con problemas (el porcentaje medio es 90,9 %).
Sobre todo en esta situación del hogar, la falta de suficiente control de los padres (91.0%) desempeña
un papel importante. La falta de interés de los padres hacia la escuela, insuficiente ingreso familiar, el
retraso en el dominio del idioma holandés, la situación de vivienda y la mala relación mutua entre los
padres también desempeñan un rol muy grande.

Los factores que aumentan la falta de interés en la escuela son (en orden de dominancia):
− el mal contacto entre maestro - alumno – padres;
− el retraso en el desarrollo del idioma, y
− el no ver la importancia de asistir la escuela.

Los estudion inican que con el aumento del número de alumnos con problemas, también aumenta el
número de repetidores repetidores de año.

Subtema B
Precisamente en las escuelas populares donde se encuentran relativamente más alumnos con
problemas, hay menos asistencia que en las escuelas no populares.
Considerando a nivel de distrito, más o menos la mitad de los directores de escuelas tienen que hacer
frente a la situación careciendo la asistencia necesaria en su escuela y para sus niños con problemos.

Como la razón más importante por la que no se presta asistencia, nos enteramos que los alumnos con
problemas tenían que esperar demasiado antes de poder recibir la ayuda ofrecida, y que en muchos
casos éstos no eran enviados por la escuela a los organismos responsables.
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Como los tres organismos de asistencia más influyentes se destacaron:
− la Oficina Médica Pedagógica
− el Instituto de Pediatría (PI)
− el Servicio de Apoyo (y el Equipo Diagnóstico) del Ministerio de Educación.
Desgraciadamente ninguno de estos organismos activos pueden, de acuerdo a nuestros ancuestas,
brindar una ayuda adecuada de manera completa (100%).
En 93,8 % de las escuelas populares se evidencia una carencia de trabajo social escolar.
Tanto los directores de escuelas como los maestros opinan, en este distrito (respectivamente 91 y 79.2
% ), que alguna forma de trabajo social escolar es muy necesaria.

La mayoría de de las escuelas primarias en el distrito (84 % de las escuelas populares y 67 % de las
escuelas no populares) no disponen de provisiones para con los alumnos con problemas en la escuela
misma.
En una minoría de las escuelas populares (menos del 8%) se ha hecho un chequeo médico de los
alumnos hace tres años.
A nivel de distrito en un promedio de sólo un 14% de Escuelas Primarias se ha realizado un chequeo
médica  de los alumnos en menos de tres años pasados.

Subtema C
A nivel de distrito casi un 70 % de los alumnos con problemas en el distrito se compone de alumnos
las causa más importantes de cuyos problemas son de factores extraescolares.
Con respecto a esta categoría de alumnos con problemas, un promedio del 85 % de los directores de
escuelas y maestros prefieren para la asistencia de dichos alumnos asistentes sociales especializados.

Paramaribo y los demás distritos

En la presentación de los datos de investigación, los resultados y las conclusiones referente los demás
distritos hemos seguido el mismo modelo como el de Paramaribo. Así fue posible, entre otras cosas,
hacer comparaciones y descubrir relaciones. Hemos analisado tanto la cantidad de alumnos con
problemas y/o problemáticos, como los problemas mismos y las causas que forman su base, y, al
mismo tiempo, hemos distinguido entre los tipos de escuelas que hay (populares y no populares).
El tema de los alumnos con problemas fue enfocado teniendo en cuenta las estimaciones de tanto los
directores de escuela como los maestros. Los mismos aspectos que habían sido investigados con
respecto al distrito urbano de Paramaribo fueron planteados ahora en referencia a los demás distritos
del país tomados en conjunto.

Sub A.

La gran extensión de la población de alumnos con problemas en las Escuelas Primarias Surinamesas
no forma un problema sólo en los territorios distinguidos por nosotros sino también a nivel de distrito
y nacional. En los distritos Commewijne, Para, Marowijne, Brokopondo y Sipaliwini hay que calificar
el problema como “muy serio”.

En todos los distritos se encuentran los tipos de problemas que hemos subrayado anteriormente.
Encontramos, en grandes líneas, el mismo orden de problemas (de más a menos dominantes) como en
Paramaribo.

Tanto a nivel de distrito como nacional la situación del hogar de la mayoría de los alumnos de la
Escuela Primaria forma la fuente más importante de sus problemas. El nivel de la lengua, la situación
de la vivienda, iel nsuficiente ingreso familiar y la mala relación mutua entre los padres son los
factores que dan lugar a los problemas citados.

La situación escolar es a veces, junto con la situación del hogar, aunque en menor medida, una fuente
considerable de los problemas que se encuentran entre los alumnos de la Escuela Primaria.
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El papel de la situación del transporte como fuente de problemas parece ser diferente de distrito a
distrito.
El no disponer de ningún medio de transporte público o las deficiencias del dicho medio, sobre todo en
los distritos Para, Paramaribo, Coronie y Marowijne, ocasionan muchas de las dificultades que los
alumnos padecen. Los tiempos de viaje son particularmente largos para alumnos de los distritos Para,
Nickerie y Marowijne, lo cual constituye un factor negativo de importancia.

Otro problema muy serio es el del gran número de alumnos primarios que repiten cursos. Esto ya
había side comprobado en los años setenta del siglo pasado. En realidad confirmamos la existencia y
la seriedad de esta problemática que no ha disminuido con el paso de los años.

Sub B

La asistencia a las Escuelas Primarias y sus alumnos con problemas deja mucho que desear. A nivel
nacional más de la mitad de las Escuelas Primarias carece de asisstencia a sus alumnos con problemas
y/o problemáticos. En los distritos Marowijne, Brokopondo y Sipaliwini falta toda forma de asistencia.

Los estudion muestran que a nivel nacional sólo tres de los doce organismos de asistencia que trabajan
en el campo desempeñan un papel evidente e influyente. Éstos son:
− La Oficina Médica Pedagógica
− El Instituto de Pediatría, y
− El Servicio de Apoyo (inclusive el Equipo Diagnóstico) del Ministerio de Educación.

La mayoría de los directores de escuela y los maestros (a nivel nacional, casi la mitad) no está
contenta con la ayuda ofrecida por los organismos de asistencia. Nuestra investigación constató (lo
que ya habíamos esperado) que formas de trabajo social, específicamente relacionadas a la escuela,
casi que no existen, si es que existen.

No fue ninguna sorpresa que casi la población total de directores de escuelas y maestros consideren el
trabajo social escolar con alumnos con problemas como muy necesario y de nivel prioritario.

De los chequeos médicos anuales, que hace cuarenta años presentaban niveles muy altos, no ha
quedado mucho. A nivel nacional apenas un 18% de los directores de escuela y maestros dan a
conocer que sus alumnos han tenido tal chequeo. La centralización de la asistencia en y alrededor del
distrito urbano de Paramaribo resulta ser también la causa del mal comienzo de la asistencia a alumnos
con problemas en los demás distritos.

Sub C.

La mayoría de alumnos con problemas en las Escuelas Primarias en Suriname (casi tres cuartos)
padece de problemas que se originan en factores fuera de la escuela. La sugerencia más importante de
los directores y maestros, casi un 90% de ellos, es que la mejor forma de asistencia a los alumnos con
problemas podría ser brindada por trabajadores sociales especializados en la problemática de la
escuela. Lo cual aún no existe en Suriname.

Los resultados de los exámenes finales de la Enseñanza Primaria de los años 1990 hasta 2001
confirman la imagen presentada por nuestra investigación de la situación en cuanto a los alumnos con
problemas y la asistencia existente en las Escuelas Primarias de Suriname. De los resultados de
exámenes resulta que además de un planteamiento urgente de la problemática de alumnos con
problemas en las Escuelas Primarias, tendrá que tomar lugar una evaluación profunda del exámen final
vigente.
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Los resultados  de la investigación (fase 2) (capítulo ocho y nueve).
La mayoría de los padres de alumnos primarios con problemas viene de un medio ambiente socio-
económico más bien bajo. Un complejo de factores en este medio ambiente dificulta la participación
óptima de estos padres en el proceso de asistencia a sus niños.

Los factores más importantes son:
− la vivienda es mala;
− poco ingreso familiar ( la pobreza);
− la inacessibilidad de las provisiones básicas para la sanidad pública;
− la falta de provisiones pedagógicas y otras provisiones en el medio ambiente directo;
− la información deficiente con respecto a la asistencia.

La mala situación socio-económica del país (a causa de la falta de provisiones más elementales para la
enseñanza adecuada junto a la ausencia de una política clara con respecto a la asistencia a alumnos con
problemas y la descontinuidad existente en el campo de la política educativa y juvenil son factores
importantes que contribuyen al aumento del ya existente y extenso grupo de alumnos primarios con
problemas.

La falta de una visión clara con respecto a la Enseñanza Especial y las posibilidades limitadas dentro
de este tipo de Enseñanza no hacen posible una asistencia eficiente y eficaz a los alumnos con
problemas que la necesiten. No se puede hablar de una forma clara y estructurada de provisiones de
asistencia social para estos niños.

La estrategia existente de asistencia social pedagógica y de ayuda didáctica no es capaz de ofrecer
ayuda adecuada y apoyo didáctico al grupo grande de alumnos primarios con problemas. Las razones
de esta situación son varias:
− la gran falta de personas competentes;
− la falta de un  planteamiento integral de la problemática;
− la mala coordinación y cooperación de los servicios existentes dirigidos tanto ad extra como ad

intra;
− la falta de vivienda adecuada y de utillaje de los existentes organismos de asistencia; etc.

Se necesita una estrategia de asistencia a los grandes grupos de alumnos con problemas. Esta
estrategia debe ser tal que se adapte completamente a la situación surinamesa y que bridne un servicio
integral.

La segunda parte termina con parágrafo 9.5 en el cual presentamos, a base de las conclusiones en
parágrafos 7.7 ( fase I) y 9.4 (fase II), recomendaciones importantes para la política y la práctica.

La tercera parte

En esta parte del estudio se ofrece, entre otras cosas, una estrategia integral de asistencia social y
pedagógica y de apoyo didáctico a alumnos primarios con problemas.  Como puntos de partida han
servido:
− los resultados de nuestro estudio de la literatura (la primera parte) y nuestra investigación empírica

(la segunda parte);
− los resultados de una investigación a cerca del contenido, la importancia y función del Trabajo

Social Escolar en Holanda;
− los conceptos actuales y los puntos de desarrollo en el campo académico en lo referente a la

asistencia integral, social y pedagógica en la escuela primaria brindada a la escuela misma y sus
alumnos.

En capítulo diez se presenta un esquema breve de ‘School Social Work’ (Trabajo Social Escolar,
abreviado como TSE) en los Estados Unidos y en la región del Caribe. Se analizan además
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detalladamente los resultados de la investigación a cerca del contenido, la importancia y la función del
Trabajo Social Escolar en Holanda. En esta investigación hemos constatado que el TSE (como una
especialización dentro del trabajo social en general) se ha desarrollado en vista a la gran necesidad de
la vida cotidiana educativa.
Hoy día no se puede prescindir de esta manera de trabajo que incluye un aspecto tanto preventivo
como curativo dentro del marco de la creación de garantías para niños y jóvenes de modo que puedan
terminar bien y con soltura su carrera escolar.

De la investigación resultó además, que el Trabajo Social Escolar en Holanda se ha desarrollado en
una disciplina muy adecuada que tiene una función puente dentro del terreno amplio de las provisiones
educativas y del cuidado juvenil. Su rol y su contribución a las formas integrales de asistencia social
pedagógica a los jóvenes es en este sentido de gran importancia ya que funciona como eslabón entre
alumno, escuela, padres y los diversos organismos de asistencia social. El TSE contribuye al quehacer
educativo de diversas maneras, por ejemplo:
− prevención de la criminalidad juvenil;
− prevención del abandono prematuro de la escuela (la deserción);
− apoyo en casos de problemas educativos;
− asistencia para hacer opciones escolares óptimas;
− mediación entre la escuela y organismos de asistencia;
− alivio laboral en favor de los maestros creando oportunidades para ellos para que se dediquen a

sus tareas principales.

En el capítulo once presentamos nuestra propia estrategia para facilitar y realizar una asistencia social
pedagógica que sea adecuada. En este modelo usamos el TSE como punto de partida central.

Como punto de partida básico, también han servido los desarrollos / las medidas que los hacedores de
la política de Suriname han iniciado o intentan iniciar en el campo de la Enseñanza y el cuidado
juvenil. Luego sigue una reseña detallada del plan, la función y el método de la estrategia desarrollada.
A continuación nos concentramos en el propósito de lo presentado, las condiciones accesorias y el
esquema para la implementación. También tratamos más detalladamente la importancia de un
planteamiento multidisciplinario de los problemas dentro de la estrategia presentada. Para la
implementación recomendamos una forma de proyecto que se realice a pequeña escala y de manera
decentralizada.
Para más recomendaciones, véase parrafo 11.5.

El capítulo doce ofrece un resumen de todos los capítulos precedentes. Se evalúa allí el origen de
nuestro estudio y se hacen la siguentes preguntas:
- ¿cuáles eran los objectivos que nos habíamos propuesto?
- ¿cómo alcanzamos nuestros objetivos?
- ¿cómo se desarrolló el proceso?
- ¿cuáles fueron los aspectos positivos y los resultados finales de nuestra evaluación crítica del proceso
completo?
- ¿cuál es el valor de este estudio para Suriname y otros países del Tercer Mundo confrontados con la
misma problemática?
- Fue muy importante para nosotros el poder relacionar los puntos de partida teoréticos obtenidos del
estudio de la literatura relevante para el tema (parte 1) y la investigación empírica (parte 2). La
integración de ambos elementos y de los resultados de nuestra propia investigación a cerca de la
función del trabajo social escolar constituyó la base para la estrategia que desarrollamos en favor de
una asistencia responsable y guía didáctica de alumnos primarios.
El valor y el significado de este estudio debe verse dentro del marco de la discución actual que está
tomando lugar en Suriname a cerca del desarrollo del sistema educativo bajo la pregunta global:
“¿Qué debe hacerse hoy en día con la Educaciín Primaria y la ayuda al grupo grande de alumnos con
problemas en las escuelas primarias?”.
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En nuestro estudio ofrecemos una imagen global de la temática ‘alumnos primarios con problemas’ en
Suriname y de la asistencia que se les brinda. Esta imagen puede ser usada como fundación para aún
más investigación. Los hallazgos concerniente los 10 distritos del país nos habilitan a sugerir una
estrategia juvenil, educativa y social con la cual se pueda solucionar los problemas que afectan la
escuela primaria. Nuestras sugerencias responden a los planes guvernamentales para la
decentralización del país (lo cual es una de las condiciones para la provisión de educación efectiva y
de ayuda juvenil). Nuestras recomendaciones para la política educativa and la realización de dicha
política (parágrafo 9.5) deberían verse en esta luz.
Nuestras recomendaciones son de índole general y necesitan más estudio antes de poder se efectuadas
de manera concreta. Lo mismo se puede decir de la estrategia que hemos desarrollado para la
asistencia y la guía de alumnos primarios (parte 3). En nuestra capacidad de educadores, no ha sido
nunca nuestra intención el embarcar la problemática del contenido de la educación, para lo cual no nos
sentimos completamente capacitados. Lo que queremos enfatizar en este estudio es que la educación
nunca ha de ser considerada como un sistema ‘aislado’, aunque desafortunadamente así sea como se
piense a menudo. La educación es uno de los factores que existen dentro de la red y el trabajo de
equipo que son la sociedad y las relaciones sociales. In nuestro caso, la sociedad surinamesa.
Vivimos en una era en la que el ‘conjunto’ del cuerpo social (las comunidades más pequeñas tanto
como las mas grandes) está siendo llamado a formar y educar sus niños y niñas en su totalidad.
La parte final de este libro contiene un resumen general de todo lo que se ha analizado durante este
estudio.
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Noten
(1) Geologisch is Suriname verdeeld in de kustvlakte en de rest van het land. Het kenmerkend

verschil is dat de kustvlakte opgebouwd is uit sedimentgesteenten (klei/zand) en de rest van het
land uit kristalijngesteenten (stollings- en metamorfe gesteenten). Dit deel van Suriname (het
basaalcomplex) beslaat ongeveer 80 procent van de totale oppervlakte van het land. Met
binnenland wordt in de tekst dit uitgestrekte gebied bedoeld.

(2) Het waren vooral de zendelingen van de moravische broeders en de roomskatholieke missie die
met het onderwijs aan slavenkinderen begonnen. De eerste broedergemeenten ontstonden onder
de benedenlandse Indianen (Arowakken, Warao en Karaiben) in 1748. De roomskatholieke
missie vestigde zich in 1866 onder de benedenlandse Indianen.

(3) Marron is afgeleid van het Spaanse woord cimarron. Oorspronkelijk gebruikt voor vee dat
heuvels van Hispaniola (Haiti) introk, daarna voor indianen die de spanjaarden ontvluchtten;
sedert de tweede helft van de 16e eeuw worden weggelopen slaven zo genoemd in geheel
Amerika en in het Caribisch gebied (voor gedetailleerde informatie verwijzen wij naar de
Encyclopedie van Suriname/ 1977).

(4) Deze commissie werd in 1911 ingesteld. Ministers en Kamer ( in Nederland) wensten beter
ingelicht te worden over Suriname en vroegen om voorstellen ter verbetering van de deplorabele
economische situatie van de kolonie Suriname.

(5) W.H.M. d’Heans was algemeen inspecteur van het Westers Lager-, MULO en Kweekschool-
onderwijs in Nederlands-Indie. Met zijn missie in 1946 legde hij de grondslag voor het huidige
Surinaamse onderwijsstelsel.

(6) ULO staat voor Uitgebreid Lager Onderwijs. In 1948 werd de zesjarige ULO-school omgezet in
een opleiding van twee jaar, volgend op de lagere school. Kinderen die niet tot het meer
uitgebreid lager onderwijs ( MULO) of de Lagere Technische school (LTS) werden toegelaten
konden naar de ULO. De tekortkomingen van de ULO leidden in 1961 tot de oprichting van de
zgn. ULO-nieuwe stijl: een driejarige school gericht op het afleveren van jonge mensen die
eindonderwijs hebben gevolgd, afgestemd op de maatschappelijke praktijk. In 1975 werd een
begin gemaakt met de geleidelijke opheffing van de ULO die opging in een nieuwe structuur:
Voortgezet Onderwijs – Junioren niveau (VOJ).

(7) MULO staat voor Meer Uitgebreid Lager Onderwijs. Vóór de oprichting van middelbare
scholen (in 1950) was de achtjarige MULO-school de traditionele combinatie van lager en
voortgezet onderwijs waarin doorgeleerd kon worden. Het diploma gaf toegang tot het hoger
onderwijs in Suriname, m.n. de Geneeskundige School. De huidige vierjarige MULO-school
bereidt voor op het Voortgezet Wetenschappelijk, Middelbaar en Kweekschool Onderwijs
(VWMKO) en het Middelbaar Beroeps Onderwijs (MBO). Daarnaast is zij voor velen
eindonderwijs.

(8) Dit is de naam van het ontwikkelingsprogramma, genoemd in art. 2 van de op 25 november
1975 van kracht geworden Overeenkomst tussen het Koningkrijk der Nederlanden en de
Republiek Suriname betreffende ontwikkelingssamenwerking. Tot grondslag hiervoor  heeft het
‘Programma voor de sociaal-economische ontwikkeling van Suriname’ gediend dat in januari
1975 in Paramaribo is verschenen als ‘Rapport van de Surinaams-Nederlandse Commissie van
deskundigen’. Voor de uitvoering van het meerjarenontwikkelingsprogramma stelt het
Planbureau Suriname jaarlijks een plan met toelichting vast (de zgn. Jaarplannen).

(9) Kenki Skoro is een onderwijsvereniging, die sinds november 1987 rechtspersoonlijkheid bezit.
Deze vereniging streeft naar kwaliteitsverbetering van het onderwijs in Suriname. Hierbij
beperkt zij zich niet tot een bepaald type of niveau van onderwijs. Bij het nastreven van haar
doelstellingen maakt de vereniging ook geen onderscheid naar etnische afkomst, geloof of
geslacht. De voornaamste activiteiten zijn het publiceren van geschriften en  het uitvoeren van
projecten op het gebied van het onderwijs. (Bron: secretariaat Kenki Skoro).

(10) De hier gebruikte letters en cijfers corresponderen met de letters en cijfers van de vragenlijsten.
Zie bijlagen A, 9a en 9b.

(11) Het IOL staat voor Instituut voor de Opleiding van Leraren. Dit instituut werd in 1966 opgericht
onder de naam Didactisch Instituut. Het IOL reikt  LO-, MO-A en MO-B-diploma’s uit. In 1969



kreeg het instituut zijn huidige naam. Toelating wordt verkregen met het diploma VWO, de
Hoofdonderwijzersakte, het HAVO-diploma en de Onderwijzersakte. Studenten die geen
onderwijsbevoegdheid bezitten maar van plan zijn in het onderwijs te werken, moeten een
Pedagogisch Getuigschrft (diploma PG) behalen voor  zij hun LO- of MO-akte kunnen
ontvangen.

(12) Het aantal scholen binnen het Buitengewoon Onderwijs (BO) is in de loop der jaren
toegenomen. Lichamelijk en geestelijk gehandicapte kinderen, alsmede leerlingen met
leermoeilijkheden worden opgevangen in schooltjes voor debielen, imbecielen, zwakbegaafde,
blinden, gehoorgestoorden, meervoudig gehandicapten en kinderen met leerproblemen. In de
jaren zeventig werden op de normale lagere scholen voor de zwakkere leerlingen een of
meerdere BO-klasjes geformeerd. Deze klasjes komen tegenwoordig nog zelden voor. Zij
dragen ook de naam van SO-klasjes (onder invloed van de in Nederland veranderde naam
Buitengewoon- in Speciaal Onderwijs).

(13) LTO = Lager Technischonderwijs
LHNO = Lager Huishoudkundig en Nijverheidsonderwijs.
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Bijlagen  A (algemeen)
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Bijlage 1
Toestemmingsbrief directeur  ministerie van Onderwijs voor het verrichten van
het onderzoek

MINISTERIE VAN ONDERWIJS EN VOLKSONTWIKKELING
(MINOV)

SURINAME
Dr.S. Kaffiludistraat 117 – 123  Tel: 498129

Aan: de Directeur van de Avondopleiding
                                                                                                             voor de Onderwijzersakte

                                                                                                                         de heer drs. E.G. Plet

Paramaribo, 20 januari 1999
Ons Kenmerk: RR/pp/ 263

In antwoord op uw schrijven d.d. 15 januari j.l. deel ik u hierbij mede, dat aan u toestemming wordt
verleend voor het verrichten van een sociaal-pedagogisch onderzoek m.b.t. de diverse vormen van
hulpverlening aan de school en probleemleerlingen in ons basisonderwijs.
De resultaten van het onderzoek zien wij met belangstelling tegemoet.

De Wnd. Directeur van
Onderwijs

R.Ragunath

cc: Hfd. BLO
Hfd. Insp. Basisonderwijs
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Bijlage 2
Resultaten / Resolutie van het congres over het onderwijs in het binnenland
(maart 2000)

Resultaten groepsdiscussie
• De overheid moet de scholen van het bijzonder onderwijs niet overnemen, de

exploitatiekosten zijn te hoog. Er zal een samenwerkingsvorm moeten komen tussen  partijen.
• De afdeling planning en onderzoek binnen het ministerie van Onderwijs moet geactiveerd

worden.
• Er zal in elk dorp een kleuterschool moeten komen als voorbereiding op het basisonderwijs.

De vrouwen in het binnenland zullen getraind moeten worden om voor opvang te zorgen van
kinderen waarvan de moeders naar hun kostgrond gaan. Als de kinderen achtergelaten worden
bij de oppas, zullen zij reeds in een vroeg stadium wennen aan anderen.

• Middels voorlichting moet het volgende worden bereikt:
1. dat de binnenlandbewoners zullen beseffen dat het leven niet alleen uit nemen maar

ook uit geven bestaat, dus dat hun participatie en mankracht vereist is;
2. dat de binnenlandbewoners steeds op de hoogte moeten zijn van alles wat er zal

gebeuren op het onderwijsvlak;
3. dat zij door middel van hun creativiteit en cultuuroverdracht ook een bijdrage kunnen

leveren aan het onderwijs. (bijvoorbeeld door handenarbeid);
4. dat de binnenlandbewoners omstandig geïnformeerd worden over de kernen of centra

welke opgezet zullen worden.
• Mensen in het bezit van een boslandakte moeten de kans krijgen zich verder te ontwikkelen.
• De taalproblematiek moet aangepakt worden; de leerkrachten moeten de plaatselijke taal

beheersen. Kinki Skoro heeft het oplossingsmodel voor een overgangsfase aangedragen,
waarbij de kinderen geleidelijk aan begeleid en opgevangen worden in de moedertaal en dan
overstappen naar de schooltaal. Hierbij is dan ook heel belangrijk dat zij de moedertaal
beheersen.

• Het onderwijsbeleid, uitgestippeld door een regering, moet niet eindigen bij aftreden van een
regering maar moet een continu-proces zijn.

• Onderwijs is een grondrecht. Hieraan zal invulling gegeven moeten worden.
• Er moet een stageperiode van tenminste 1 jaar in het binnenland op de Pedagogische

Academisch worden ingebouwd.
• De toetsen en leermiddelen zullen afgestemd moeten worden op de belevenissen en het milieu

van de kinderen. Bijvoorbeeld een kind van het district maakt niet hetzelfde mee als één uit de
stad.

• Continue afstemming tussen gemeenschappen en stichtingsbesturen.
• De overheid moet proberen facilliterend op te treden naar het onderwijs toe.
• Er zal decentralisatie moeten plaatsvinden.
• De scholen moeten zelfstandig zijn, het schoolhoofd is dan trekker en de ouderparticipatie is

van groot belang.
• De geplande centra moeten multifunctioneel zijn; beroepsonderwijs, internaten voor de

doorstroming, werkgelegenheid creëren en het rendement van het onderwijs moet verhoogd
worden. Alvorens ertoe over te gaan de kernen of centra op te zetten, moeten er diepgaande
gesprekken gevoerd worden met de besturen van het bijzonder onderwijs.

BASIC LEARNING NEEDS IN THE SURINAME HINTERLAND
(DEELCONGRES ONDERWIJS BINNENLAND)
17 t/m 19 maart 2000

RESOLUTIE
Het Deelcongres Onderwijs Binnenland, bijeen te Naks Volkshogeschool Lelydorp van 17 t/m 19
maart 2000, heeft.
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Overwegende:
- dat een heroriëntatie op ons onderwijs en het onderwijssysteem,  gerelateerd aan de zich

veranderende maatschappij, noodzakelijk is;
- dat er vooruitlopend hierop op korte termijn oplossingen noodzakelijk zijn voor de acute

problemen die zich voordoen in het onderwijs in het binnenland zoals:
a. onderbezetting van de scholen (zowel kwalitatief als kwantitatief);
b. te kort aan leer – en hulpmiddelen;
c. gebrek aan fysieke infrastructuur;

- dat voor de oplossing van de bovengenoemde problemen de samenwerking van de
belanghebbenden essentieel is;

- dat een structurele oplossing van de onderwijsproblemen in het binnenland vereist is.

Besluit:
- de minister van Onderwijs en Volksontwikkeling en de minister van Regionale Ontwikkeling

te vragen op korte termijn een team van deskundigen samen te stellen, dat in overleg met
vertegenwoordigers van belanghebbenden en alle betrokkenen bij de ontwikkeling van het
onderwijs in binnenland:
a. een actieplan te maken, zodanig dat vóór de aanvang van het schooljaar (2000-2001) een

oplossing wordt gevonden voor de meest acute problemen in het onderwijs in het
binnenland;

b. voorstellen te doen voor een structurele aanpak van de onderwijsproblemen en voor de
ontwikkeling van onderwijs en samenleving in het Surinaamse binnenland, gebaseerd op
een onderwijs – en maatschappijvisie.

En gaat over tot de orde van de dag.
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Bijlage  3
De bij het onderzoek betrokken  regio’s in het binnenland

Nr Regio Aantal
GLO scholen

Aantal
GLO lln

Aantal
llkr

Tekort
llkr

I Brokopondo 13 2417 90 23
II Boven Stuwmeer 16 2754 68 43
III Cottica 9 2216 100 20
IV Beneden Marowijne 5 903 30 12
V Boven Marowijne 8 836 29 18
VI Boven Corantijn 3 298 18 1
VII Beneden Saramacca 3 297 13 5
VIII Boven Saramacca 2 110 2 7
IX Mapane 1 35 3 0
X Powakka 1 131 8 0
XI Para ( achter Zanderij) 2 163 12 2
XII Zuid -Suriname 3 316 20 3
XIII Coppename - Wayambo 3 211 14 2
Totaal 69 10687 407 136
Stand van zaken eind 1999, begin 2000.
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Bijlage 4
Beknopte schets van de onderscheiden regio’s in het binnenland ( zie ook bijlage
3)

Brokopondo (1)
De samenleving is hier vrij heterogeen en bestaat voornamelijk uit Saramaccaners en Aucaners. Het
gebied is vanuit Paramaribo via de Afobakkaweg bereikbaar. In deze regio vinden wij veel kinderen
tussen de 15 en 20 jaar. Een groot deel heeft nooit onderwijs genoten. Het aantal kinderen wordt
geschat op 500. Velen zijn tienermoeders/vaders. Zij vinden vooral in de informele sector
(goudwinning, visvangst, houtkap, drugshandel etc.) een bestaan. De trek van jongeren van
Brokopondo naar Paramaribo gaat gemakkelijk vanwege de ontsluiting van het gebied.

Boven – stuwmeer gebied (2)
De samenleving is hier vrij homogeen. Een uitgesproken Saramaccaans ( bosnegerstam) woongebied.
Boven het stuwmeer is vanuit Paramaribo te bereiken via de Affobakkaweg – Brownsweg – Pokigron
en verder met de boot. Er zijn diverse airstrips in het gebied bijvoorbeeld te Ladoeanie, Botopasi,
Djumu, Kajana. Van oudsher trekken velen uit dit gebied naar Frans Guyana en Paramaribo. Het
geschatte aantal kinderen tussen 15 – 25 jaar in dit gebied bedraagt 700. Voornaamste economische
activiteiten zijn: jacht, visvangst, houtkap, drugs (marihuana- aanplant).

Het Cottica gebied (3)
Het Cottica gebied ligt rondom Moengo en het Coermotibo gebied. Een uitgesproken hetorogene
samenleving. Het aantal kinderen tussen 15-25 jaar dat geen onderwijs heeft gevolgd bedraagt 300.
Belangrijkste economische activiteit voor deze groep is de houtkap. De bereikbaarheid van het gebied
is vooral via de Oostwestverbinding. Naar de plaatsen Galibi, Bigiston, en Wanhatti moet gebruik
worden gemaakt van bootvervoer.

Het Boven - Marowijne/Tapanahony gebied.(4/5)
Dit gebied wordt door diverse bosnegerstammen en twee indiaanse stammen bewoond. De regio is
bereikbaarr via de lucht- en bootvervoer vanuit Albina. Er bestaat een Zuidelijke Oostwestverbinding
die tot het Langatabiki gebied loopt. Het aantal jongeren in het gebied dat geen onderwijs heeft
gevolgd wordt geschat op ±600. Goudwinning en vrachtvaart zijn de belangrijkste economische
activiteiten van deze groep.

Het Boven – Nickerie en Corantijngebied (6)
Een homogene samenleving . Overgrote deel van de bevolking bestaat uit Arowakken. Het gebied is
via de Zuid- westelijke Oost-westverbinding of met de boot vanuit Nw. Nickerie te bereiken. Een
ander deel is slechts via de boot te bereiken via het dorp Tapoeripa aan de boven Nickerie rivier. Het
aantal geschatte kinderen tussen 15-25 jaar dat geen onderwijs volgt bedraagt ±100

Het Beneden Saramacca gebied (7)
Dit gebied heeft een heterogene samenstelling qua bevolking. Het is zowel per boot als vliegtuig te
bereiken. Delen van deze regio (o.a. Santigron en Kwakoegron) zijn per auto te bereiken. Het aantal
kinderen tussen 15-25 jaar dat geen onderwijs dat geen onderwijs gevolgd heeft, bedraagt ±100.
Belangrijke economische activiteiten : goudwinning, jacht en visvangst.

Boven -Saramaccagebied  (8)
Vanuit Kwakoegron is dit gebied per boot te bereiken . Een homogene samenleving (Matuariers/ een
bosnegerstam). Een andere transportmogelijkheid is per vliegtuig .Ongeveer 50 kinderen tussen 15 en
25 jaar volgt geen onderwijs De belangrijkste economische activiteiten zijn : goudwinning , jacht en
visvangst.

Het Mapane / Powakka gebied  (9/10)
In dit gebied wonen zowel aucaners als indianen .
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De gebieden zijn via de Zuid Oostelijke Oost-westverbinding bereikbaar. Het geschatte aantal
kinderen tussen 15 en 25 jaar dat geen onderwijs heeft gevolgd is 50. Economische activiteiten :
houtkap en goudwinning.

Het Para gebied (achter Zanderij) (11)
Homogene samenleving ( Indianen).
Geschatte aantal kinderen tussen 15 en 25 jaar dat geen onderwijs gevolgd heeft bedraagt ongeveer
±150. Economische activiteiten : houtkap, visvangst en jacht.

Het Zuid –Surinamegebied (12)
Homogene samenleving ( bovenlandse Indianen ).
De economische activiteiten zijn : visvangst, jacht en goudwinning.

Het Coppename/Wayambo gebied (13)
Dit gebied is slechts via de rivier (boot-vervoer) bereikbaar.
Het vliegveld te Donderskamp wordt al geruime tijd niet gebruikt De samenleving is homogeen
(indianen). Het geschatte aantal jongeren (tussen 15 –25 jaar ) dat geen onderwijs heeft genoten
bedraagt ongeveer 50 .
Economische activiteiten van de groep : houtkap, visvangst en jacht.

Bron : Nota Eersteling 1999/2000

Bijlage  5
Conclusies en aanbevelingen van de conferentie ‘Verbetering schoolloopbanen
van Surinaamse leerlingen’

Surinaamse leerlingen en hun perspectieven
• Surinaamse organisaties en onderwijskundigen dienen een actieve rol te spelen in het aangeven en

bewaken van de perspectieven van Surinaamse leerlingen en hun ouders. Het is in dit verband
noodzakelijk om vanuit centraal gebundelde 'know how' respons te geven op het onderwijsbeleid
en waar nodig alternatieven te ontwikkelen.

• Het concept van de effectieve school dient in multi-etnisch perspectief te worden ontwikkeld, wil
men de kansen van Surinaamse leerlingen in het onderwijs verhogen.

• Leerkrachten dienen getraind te worden in het analyseren van ideologieën om erachter te kunnen
komen hoe elk van deze etnische verhoudingen definieert en in het onderwijs uitwerkt.

Begeleiding van Surinaamse leerlingen
• Leerlingbegeleiding dient een systematisch en structureel deel van het schoolbeleid te vormen. Het
• systeem dient zo ingericht te zijn dat voor zover ruimte aanwezig is voor specifieke begeleiding

van leerlingen met bijzondere problemen die voortkomen uit culturele verschillen en/of
samenhangen met structurele educatieve achterstand.

• Er moet naar worden gestreefd dat in elke school zowel non-categoriale als categoriale
leerlingbegeleiding wordt aangeboden, zodat een leerling de gelegenheid krijgt een begeleider te
vinden die vertrouwen oproept.

• In de initiële opleidingen en na- en bijscholing van leerkrachten en leerlinbegeleiders dient een
module opgenomen te worden dat de leerkracht en/of begeleider helpt zicht te krijgen op de eigen
cultureel en historisch bepaalde attituden en waardepatronen van leerlingen en hem leert
respectvol om te gaan met patronen die van de zijne afwijken.

Ouderbetrokkenheid
• Aspirant leerkrachten moeten beter worden voorbereid op de multi-etnische schoolpraktijk. Pas

dan kunnen zij zich een adequate beroepshouding eigen maken, wat de communicatie met hun
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multi-etnische klassen en de ouders van leerlingen kan vergemakkelijken. Hier ligt een belangrijke
taak voor de Pedagogische Academies.

• De relatie tussen school en ouders heeft indirect invloed op de schoolprestaties van de leerlingen.
Daarom is het nuttig en wenselijk dat er in de initiële opleiding en na- en bijscholing van
leerkrachten meer aandacht wordt besteed aan ouderparticipatie, oudercontact e.d.

• Het is belangrijk dat de school het initiatief neemt voor contacten met de ouders. In de praktijk
blijkt dat de scholen soms moeilijk communiceren met ouders uit etnische minderheidsgroepen.
Daarom kan het nuttig zijn om leerkrachten uit etnische minderheidsgroepen in te schakelen bij
het leggen, bestendigen en/of verstevigen van deze contacten.

Anti-racisme onderwijs
• De scholen moeten per jaar een actieplan opstellen, waarin concreet wordt aangegeven op welke

wijze zij het intercultureel onderwijsvorm zullen geven. Daarbij dient het intercultureel onderwijs
in een antiracistisch perspectief geplaatst te worden.

• Alle geledingen in het onderwijs moeten bijdragen aan verminderen van de negatieve perceptie bij
sommige ouders en leerkrachten ten aanzien van kinderen uit etnische minderheidsgroepen.
Daardoor kan ook de uitstoot van grote groepen kinderen uit etnische minderheidsgroepen naar het
speciaal onderwijs en de lagere vormen van het voortgezet onderwijs worden verminderd. Dat
wordt immers mede veroorzaakt door deze negatieve perceptie van leerkrachten.

• Het onderwijsgevend personeel moet worden bijgeschoold in intercultutreel onderwijs. Daarbij
moet aandacht worden geschonken aan het verminderen van weerstanden bij leerkrachten tegen
intercultureel onderwijs in anti-racistisch perspectief.

BIJLAGE 6
Knelpunten in het Surinaamse onderwijs (Beleidsnota 2001-2005)

1. Het ontbreken van een aan de tijd aangepast volledig samenhangend pakket van expliciet geformuleerde
doelstellingen voor het onderwijs als geheel en per onderwijstype. Ook de doelen per vak zijn vaak nog
onvolledig geëxpliciteerd en geoperationaliseerd. Dit heeft geleid tot een inadequate verdeling van de leerstof
per vak over de diverse onderwijsniveaus (verticale leerstof-planning) met als gevolg het ontstaan van
breukvlakken in het onderwijs. Dit brengt tevens aansluitingsproblemen binnen het onderwijs met zich mee.

2. Onvoldoende relevante curricula, d.w.z. dat de onderwijsinhouden niet voldoende aangepast zijn aan de
sociale en culturele behoeften,belangstelling en leefwereld van leerlingen en studenten. De inhoud van ons
onderwijs is namelijk niet voldoende gebaseerd op of houdt onvoldoende rekening met:

2.1 de problemen en aspiraties van het Surinaamse volk
2.2 de individualiteit, het ontwikkelingsniveau en het tempo van het kind
2.3 de economische, sociale, culturele en politieke realiteiten van de samenleving.

3. De opleiding van leerkrachten is niet voldoende gericht op de werkelijkheid en behoeft noodzakelijk de
nodige bijstelling, zodat de gewenste onderwijsvernieuwingen op een bevredigende wijze kunnen worden
geïmplementeerd. Een permanente bijscholing van leerkrachten is een vereiste.

4. De toegepaste didactische werkvormen zijn vaak niet adequaat en niet aangepast aan de moderne
technologische ontwikkelingen op dit gebied.

5. Het selectiesysteem binnen het onderwijs werkt onbevredigend gezien:
-  het relatief groot aantal leerlingen dat tussentijds uitvalt (drop-out) of blijft zitten
-  de voor grote groepen van leerlingen te vroegtijdige determinatie na het GLO en
-  de beperkte mogelijkheid van horizontale doorstroming naar onderwijstypen met een relatief
    beter perspectief.

6. Het ontbreken van voldoende mogelijkheid voor opvang van drop-outs, voor tweedekansonderwijs en
volwasseneneducatie.
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7. Het taalprobleem met vergaande consequenties als een der belangrijkste nationale problemen.

8. De geringe toekomstperspectieven in de sociaal-maatschappelijke sfeer werken demotiverend op de leerlingen
en studenten alsook op de onderwijsgevenden.

9. De onderwijswetgeving vertoont een achterstand op de behoeften, ontstaan als gevolg van de veranderde
omstandigheden en vernieuwing van de onderwijssfeer.

10.Als uitwerking van enkele knelpunten die van belang zijn voor aanpassing van de structuur worden de
volgende genoemd: eenzijdige gerichtheid op de algemene vorming, te weinig praktische vaardigheden, techniek
en ambachtelijkheid. Het volgen van beroepsonderwijs, in het bijzonder technisch en nijverheidsonderwijs,
wordt ervaren als een negatieve keuze.
11. Het onderhoud van de onderwijsfaciliteiten ligt achter op schema z.a. schilderen, gebouwen en terreinen.

12. Tekort aan onderwijsmateriaal voor diverse schooltypen en biblotheken.

13. Slechte infrastructuur in de stad, de districten en het binnenland t.b.v. het onderwijs.

14. Gebrek aan gekwalificeerde leerkrachten in het binnenland voor het GLO en VOJ.

15.Gebrek aan overlegstructuren tussen de onderwijssector en relevante sectoren in de samenleving; ook de
overlegstructuren tussen de verschillende onderwijsniveaus en afdelingen van het MINOV zijn gebrekkig.

16 Binnen het onderwijssysteem ligt teveel de nadruk op het algemeen vormend onderwijs; beroepsonderwijs is
ondergewaardeerd.

17 Het onderwijs vormt geen afspiegeling van de behoeften van de arbeidsmarkt, alhoewel Suriname een hoog
werkloosheidspercentage kent, is er niet voldoende gekwalificeerd personeel beschikbaar voor bepaalde
sectoren.

18. Opleidingsmogelijkheden binnen de landbouwsector ontbreken binnen het VOJ.

19 De bestaande verticaal-selectieve structuur van het onderwijs is te ingewikkeld en niet flexibel.

20. Scholieren die het onderwijs voortijdig dienen te verlaten hebben geen alternatief; er dienen meer faciliteiten
te worden geboden op het gebied van volwassenenonderwijs.

21 Het ontbreken van goede evaluatieprocedures voor alle onderwijstypes.

22. Geen uniformiteit m.b.t. overgangsregeling van het basisonderwijs en het VOJ.

23. Het bijscholen/ trainen van inspecteurs en onderwijsgevenden op regelmatige basis laat veel te wensen over.

24. Het afwezig zijn van wettelijke bepalingen voor diploma’s voor het kweekschoolonderwijs en de universiteit.

25.Mede ter afsluiting op het VOJ-onderwijs en het toetreden van Suriname tot de Caricom is het onderwijs in de
Engelse taal een dringende noodzaak in de laatste klassen van het basisonderwijs.
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Bijlage 7
Toetsresultaten GLO-6 1990-2000

Toetsresultaten GLO-6 (1990-2000)
Jaar Aant. Kand. A B C D E F
1990 8747 29.0% 7.4% 9.6% 36.6% 15.9% nb
1991 9212 23.0% 5.5% 7.3% 47.4% 15.3% nb
1992 8594 26.9% 7.4% 10.1% 39.8% 14.6% nb
1993 8695 35.8% 11.9% 12.1% 27.0% 12.0% 32.8%
1994 9639 23,3% 5.3% 6.9% 49.6% 13.9% 50.9%
1995 8768 21.8% 4.7% 6.2% 50.0% 14.7% 56,9%
1996 8627 22.9% 4.8% 6.0% 51.0% 14.3% 53.3%
1997 8833 20.9% 4.0% 6.1% 53.3% 15.6% 50.9%
1998 8858 23.4% 5.2% 8.0% 45.4% 18.0% 48.6%
1999 8937 19.5% 3.9% 6.4% 52.8% 17.4% 42.6%
2000 8816 18.2% 3.6% 6.8% 53.8% 16.8% 39.3%

A= klas 6 overdoen C= schooladvies E= LBGO
B= klas 6/ schooladvies D= MULO F= geslaagd I.T.O/ LHO
nb= onbekend
Bron: Examenbureau

Bijlage  8a
Toetsresultaten GLO-6 / 2000 verdeeld naar districten

District Aant.
Kand.

Advies
MULO

Advies
LBGO

Advies Kl.6
Overdoen

Advies KL.6
Sch. Advies

Advies
Sch. Advies

Geslaagd
LTO/LHNO

1.Paramaribo 4515 56.1% 16.5% 17.4% 3.5% 5.8% 56%
2.Wanica 1887 51.7% 51.7% 22.6% 3,6% 5.5% 51.5%
3.Para 299 50.5% 17.4% 19.4% 3.7% 7.4% 52.2%
4.Commewijne 450 59.6% 14.7% 20.7% 2.4% 2.0% 56.4%
5.Saramacca 291 49.8% 15.8% 26.5% 2.1% 4.8% 49.8%
6.Nickerie 628 76.3% 10.5% 10.2% 1.3% 1.6% 73.9%
7.Coronie 67 46.3% 17.9% 17.9% 6.0% 11.9% 38.8%
8.Marowijne 293 26.6% 30.7% 16.7% 6.8% 19.1% 26.6%
9.Brokopondo 179 22.3% 26.8% 13.4% 8.4% 29.1% 18.4%
10.Sipaliwini 207 22.7% 28.5% 7.7% 10.1% 30.9% 20.3%
Totaal 8816 4747=

53.8%
1481=
16.8%

1606=
18.2%

321
=3,6%

602=
6.8%

4699=
53.3%

BRON: EXAMENBUREAU (MINOV)

N.B Alle leerlingen worden beoordeeld voor LTO/LHNO (geslaagd 53.3%)
Van het totaal aantal kandidaten hebben zich opgegeven voor LTO/LHNO 6734.
Daarvan geslaagd: 3466 = 51.1% (van 6734)
Dat is 39.3%  van 8816
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Bijlage  8b
Toetsresultaten GLO-6 / 2001 (resultaat naar regio’s)

DISTRICT Aant.
Kand

Advies
MULO

Advies
LBGO

Advies Kl.6
Overdoen

Adsvies Kl.6
Sch,advies

Advies
Sch.advies

Geslaagd
LTO/LHNO

1.Paramaribo 4407 56,8% 17,0% 18,6% 3,0 % 4,6% 58,8%
2.Wanica 1948 59,2% 14,7% 19,1% 2,5% 4,5% 58,9%
3.Para 348 45,7% 16,4% 25,0% 4,0% 8,9% 43,9%
4.Commewijne 460 61,3% 13,0% 19,3% 3,0% 3,3% 59,3%
5.Saramacca 279 58,4% 18,3% 17,6% 0,4% 3,6% 59,1%
6.Nickerie 630 84,6% 8,4% 6,2% 0,2% 0,6% 84,1%
7.Coronie 67 47,8% 16,4% 22,3% 7,5% 6,0% 43,3%
8.Marowijne 288 32,3% 30,6% 19,8% 4,2% 13,2% 28,8%
9.Brokopondo 183 34,9% 29,0% 13,1% 4,9% 18,0% 31,1%
10. Sipaliwini 238 20,6% 38,2% 8,8% 3,4% 29,0% 20,6%
TOTAAL 8848 56,9% 16,6% 17,8% 2,8% 5,6% 57,4%

BRON: EXAMENBUREAU (MINOV)

Bijlage 9A
Enquêteformulier voor schoolleiders

Regiocode :…………….
Schoolcode :…………….
ONDERZOEK NAAR VORMEN VAN HULPVERLENING AAN DE LAGERE SCHOOL EN
HAAR PROBLEEMLEERLINGEN
(Onderzoeker: Ewald Plet)

VRAGENLIJST VOOR SCHOOLLEIDERS VAN LAGERE SCHOLEN

Deze vragenlijst heeft betrekking op de diverse vormen van hulpverlening aan de school en haar
probleemleerlingen.
Onder probleemleerlingen verstaan wij die leerlingen van wie de leerprestaties en/of het gedrag
zodanige problemen veroorzaken, dat een normaal doorlopen van de schoolloopbaan (dus binnen de
vastgestelde zes jaren) wordt belemmerd.

Wilt U a.u.b. uw medewerking aan dit onderzoek verlenen?
Dit doet U door bij iedere vraag uw antwoord te geven middels het aankruisen van het desbetreffende
nummer.

Bijvoorbeeld: vraag:
De reden voor het verzuimen ligt op het gebied van:
a. de thuissituatie (1)
b. de vervoerssituatie (2)X
c. het niet meekunnen met de leerstof (3)
d. andere reden, t.w. ………………………… (4)
Uw keuze is dus: de vervoerssituatie.

Indien meerdere nummers aangekruist mogen worden is dit bij de desbetreffende vraag aangegeven.
Bij open vragen uw antwoord kort en duidelijk formuleren.
Ter identificatie van de school worden code-nummers gehanteerd.
Wij verzoeken U daarom de naam van uw school en uw eigen naam niet te vermelden.
De gevraagde informatie zal strikt vertrouwelijk worden behandeld.
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A. ALGEMEEN

A.1 Deze school is:
a. een Openbare (1)
b. een Bijzondere (2)
c. een Particuliere (3)

A.2 Het aantal leerlingen op deze school bedraagt:
a. niet meer dan 180 (1)
b. meer dan 180 maar minder dan 400 (2)
c. minstens 400 (3)

A.3 Zeker meer dan 75% van mijn leerlingen woont in:
a. een volksbuurt (1)
b. een midden/hogestandsbuurt (2)
c. een landbouwgebied (3)
d. stamverband (4)
e. ik weet het niet (5)

B. PROBLEMEN DIE DE OORZAAK KUNNEN ZIJN VAN HET
DISFUNCTIONEREN VAN UW LEERLINGEN.

B.1 Het aantal leerlingen dat een probleem vertoont schat ik op:
a. niet meer dan 10 (1)
b. meer dan 10 maar niet meer dan 20 (2)
c. meer dan 20 maar niet meer dan 30 (3)
d. meer dan 30 (4)

B.2 Bij deze vraag kunt U meerdere nummers aankruisen.

Van de kinderen uit vraag B.1 kampt een aantal met problemen die betrekking hebben op:
a. het gedrag (o.a. afwijkend gedrag bijvoorbeeld zich isoleren) (1)
b. de sociaal-emotionele ontwikkeling
(o.a. humeur, weerbaarheid, gevoelig voor beloning)                                                         (2)
c. onvoldoende ijver (o.a. bij huiswerk, schrijf- en leerwerk) (3)
d. veelvuldig verzuim (4)
e. veelvuldig laatkomen                           (5)
f. de noodzakelijke aandacht (o.a. moeite met concentratie, slechte werkhouding) (6)

B.3 Tijdens mijn loopbaan heb ik leerlingen gehad met andersoortige
problemen dan genoemd bij vraag B.2, t.w:
a. ……………………………………………… (1)
b. ……………………………………………… (2)
c. ……………………………………………… (3)

B.4 Per maand verzuimen:
a. minder dan 20 leerlingen (1)
b. minstens 20 maar minder dan 40 (2)
c. minstens 40 maar minder dan 60 (3)
d. minstens 60 maar minder dan 80 (4)
e. minstens 80 (5)

B.5 Bij deze vraag kunt U meerdere nummers aankruisen
Wat zijn de oorzaken van de in B.2 aangekruiste problemen?
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a. de thuissituatie (1)
b. de vervoerssituatie (2)
c. de schoolsituatie (b.v. grote klassen, onvoldoende begeleiding) (3)
d. gebrek aan belangstelling voor de school (wil graag werken, hosselen enz.) (4)
e. de gezondheidstoestand van de leerling (5)

B.5a Bij deze vraag kunt U meerdere nummers aankruisen.
Welke factoren uit de thuissituatie veroorzaken de in B.2 genoemde problemen?
a. het ontbreken van voldoende ouderlijke controle (1)
b. de huisvestingssituatie (2)
c. onvoldoend gezinsinkomen (armoede) (3)
d. onvoldoende belangstelling van de ouders voor de school (4)
e. de onderlinge verstandhouding tussen ouders (zoals echtscheiding, mishandeling) (5)
f. taalachterstand (door o.a. grote kloof tussen school- en thuistaal) (6)
g. andere oorzaken, t.w.: ………………………………………… (7)

B.5b Bij deze vraag kunt U meerdere nummers aankruisen.
Welke factoren uit de vervoerssituatie veroorzaken de in B.2 genoemde problemen?
a. geen of slecht openbaar vervoer (1)
b. geen of onbetrouwbaar vervoermiddel (2)
c. lange reistijden naar en van school (3)
d. andere oorzaken, t.w.: ………………………………………… (4)

B.5c Bij deze vraag kunt U meerdere nummers aankruisen.
Welke factoren voeden het gebrek aan belangstelling voor de school, waardoor  de in B.2 genoemde
problemen ontstaan?
a. het niet inzien van de zin van het naar school gaan door de ouders (1)
b. vertraagde taalontwikkeling (2)
c. slecht contact leerkracht – leerling - ouders (3)
d. drugsgebruik (verslaving) (4)
e. slechte gezondheid (5)
f. andere oorzaken, t.w.: ………………………………………… (6)

B.6 Dit jaar verwacht ik aan zittenblijvers:
a. minder dan 20 (1)
b. minstens 20 maar minder dan 40 (2)
c. minstens 40 maar minder dan 60 (3)
d. minstens 60 (4)
e. ik weet het niet (5)

B.7 De leerlingen van deze school worden jaarlijks medisch onderzocht:
a. Ja (1)
b. Neen (2)
Indien neen, ga dan naar vraag B.8

B.8 Het laatste medisch onderzoek was:
a. minder dan 3 jaar geleden (1)
b. minstens 3 maar minder dan 7 jaar geleden (2)
c. minstens 7 jaar geleden (3)
d. ik weet het niet (4)
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C. HULP WELKE AAN DE SCHOOL EN/OF DE VERSCHILLENDE CATEGORIEEN VAN
PROBLEEMLEERLINGEN WORDT GEBODEN

C.1 Aan de probleemleerlingen van deze school wordt hulp geboden:
a. Ja (1)
b. Neen (2)
Indien ja ga dan naar vraag C.2
Indien neen ga dan naar vraag C.4

C.2 Bij deze vraag mogen meerdere nummers worden aangekruist.
De volgende instanties of personen bieden hulp aan:
a. Pedologisch Instituut (P.I.) (1)
b. Medisch Opvoedkundig Bureau (M.O.B.) (2)
c. Afd. Begeleiding van het Minov (3)
d. Diagnostisch Team (D.T.) (4)
e. Algemeen Maatschappelijk Werk (Soc. Zkn.) (5)
f. Dienst Jeugdzorg (Soc. Zkn.) (6)
g. Justitiële Kinderbescherming (Min. v. Just.) (7)
h. Afdeling Jeugdzaken (Recherche Politie) (8)
i. Directoraat Jeugdzaken (9)
j. Bureau Kinderontwikkeling (10)
k. Stichting Jovroce (11)
l. Stichting voor het kind (12)
m. Andere Instanties of perso(o)n(en), t.w. (13)

………………………………………………………

C.3  Bent u tevreden met de aangeboden hulp, door U aangekruist bij  vraag C2:
a. Ja (1)
b. Neen (2)
Indien Neen, geef kort de reden aan…………………………………………………………..

C.4 De reden waarom de probleemleerlingen geen hulp wordt geboden is:
a. de probleemgevallen worden niet doorgegeven door de school (1)
b. de school lost de problemen van de leerlingen zelf op (2)
c. de aan te bieden hulp laat op zich wachten (3)
d. ik weet het niet (4)

C.5 Ten behoeve van mijn probleemleerlingen bestaat een vorm van maatschappelijk werk die
gespecialiseerd is op het gebied van de school:
a. Ja (1)
b. Neen (2)

C.6 Ik vind de in C5 genoemde vorm van maatschappelijk werk noodzakelijk:
a. Ja (1)
b. Neen (2)
De reden van mijn antwoord is: ……….………………………………………………………

C.7 Bij deze vraag mogen meerdere nummers worden aangekruist
Deze school beschikt over:
a. een Remedial Teacher of R.T. klas (1)
b. een S.O. klas 1 (2)
c. een maatschappelijk werker speciaal voor de school (3)
d. een speciaal voor probleemleerlingen aangestelde leerkracht (4)
e. geen enkele voorziening voor de probleemleerlingen (5)
f. een hier niet genoemde voorziening, namelijk:………………………………….. (6)
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D. PROBLEEMLEERLINGEN VAN WIE DE OORZAKEN VAN HUN PROBLEMEN
VOORAL LIGGEN OP HET GEBIED VAN SOCIAAL MAATSCHAPPELIJKE
OMSTANDIGHEDEN.

D.1 Op deze school zijn er leerlingen die goed kunnen leren maar toch problemen krijgen met het
volgen van het onderwijs vanwege de thuissituatie ( bijvoorbeeld geen vader of moeder thuis, slechte
huisvesting, gering inkomen)
Het aantal leerlingen van de school dat tot deze categorie probleemleerlingen gerekend kan worden
is:
a. minder dan 20 (1)
b. minstens 20 maar minder dan 40 (2)
c. minstens 40 maar minder dan 60 (3)
d. minstens 60 (4)

D.2 De beste vorm van hulpverlening aan de in D.1 genoemde categorie van  probleemleerlingen is:
a. zelf hulp verlenen door de school  (1)
b. hulpverlening door gespecialiseerde (school)maatschappelijk werkers (2)
c. een andere vorm van hulpverlening, namelijk: (3)

………………………………………………
d. ik weet het niet (4)

HARTELIJK DANK VOOR UW MEDEWERKING!!!!

____________________
1 De vroegere BO klas

Bijlage 9b
Enquêteformulier voor leerkrachten

Regio code  :…………….
Schoolcode :…………….
ONDERZOEK NAAR VORMEN VAN HULPVERLENING AAN DE LAGERE SCHOOL EN
HAAR PROBLEEMLEERLINGEN
(Onderzoeker: Ewald Plet)

VRAGENLIJST VOOR  LEERKRACHTEN VAN LAGERE SCHOLEN

Deze vragenlijst heeft betrekking op de diverse vormen van hulpverlening aan de school en haar
probleemleerlingen.
Onder probleemleerlingen verstaan wij die leerlingen van wie de leerprestaties en/of het gedrag
zodanige problemen veroorzaken, dat een normaal doorlopen van de schoolloopbaan (dus binnen de
vastgestelde zes jaren) wordt belemmerd.

Wilt U a.u.b. uw medewerking aan dit onderzoek verlenen?
Dit doet U door bij iedere vraag uw antwoord te geven middels het aankruisen van het desbetreffende
nummer.

Bijvoorbeeld: vraag:
De reden voor het verzuimen ligt op het gebied van:
a. de thuissituatie (1)
b. de vervoerssituatie (2)X
c. het niet meekunnen met de leerstof (3)
d. andere reden, t.w. ………………………… (4)
Uw keuze is dus: de vervoerssituatie.
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Indien meerdere nummers aangekruist mogen worden is dit bij de desbetreffende vraag aangegeven.
Bij open vragen uw antwoord kort en duidelijk formuleren.
Ter identificatie van de school worden code-nummers gehanteerd.
Wij verzoeken U daarom de naam van uw school en uw eigen naam niet te vermelden.
De gevraagde informatie zal strikt vertrouwelijk worden behandeld.

A. ALGEMEEN

A.1 Deze school is:
a. een Openbare (1)
b. een Bijzondere (2)
c. een Particuliere (3)

A.2 Ik ben leerkracht van;
a. klasse 1 of 2 (1)
b. klasse 3 of 4 (2)
c. klasse 5 of 6 (3)

A.3 Mijn aantal dienstjaren bedraagt:
a. minder dan 5 (1)
b. minstens 5 maar minder dan 15 (2)
c. minstens 15 maar minder dan 25 (3)
d.25 of hoger (4)

A 4 het aantal  leerlingen van mijn klas bedraagt:
a. minder dan 25 (1)
b. minstens 25 maar minder dan 35 (2)
c. meer dan 35 (3)

A.5 Zeker meer dan 75% van mijn leerlingen woont in:
a. een volksbuurt (1)
b. een middenstand/ hogestandsbuurt (2)
c. een landbouwgebied (3)
d. stamverband (4)
e. ik weet het niet (5)

B. PROBLEMEN DIE DE OORZAAK KUNNEN ZIJN VAN HET DISFUNCTIONEREN VAN
UW LEERLINGEN.

B.1 Het aantal leerlingen dat een probleem vertoont schat ik op:
a. niet meer dan 5 (1)
b. minstens 5 maar minder dan 15 (2)
c. minstens 15 (3)

B.2 Bij deze vraag kunt U meerdere nummers aankruisen.
Van de kinderen uit vraag B.1 kampt een aantal met problemen die betrekking hebben op
a. het gedrag (o.a. afwijkend gedrag bijvoorbeeld zich isoleren) (1)
b. de sociaal-emotionele ontwikkeling (2)

(o.a. humeur, weerbaarheid, gevoelig voor beloning)
c. onvoldoende ijver (o.a. bij huiswerk, schrijf- en leerwerk) (3)
d. veelvuldig verzuim (4)
e. veelvuldig laatkomen (5)
f. de noodzakelijke aandacht (o.a. moeite met concentratie, slechte werkhouding) (6)
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B.3 Tijdens mijn loopbaan heb ik leerlingen gehad met andersoortige problemen dan genoemd bij
vraag B.2, t.w:
a. ……………………………………………… (1)
b. ……………………………………………… (2)
c. ……………………………………………… (3)

B.4 Per maand verzuimen:
a. minder dan 5 leerlingen (1)
b. minstens  5 maar minder dan 10 (2)
c. minstens 10 maar minder dan 15 (3)
d. minstens 15 (4)

B.5 Bij deze vraag kunt U meerdere nummers aankruisen
Wat zijn de oorzaken van de in B.2 aangekruiste problemen?
a. de thuissituatie (1)
b. de vervoerssituatie (2)
c. de schoolsituatie (b.v. grote klassen, onvoldoende begeleiding) (3)
d. gebrek aan belangstelling voor de school (wil graag werken, hosselen enz.) (4)
e. de gezondheidstoestand van de leerling (5)

B.5a Bij deze vraag kunt U meerdere nummers aankruisen.
Welke factoren uit de thuissituatie veroorzaken de in B.2 genoemde problemen?
a. het ontbreken van voldoende ouderlijke controle (1)
b. de huisvestingssituatie (2)
c. onvoldoend gezinsinkomen (armoede) (3)
d. onvoldoende belangstelling van de ouders voor de school (4)
e. de onderlinge verstandhouding tussen ouders (denk aan echtscheiding, mishandeling) (5)
f. taalachterstand (door o.a. grote kloof tussen school- en thuistaal) (6)
g. andere oorzaken, t.w.: ………………………………………… (7)

B.5b Bij deze vraag kunt U meerdere nummers aankruisen.
Welke factoren uit de vervoerssituatie veroorzaken de in B.2 genoemde problemen?
a. geen of slecht openbaar vervoer (1)
b. geen of onbetrouwbaar vervoermiddel (2)
c. lange reistijden naar en van school (3)
d. andere oorzaken, t.w.: ………………………………………… (4)

B.5c Bij deze vraag kunt U meerdere nummers aankruisen.
Welke factoren voeden het gebrek aan belangstelling voor de school, waardoor  de in B.2 genoemde
problemen ontstaan?
a. het niet inzien van de zin van het naar school gaan door de ouders (1)
b. vertraagde taalontwikkeling (2)
c. slecht contact leerkracht – leerling - ouders (3)
d. drugsgebruik (verslaving) (4)
e. slechte gezondheid (5)
f. andere oorzaken, t.w.: ………………………………………… (6)

B.6 Dit jaar verwacht ik aan zittenblijvers:
a. minder dan 5 (1)
b. minstens 5 maar minder dan 10 (2)
c. minstens 10 maar minder dan 15 (3)
d. minstens 15 (4)
e. ik weet het niet (5)



257

B.7 De leerlingen van mijn klas worden jaarlijks medisch onderzocht::
a. Ja (1)
b. Neen (2)
Indien neen, ga dan naar vraag B.8

B.8 Het laatste medisch onderzoek was:
a. minder dan 3 jaar geleden (1)
b. minstens 3 maar minder dan 7 jaar geleden (2)
c. minstens 7 jaar geleden (3)
d. ik weet het niet (4)

C. HULP WELKE AAN DE SCHOOL EN/OF DE VERSCHILLENDE CATEGORIEEN VAN
PROBLEEMLEERLINGEN WORDT GEBODEN

C.1 Aan de probleemleerlingen van mijn klas  wordt hulp geboden:
a. Ja (1)
b. Neen (2)
Indien ja ga dan naar vraag C.2
Indien neen ga dan naar vraag C.4

C.2 Bij deze vraag mogen meerdere nummers worden aangekruist.
De volgende instanties of personen bieden hulp aan:
a. Pedologisch Instituut (P.I.) (1)
b. Medisch Opvoedkundig Bureau (M.O.B.) (2)
c. Afd. Begeleiding van het Minov (3)
d. Diagnostisch Team (D.T.) (4)
e. Algemeen Maatschappelijk Werk (Soc. Zkn.) (5)
f. Dienst Jeugdzorg (Soc. Zkn.) (6)
g. Justitiële Kinderbescherming (Min. v. Just.) (7)
h. Afdeling Jeugdzaken (Recherche Politie) (8)
i. Directoraat Jeugdzaken (9)
j. Bureau Kinderontwikkeling (10)
k. Stichting Jovroce (11)
l. Stichting voor het kind (12)
m. Andere Instanties of perso(o)n(en), t.w. (13)

…………………………………………………………
C.3  Bent u tevreden met de aangeboden hulp, door U aangekruist bij vraag C2:
a. Ja (1)
b. Neen (2)
Indien Neen, geef kort de reden aan………………………………………………

C.4 De reden waarom de probleemleerlingen geen hulp wordt geboden is:
a. de probleemgevallen worden niet doorgegeven door de school (1)
b. de school lost de problemen van de leerlingen zelf op (2)
c. de aan te bieden hulp laat op zich wachten (3)
d. ik weet het niet (4)

C.5 Ten behoeve van mijn probleemleerlingen bestaat een vorm van maatschappelijk werk die
gespecialiseerd is op het gebied van de school:
a. Ja (1)
b. Neen (2)

C.6 Ik vind de in C5 genoemde vorm van maatschappelijk werk noodzakelijk:
a. Ja (1)
b. Neen (2)
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De reden van mijn antwoord is: ……….…………………………………………

C.7 Bij deze vraag mogen meerdere nummers worden aangekruist
Deze school beschikt over:.
a. een Remedial Teacher of R.T. klas (1)
b. een S.O. klas 1 (2)
c. een maatschappelijk werker speciaal voor de school (3)
d. een speciaal voor probleemleerlingen aangestelde leerkracht (4)
e. geen enkele voorziening voor de probleemleerlingen (5)
f. een hier niet genoemde voorziening, namelijk:………………………….. (6)

D. PROBLEEMLEERLINGEN VAN WIE DE OORZAKEN VAN HUN PROBLEMEN
VOORAL LIGGEN OP HET GEBIED VAN SOCIAAL MAATSCHAPPELIJKE
OMSTANDIGHEDEN.
D.1 In mijn klas zijn er leerlingen die goed kunnen leren maar toch problemen krijgen met het volgen
van het onderwijs vanwege de thuissituatie (bijvoorbeeld geen vader of moeder thuis, slechte
huisvesting, gering inkomen)
Het aantal leerlingen van de school dat tot deze categorie probleemleerlingen gerekend kan worden
is:
a. minder dan 5 (1)
b. minstens 5 maar minder dan 10 (2)
c. minstens 10 (3)
D.2 De beste vorm van hulpverlening aan de in D.1 genoemde categorie van probleemleerlingen is:
a. zelf hulp verlenen door de school  (1)
b. hulpverlening door (gespecialiseerde) (school)maatschappelijk werkers (2)
c. een andere vorm van hulpverlening, namelijk: (3)

………………………………………………
d. ik weet het niet (4)

HARTELIJK DANK VOOR UW MEDEWERKING!!!!
1 De vroegere BO klas
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Bijlage : 10

Overzicht van de bij het onderzoek betrokken districten
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Bijlage 10a
Gegevens met betrekking tot de bij het onderzoek betrokken leerkrachten en
leerlingen

Tabel 5a  Het aantal leerkrachten in de populatie (binnen het GLO) per district en soort
school naar onderwijsniveaus *

OnderwijsniveauDistrict Stratum
nummer

Omschrijving (soort
school) 1e/2e

klas
3e/4e
klas

5e/6e
klas

Totaal

01 Paramaribo 1 Volksschool 308 306 275 889
2 Geen volksschool 101 102 90 293

Districtstotaal 409 408 365 1182
02 Wanica 1 Randscholen 59 61 55 175

2 Overige scholen 90 91 84 265
Districtstotaal 149 152 139 440

03 Commewijne 1 Marienburg /
Meerzorg

17 16 14 47

2 Nw. Amsterdam 5 4 3 12
3 Overige scholen 35 35 34 104

Districtstotaal 57 55 51 163
04 Para 1 Javaanse scholen 6 4 3 13

2 Inheemse scholen 8 7 5 20
3 Traditionele Para

scholen
30 28 26 84

Districtstotaal 44 39 34 117
05 Saramacca 1 Groningen (stedelijk) 5 5 4 14

2 Overige scholen 32 31 29 92
Districtstotaal 37 36 33 106

06 Coronie 1 Totness (stedelijk) 3 3 3 9
2 Overige scholen 7 7 7 21

Districtstotaal 10 10 10 30
07 Marowijne 1 Moengo scholen 18 13 10 41

2 Albina scholen 20 15 13 48
3 Overige scholen 16 12 9 37

Districtstotaal 54 40 32 126
08 Nickerie 1 Vestings scholen 18 17 13 48

2 Wageningen 8 8 9 25
3 Polder scholen 45 45 40 130

Districtstotaal 71 70 62 203
09 Brokopondo 1 Scholen dichtbij

goudvelden
8 7 6 21

2 Scholen veraf van
goudvelden

24 20 17 61

Districtstotaal 32 27 23 82
10 Sipaliwini 1 Marronscholen 36 30 24 90

2 Inheemse scholen 18 10 8 36
Districtstotaal 54 40 32 126

GEHEEL SURINAME ALGEMEEN
TOTAAL

917 877 781 2575

*) reserve leerkrachten niet meegerekend
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Tabel 5 b  Het aantal leerkrachten van de steekproefscholen per district naar
onderwijsniveaus binnen het GLO

OnderwijsniveauDistrict
1e/2e klas 3e/4e klas 5e/6e klas

Totaal

01 Paramaribo 70 70 65 205
02 Wanica 22 23 19 64
03 Commewijne 20 21 20 61
04 Para 22 20 19 61
05 Saramacca 14 16 12 42
06 Coronie 11 9 9 29
07 Marowijne 21 17 15 53
08 Nickerie 30 29 26 85
09 Brokopondo 12 8 8 28
10 Sipaliwini 20 19 19 58
Algemeen totaal 242 232 212 686

Tabel 5c  Het aantal bij de steekproefscholen betrokken leerkrachten per district naar
onderwijsniveaus binnen het GLO

OnderwijsniveauDistrict
1e/2e klas 3e/4e klas 5e/6e klas

Totaal

01 Paramaribo 19 19 19 57
02 Wanica 8 8 8 24
03 Commewijne 8 8 8 24
04 Para 6 6 6 18
05 Saramacca 5 5 5 15
06 Coronie 3 3 3 9
07 Marowijne 5 5 5 15
08 Nickerie 9 9 9 27
09 Brokopondo 4 4 4 12
10 Sipaliwini 10 10 10 30
Algemeen totaal 77 77 77 231

Tabel 6a Het aantal leerlingen per district naar denominatie
DenominatieDistrict

Openbaar Christelijk Hindoe Moslim Particulier
Totaal

01 Paramaribo 14674 15126 1800 832 320 32752
02 Wanica 8647 2661 705 - - 12013
03 Commewijne 2223 183 - 29 - 2435
04 Para 699 1641 - - 15 2355
05 Saramacca 1794 504 - - - 2298
06 Coronie 257 275 - - - 532
07 Marowijne 853 1517 132 271 - 2773
08 Nickerie 4434 919 - - - 5353
09 Brokopondo 655 1150 - - - 1805
10 Sipaliwini 726 2721 - - - 3447
Algemeen totaal 34962 26697 2637 1132 335 65763



262

Tabel 6b  Het aantal leerlingen van de steekproefscholen per district naar denominatie
DenominatieDistrict

Openbaar Christelijk Hindoe Moslim Particulier
Totaal

01 Paramaribo 1541 3313 456 280 357 5947
02 Wanica 358 883 788 - - 2029
03 Commewijne 716 333 - 279 - 1328
04 Para 883 775 - - - 1658
05 Saramacca 556 442 - - - 998
06 Coronie 260 269 - - - 529
07 Marowijne 713 701 - 244 - 1658
08 Nickerie 1493 500 165 - - 2158
09 Brokopondo 439 398 - - - 835
10 Sipaliwini 1148 762 - - - 1910
Algemeen totaal 8107 8374 1409 803 357 19050

Bijlage 11
Keuze van de strata

Bij het vormen van strata is het van belang na te gaan welke criteria daartoe worden gehanteerd. In
theorie komen daarbij de volgende drie aspecten aan de orde:
• welke tevoren beschikbare informatie kan het best worden gebruikt voor de vorming van strata?
• hoe moet de afbakening van de strata plaatsvinden als de eerste vraag beantwoord is en het aantal

strata vast staat?
• hoeveel strata moeten er gevormd worden?

De antwoorden op deze vragen worden in sterke mate bepaald door het doel van de stratificatie. Soms
zijn het praktische overwegingen zoals de decentralisatie van het steekproefkader of van de
wenselijkheid van verschillende waarnemingsmethoden die de noodzaak tot stratificatie bepalen. In
vele gevallen maakt men echter van een gelede steekproef gebruik om de nauwkeurigheid van de
uitkomsten te vergroten. Hierbij maakt het verschil of men vooral in de gehele populatie
geïnteresseerd is dan wel in delen daarvan.

Om te komen tot landelijke cijfers zullen eerst districtscijfers tot stand gebracht moeten worden. In dat
kader is het goed om in verband met het bestuur van het land op o.a. het gebied van het onderwijs,
gebruik te maken van districtscijfers. Omdat het district als stratificatie variabele is gebruikt, vormen
de elementen in de respectieve districten zgn. stratumpopulaties en zijn dus geen deelpopulaties zoals
hier bedoeld en in het algemeen in statistische literatuur beschreven.

Keuze van de stratificatievariabelen (n)
Bij gelede steekproeven moeten de stratumgrootten bekend zijn, zodat men bij stratificatie moet
uitgaan van een frequentieverdeling van een hulpvariabele: de stratificatievariabele. In dit onderzoek
hebben wij de beschikking over meer dan één stratificatievariabele. Uitgaande van de reeds aanwezige
kennis uit de literatuur, hebben wij naast het bestuurlijk kenmerk (indeling van Suriname in 10
bestuurlijke eenheden),  gekozen voor stratificatie variabelen waarvan wij conceptueel hebben kunnen
beredeneren dat zij een zekere mate van correlatie (op operationeel niveau) zullen vertonen met de
onderzoeksvariabele(n). Naast de stratificatie variabele district, gaat het om de in § 5.5.2 aangehaalde
variabelen, t.w. sociaal-cultureel milieu en sociaal-economisch milieu, die in het hierna volgende
worden besproken.
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Sociaal-cultureel milieu
Als indicator voor het sociaal-cultureel milieu van leerlingen is gekozen voor de denominatie van de
school die zij bezoeken. Deze keuze is valide voor overwegend het district Paramaribo. De vele
denominaties in Paramaribo waaronder lagere scholen vallen, bepalen immers in belangrijke mate het
sociaal-culturele en in sommige gevallen (bijvoorbeeld  bij particuliere scholen) ook het sociaal-
economische milieu van de leerlingen. De denominatie van de school is daarom bij dit onderzoek een
belangrijke stratificatie- variabele in Paramaribo.
Alle christelijke denominaties zijn hierbij samengevoegd tot het niveau "christelijk". Iets dergelijks is
ook gedaan ten aanzien van de verschillende hindoe- en moslimdenominaties. Er zij opgemerkt dat er
in de overige districten slechts enkele  denominaties voorkomen; deze worden door leerlingen uit
diverse sociaal-culturele milieus bezocht.

Sociaal-economisch milieu
Als indicator voor het sociaal-economisch milieu van leerlingen is de variabele "soort school"
gehanteerd. De definitie van deze variabele verschilt per district; de niveaus van deze variabele
verschillen bijgevolg van district tot district, terwijl zij in sommige districten aspecten van het sociaal-
cultureel milieu van de leerlingen bevatten; nog sterker, voor sommige districten indiceert zij veeleer
het sociaal-cultureel milieu. De stratificatievariabele "district" herbergt in zich ongetwijfeld sociaal-
geografische, sociaal-culturele en onderwijskundige factoren die schoolsucces van leerlingen
kunnen beïnvloeden. Aangezien deze factoren soms binnen een district grote verschillen vertonen die
samenvallen met het verschil in woongebieden, heeft de variabele "soort school" in voorkomende
gevallen als niveau simpelweg verschillende plaatsen in de desbetreffende districten.
De stratificatie naar district ligt overigens voor de hand, daar wij met het oog op eventueel te nemen
beleidsmaatregelen op basis van onze bevindingen, de onderzoeksresultaten per district beschikbaar
wensen te hebben. Bijlage 10 geeft een overzicht van de bij ons onderzoek betrokken districten.

Op grond van het voorgaande kwamen wij tot het besluit om in principe als stratificatievariabelen voor
dit onderzoek te hanteren: denominatie van de school (slechts voor Paramaribo) en soort school voor
alle overige districten. Hierbij zij opgemerkt, dat niet alleen het aantal niveaus van de variabele “soort
school” van district tot district zal verschillen, maar eigenlijk ook de definitie die men ervoor hanteert.

Aantal strata
In ons onderzoek beschikken wij, zoals eerder gesteld, over meer dan één mogelijke
stratificatievariabele.

Thans gaan wij ertoe over om de variabele ‘soort school’ per district te definiëren en nader toe te
lichten. Daarmee komen wij op een totaal van 24 strata in dit onderzoek t.w : 10 districten met elk 2
tot 3 strata op basis van de variabel ‘soort school’. Deze zijn in het volgende schema op
overzichtelijke wijze gepresenteerd.
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De operationele definitie (en nadere toelichting ) van de variabele soort school en de benamingen van de
gevormde strata per district (eerste gedeelte)
District Operationele

definitie
Nadere toelichting Gevormde Strata

01 Paramaribo De soort buurt waar
de school gevestigd
is. (hiermee
verdelen wij de
scholen in al dan
niet volks-
scholen).

De buurt waarin een school staat, is in
Sur. In het algemeen kenmerkend
voor het sociaal-economische milieu
van de leerlingen die haar bezoeken
(het sociaal economisch milieu is dus
als criteria gehanteerd).
Immers een school die ligt in een
volksbuurt wordt door voornamelijk
volkskinderen bezocht; op de andere
scholen vinden wij minder
volkskinderen. Scholen in buurten
met minstens 75% volkskinderen
werden gerekend tot volksscholen.

1 Volksscholen
2 Niet-volksscholen

02 Wanica Ligging van de
school. Het gaat
hier om
randscholen
(dichtbij de grens
met Paramaribo tot
2 km.) en overige
scholen.

De stedelijke invloed op ouders en
leerlingen is in het randgebied van
Wanica beduidend groter dan in het
overige deel van dit district. Hierbij is
ook de mate van bereikbaarheid van
leerlingen voor hulpverlenende
instanties in het geding.

1 Randscholen
2 Overige scholen

03
Commewijne

De toekenning van
drie woongebieden
Het gaat hier om de
mate van stedelijke
beinvloeding aan
de ene kant en de
etniciteit van de
plaatselijke
bevolking aan de
andere kant

. Meerzorg / Mariënburg

. Nw Amsterdam (stedelijke invloed)

. Overige gebieden
Meerzorg en Mariënburg zijn in het
algemeen agrarische omgevingen met
overwegend javaanse en
hindoestaanse Surinamers. In Nw.
Amsterdam vinden wij een redelijk
stedelijk milieu. De bevolking is vrij
heterogeen. De overige gebieden
hebben een overwegend javaanse
bevolking.

1 Mariënburg/
Meerzorg
2 Nw. Amsterdam
3 Overige scholen

04 Para De toekenning van
drie woongebieden.
Ook hier speelt de
etnische samen-
stelling van de
plaatselijke
bevolking een
belang-
rijke rol.

. Javaansgebied (overwegend
  javaanse Surinamers)
. Indiaans gebied (o.a. Bernarddorp
  en omgeving)
. Traditioneel Paraans gebied
  (Bersaba, Vier kinderen,
  Onverwacht, Osembo, enz.) met
  Overwegend Surinamers van
  Afrikaanse afkomst Afro
  Surinamers.

1 Javaanse scholen
2  inheemse scholen
3 Traditionele Para
   scholen

05 Saramacca
Hier gaat het om
verschillen in
stedelijke
beinvloeding en
sociaal-culturele
milieus

  .  Stedelijk woongebied (Groningen
     (de  hoofdplaats) en omgeving)
    Overig woongebied ( langs de
     enige hoofdweg)
Ook hier gaat het om verschillen in de
mate van verstedelijking en sociaal-
culturele milieus.

1 Groningen
(stedelijk)
2 Overige scholen
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De operationele definitie (en nadere toelichting ) van de variabele soort school en de benamingen van de
gevormde strata per district (vervolg)
District Operationele

definitie
Nadere toelichting Gevormde Strata

06 Coronie
Stededijke beinvloe-
ding en etnische
samenstelling van de
plaatselijke
bevolking
zijn hier de criteria

. Stedelijk woongebied (Totness (de
   hoofdplaats) met afro- en javaanse
   Surinamers)
. Overig woongebied ( met
   overwegend afro- Surinamers).

1 Totness (stedelijk)
2 Overige scholen

07 Marowijne
Ook hier speelt
stedelijke
beinvloeding
naast etnische
samenstelling van de
bevolking een
belangrijke rol.

. Moengo (stadje met een combinatie
  van stedelijke en marroninvloed)
. Albina (de hoofdplaats met grote
  marroninvloed van zowel Surinaamse
  als Frans-Guyanese zijde)
. Overig gebied (in zekere zin een
  stukje binnenland, waarin behalve
  Marrons, ook Indianen wonen).

1 Moengo scholen
2 Albina scholen
3 Overige scholen

08 Nickerie Nw.Nickerie de 2e
stad van het land
naast een
zuiver agrarisch en
agrarisch-stedelijk
geb.

. De vesting (stedelijke invloed).

. De polders (rurale invloed).

. Wageningen ( agrarisch- stedelijke
   invloed).

1 Vestingscholen
2 Wageningen
3 Polderscholen

09
Brokopondo In dit gebied

bevinden zich
diverse
goudconcessies die
duidelijk hun
invloed doen gelden
op het wonen en
leven van de
plaatselijke
bevolking

Voor dit district geldt zonder meer de
invloed op onze onderzoeksvariabelen
van de in dit district zich zeer snel
ontwikkelende goudindustrie. De
invloed van deze activiteit is sterker op
de marrons die dichterbij de
goudvelden wonen en leven(binnen een
afstand van 5 km.)dan op hen die
verder af van deze gebieden gelegen
zijn. Om deze reden is onze
stratificatievariabele voor de
steekproeftrekking in dit district in deze
twee gebieden gecategoriseerd.

1 Scholen dichtbij
   goudvelden
2 Scholen veraf van
   goudvelden

10. Sipaliwini
In dit gebied vinden
wij een vrij zuivere
concentratie van
marrons en
inheemsen

Hier moest soort school worden
gecategoriseerd in inheemse en
marrongebieden. Dit verschil in
woongebied werd bij de
steekproefopzet inachtgenomen daar het
hier gaat om een stratificatie variabele
die het sociaal-cultureel milieu in dit
district goed operationaliseert en
daarom van doorslaggevende betekenis
is.

1. Marron scholen
2. Inheemse scholen
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Bijlage 12
Brieven met verzoeken / mededelingen aan schoolbesturen, directeuren van
stichtingen en rayoninspecteurs in verband met het onderzoek

AVONDOPLEIDING VOOR DE ONDERWIJZERSAKTE
Verlengde Coppenamestraat 3 – Telefoon 49857

Paramaribo - Zuid

No : 3a O.A. 1999 Paramaribo,              1999.

Bijlagen: 2

Onderwerpen: verzoek medewerking ivm Aan: het Schoolbestuur van
empirisch onderzoek naar ………………………..
hulpverleningsvormen op de ………….…………….
de lagere school en haar ALHIER
probleemleerlingen

Geacht schoolbestuur,

In het kader van een sociaal-pedagogische studie wordt door mij – in samenwerking met de Inspectie
lager onderwijs en het BLO van het MINOV- een empirisch onderzoek verricht naar de vormen van
hulpverlening aan de lagere school en haar probleemleerlingen.Voor dit onderzoek heb ik
toestemming van de directeur onderwijs verkregen(zie bijlage).

In verband met het voorgaande zijn, na trekking van de steekproef, enkele (één) van de scholen
(school) die onder uw bestuur vallen (valt) opgenomen. Ik verzoek u mij voor het verrichten van het
onderzoek op deze scholen (school) toestemming te verlenen. Aan de schoolleider en 3 leerkrachten
van elke school zal een schriftelijke enquete worden voorgelegd.
Bij voorbaat dank.

Hoogachtend,

(E.G.Plet / directeur van de Opleiding/ onderzoeker)

Bijlage: toestemmingsbrief Dir. Onderwijs en lijst met steekproefscholen
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Bijlage 12 (vervolg)
Brieven met verzoeken / mededelingen aan schoolbesturen, directeuren van
stichtingen en rayoninspecteurs in verband met het onderzoek

                                      AVONDOPLEIDING VOOR DE ONDERWIJZERSAKTE
Verlengde Coppenamestraat 3 – Telefoon 49857

Paramaribo - Zuid

No : 15a O.A. 1999 Paramaribo,              1999.

Bijlagen:

Onderwerpen: steekproefscholen Aan : de directeur van de
t.b.v. het onderzoek
Stichting………………
naar hulpverleningsvormen op de
………………………...
de lagere school en haar ALHIER
probleemleerlingen

Geachte directeur,

Bijgaand doe ik u de lijst toekomen met de namen van de steekproefscholen die onder uw stichting
vallen.
Nogmaals hartelijk dank voor uw medewerking.

Hoogachtend,

(E.G.Plet / directeur van de Opleiding/ onderzoeker)

Bijlagen: lijst met steekproefscholen
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Bijlage 12 (slot)
Brieven met verzoeken / mededelingen aan schoolbesturen, directeuren van
stichtingen en rayoninspecteurs in verband met het onderzoek

AVONDOPLEIDING VOOR DE ONDERWIJZERSAKTE

Verl. Coppenamestraat 63 – Telefoon 498579
Paramaribo – Zuid

No. : 7a O.A./1999 Paramaribo,             1999.

Bijlage : 2

Onderwerp: onderzoek naar vormen van Aan: de  rayoninspecteur van
hulpverlening aan lagere ……………………….
scholen en probleemleerlingen de  heer…………………..

Geachte Inspecteur,

In het kader van een sociaal-pedagogische studie wordt door mij, met toestemming van de directeur
van het MINOV, een onderzoek verricht naar de diverse vormen van hulpverlening aan de lagere
school en haar probleemleerlingen. In verband met dit onderzoek deel ik u mede, dat enkele scholen in
uw rayon in de steekproef zijn gevallen. Ik verzoek u voor het verrichten van het onderzoek op deze
scholen toestemming en medewerking te verlenen.
Aan de schoolleiders en 3 leerkrachten van de betrokken scholen zal een schriftelijke enquête worden
voorgelegd. Aan deze schoolleiders zal worden gevraagd de ingevulde enquête-formulieren voor
…………………. bij u in te dienen.

Bij voorbaat hartelijk dank,

Hoogachtend,

(E. Plet / Dir, van de Opleiding / onderzoeker)

Bijlagen : lijst met de namen van de steekproefscholen en de enquête-
formulieren
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Bijlage 13
Lijst van de bij het onderzoek betrokken stichtingen

1. Het schoolbestuur van de Rooms Katholieke Gemeente
Wulfingstraat no. 18

2. Het Schoolbestuur van de Evangelische Broeder Gemeente
Steenbakkerijstraat no. 21a

3. Het Schoolbestuur van de Gemeente Sanatan Dharm
Doekhieweg no. 18a

4. Het Schoolbestuur van de Arische Vereniging Arya Dewaker
Hoek Wanicastraat / Molenpad

5. Het Schoolbestuur van de Stichting Islamitische Gemeente Suriname
Tourtonnelaan no. 46

6. Het Schoolbestuur van de Surinaamse Moslim Associatie
Kankantriestraat no. 32-40

7. Het Schoolbestuur van de Evangelische Methodisten Gemeente
Toekomstweg no. 109 ben.

8. Het Schoolbestuur van de Wesleyanse Gemeente
Rust en Vrede straat no. 7

9. Het Schoolbestuur van de Stichting Scholen met de Bijbel
Heerenstraat no. 19 ben.

10. Het Schoolbestuur van de African Methodist Episcopal Church
Keizerstraat no. 140.

11. Het Schoolbestuur van de Zending der 7de-daags Adventisten
Madeliefjestraat no. 8 (Zorg en Hoop).

12. Stichting de Vrije School
Dr. Sophie Redmondstraat no. 252

13. Stichting Volle Evangelie
Landingstraat no. 3

14. Stichting Para School (STIPAS) Onverdacht / Dorp West
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Bijlage  14
Overzicht: Planning Onderzoek

Dit overzicht is de uitwerking van een globale planning die werd aangeboden aan de direkteur van het
Ministerie van Onderwijs en Volksontwikkeling met het verzoek toestemming te verlenen voor het
verrichten van het onderzoek (15 januari 1999). De toestemming werd op 20 januari 1999 verkregen
(zie bijlage 1)
FASEN VAN HET
ONDERZOEK

Activiteiten GEPLANDE PERIODE
VOOR REALISATIE

WERKELIJKE
REALISATIE

VOORBEREIDING 1e fase literatuurstudie
vragen van toestemming
opstelling gedetailleerd plan
2e fase literatuurstudie
aanvraag voor financiering

---------
15 Jan 1999
15-20 Jan 1999
--------
maart 1999

---------
idem
idem
------
niet gerealiseerd
(zie, voorwoord)

VOORONDERZOEK houden van ‘hearings’
eerste ontwerp
meetinstrumenten
selectie, instructie / training van
responsgroepen
uitvoering (enquêtering
responsgroepen en evaluatie)

       april tot juli 1999

aug 1999

 Idem

 Idem

ONDERZOEK (FASE I) Voorbereiding
uitvoering kernonderzoek
einde veldonderzoek
verwerking gegevens en aanleg
bestandlijsten
computerverwerking
voorlopige rapportage /
bijstelling computerverwerking
verwerking gegevens
(afrondingsfase)

 okt. t/m 15 dec. 1999
jan. t/m april 2000
15 aug 2000
sept – nov 2000

dec 2000
Juli t/m Dec 2000

jan t/m mrt 2001

 Idem
 Idem
 Idem
 Idem

 Idem
 Idem

  15 april t/m 15
mei 2001

ONDERZOEK  (FASE II) voorbereiding en uitvoering
onderzoek (inteviews met
ouders); interviews met
vertegenwoordigers van
hulpverlenende instanties
verwerking gegevens

       15 mrt.t/m 15 mei
        2001

 15 mei t/m 15 juni
2001

15 mei t/m 15 juni
 2001

15 juni t/m 15 juli
2001

OFFICIËLE
RAPPORTAGE

3e fase literatuurstudie
Uitgebreide rapportage

-----------
15 juni t/m 15 aug.2001

-----------
15 juli t/m 15 jan
2002

AFRONDE
WERKZAAMHEDEN

Diversen
Aanvullende lit. studie

sept/okt 2001 jan tot apr 02
april tot jan 03

Opmerking:
1. de literatuurstudie (een continu proces) vond noodgedwongen ook in het buitenland plaats.
2. de volgende factoren waren debet aan de opgelopen achterstand in de planning vanaf april 2001:
− logistieke problemen (de moeilijke bereikbaarheid van sommige gebieden in het binnenland);
− stakingen van leerkrachten;
− noodgedwongen uitlandigheid (voor o.a. literatuurstudie);
− woelige politieke perioden in het land
− financiële problemen (vanwege eigen financiering door de onderzoeker).



271

Bijlage 15a
Schematische weergave van de gehanteerde verwerkingsprocedure van de
onderzoeksgegevens
Schoolleider Leerkracht
(respondent) (respondent)

Schoolleider

Opgeschoond
databestand

Toepassing
SPSS+

programma

Meetprocedure

KL  KL  KL
1-2  3-4  5-6

Meetprocedure

Meetgegevens
(scoores op
de vragen)

Codering +
datainvoer in
de computer

Data invoer
bestand

(computer
bestand)

bestandscreening

Opgeschoond
databestand

Werktabellen

Verfijning
werktabellen

Presentatie
tabellen

Toepassing
rekenprocedures

Gereduceerde
data
(gemiddelden
per soort
school) Uitvoering

wegingsproce
dures

Districtscijfer

Uitvoering
wegingsproce

dures)

Landelijk
cijfer

Meetgegevens
(scoores op
de vragen) Codering +

datainvoer in
de computer

Data invoer
bestand

(computer
bestand)

bestandscreening

Toepassing
SPSS+

programma

Werktabellen

Verfijning
werktabellen

Presentatie
tabellen

Toepassing
rekenprocedures

Gereduceerde
data
(gemiddelden
per
klasseniveau)

Uitvoering
wegingsproce

dures

Districtscijfer

Soortschool
cijfer

Uitvoering
wegingsproce

dures)

Uitvoering
wegingsproce

dures)
Landelijk

cijfer
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Bijlage 15b
Verwerkingsprocedure van de onderzoeksgegevens

Het tabellenprogramma (bijlagen B, M6) is het vertrekpunt voor de analyse. Deze vindt plaats tegen
de achtergrond van de drie vraagstellingen (§ 5.2) die als uitgangspunt zijn geweest voor het
onderzoek.

Elke vraagstelling heeft diverse items waarop de informatie betrekking heeft. Elke van deze items
draagt al of niet bij tot beantwoording van de betreffende vraagstelling.

Benadering
a. De analyse (uitputtend) volgt op basis van de meetgegevens van de :

- schoolleiders en
- leerkrachten (hier hebben wij 3 niveau's; het rekenproces is dus omvangrijker)

b. De resultaten van de analyses op basis van de meetgegevens bij schoolleiders en leerkrachten
worden vergeleken (naast elkaar geplaatst) om te komen tot een eindresultaat met betrekking
tot het desbetreffende item.

Opmerking:
Wat het eindresultaat betreft hebben de leerkrachten meer ‘gewicht’.
Redenen:
− zij staan dichterbij het probleem van onderzoek, waardoor hun inschattingen (informatie)

realistischer zijn. Dus dichterbij de werkelijkheid
− steekproeftechnisch. Per steekproefschool hebben wij maar 1(één) schoolleider als respondent

gekozen om over het desbetreffende item informatie te geven, terwijl over hetzelfde item 3(drie)
leerkrachten (respondenten) - gelijkmatig verdeeld over alle onderwijsniveau’s klasse ( 1/2, 3/4,
5/6 )- informatie verschaffen.

Het is dus rechtvaardig om voor schoolleider versus leerkracht de verhouding: 1:3 bij weging naar het
eindresultaat toe te hanteren.

Opmerking:
ondanks het voorgaande is de lezer vrij om een keuze te maken voor schoolleider of leerkracht. Wij
stellen voor, het gewogen gemiddelde te nemen als de beste benadering (schatting).In slechts één
geval hebben wij moeten kiezen voor slechts de informatie van de leerkrachten omtrent het
betreffende item, omdat dat van de schoolleiders qua begripsinhoud strijdig (discutabel) was.

Toelichting op de tabellen en de daarbij gehanteerde wegingen
De eerste stappen zijn:
a. de vaststelling van de grenzen van de "open klassen" bij een aantal meerkeuze vragen. Deze is

gebaseerd op "callbacks" van respondenten. Hierdoor konden wij een klassenmidden
verkrijgen als een geschikte indicator voor de gemiddelde inschattingen binnen de
desbetreffende klassen

b. de vaststelling van de wegingscoëfficiënten:
- om te komen tot de districtijfers (uitgaande van de schoolleidersdata)
- om te komen tot de soortschoolcijfers en daarna tot de districtscijfers (uitgaande van

leerkrachtendata).
Wegingprocedures (leerkrachten als voorbeeld)(Paramaribo)
Fase 1. Vaststelling soortschoolcijfer

Stap I het cijfer dat gelieerd is aan de leerkracht van een bepaald niveau wordt vermenigvuldigd met
het daarbij behorende wegingscoëfficiënt

Stap 2 Het voorgaande wordt voor alle onderscheiden niveaus gedaan en bij elkaar opgeteld.
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Wkl x Gemk1 + Wk2 x Gemk2 + Wk3 x Gemk3
Formule 1  ----------------------------------------------------------

Wk1+ Wk2 + Wk3
Waarin:
Wk1 =  het wegingscoëfficiënt van klassenniveau (klasse 1 + 2) enz.;
Gemk= het gemiddelde der meetgegevens van het betreffende klassenniveau

Het voorgaande geschiedt zowel voor de categorie volksscholen als niet-volksscholen. Daarmee zijn
de soortschoolcijfers verkregen (m.b.t. het betreffende item). Merk op dat de som der
wegingscoëficiënten gelijk is aan 1. Idem dito voor die van de overige fasen.

Fase 2 Vaststelling Districtscijfer
Het districtscijfers geeft aan hoe de situatie zich voordoet in het betrokken
district (m.b.t. het betreffende item). Daartoe wordt gebruik gemaakt van de
verkregen
 soortschoolcijfers.

 Wk1 x Gems1 + Ws1 x Gems2
 Formule 2: -----------------------------------------------------------

W s1+ Ws2
Waarin:
Ws = het wegingscoëfficiënt van soortschool 1 resp, soortschool 2 ;
Gems= het gemiddelde cijfer voor 1 resp. soortschool 2;

Fase 3 Vaststelling landelijk cijfer

Het landelijk cijfer geeft aan hoe de situatie zich voordoet in het gehele land op basis van de verkregen
(gewogen gmiddelde) districtscijfers.

  FORMULE--------------

Waarin:
Wd = het wegingscoëfficiënt van district 1, enz.
Gemd = het gemiddelde cijfer voor district 1, enz.
Wd = wegingscoëfficiënt (district)

Slot:
Zijn er percentages gebruikt in het analyseproces naar:
− soortschool niveau
− districtsniveau en
− landelijk niveau
dan worden deze terugvertaald in absolutiecijfers naar de populatie toe.
Hierbij wordt gebruik gemaakt van algemene populatiecijfers m.b.t. de omvang van de relevante
populaties (bijvoorbeeld gegevens van diensten van het ministerie van Onderwijs).

Noot:
Voor wat de juistheid van deze laatste cijfers betreft mogen wij stellen, dat er geen termen aanwezig
zijn deze als buiten de werkelijkheid vallend te beschouwen.

Wd1 x D1 + Wd2 x D2 enz …… tot Wd10 x D10
------------------------------------------------------------

Wd1 + Wd2 + Wd3 ……tot Wd10 (=1)
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Bijlage 15 c
Omvang en structuur van de populatie scholen en leerkrachten (met o.a.
steekproeffracties en wegingsfactoren)

Tabel S1a Het aantal scholen in de populatie versus steekproef per district per soort school met
bijbehorende steekproeffractie(ni/NI)

District Stratum
nummer

Omschrijving (soort
school)

Aantal i/d
populatie

Aantal i/d
steekproef

Steekproef-
fractie (ni/Ni)

01 Paramaribo 1 Volksschool 87 16 0.18
2 Geen volksschool 28 3 0.11

Districtstotaal 115 19 0.17
02 Wanica 1 Randscholen 20 4 0.20

2 Overige scholen 30 4 0.13
Districtstotaal 50 8 0.16

03 Commewijne 1 Mariënburg / Meerzorg 7 4 0.57
2 Nw. Amsterdam 2 2 1.00
3 Overige scholen 15 2 0.13

Districtstotaal 24 8 0.33
04 Para 1 Javaanse scholen 2 2 1.00

2 Inheemse scholen 3 1 0.33
3 Traditionele Para scholen 12 3 0.25

Districtstotaal 17 6 0.35
05 Saramacca 1 Groningen (stedelijk) 2 2 1.00

2 Overige scholen 12 3 0.25
Districtstotaal 14 5 0.36

06 Coronie 1 Totness (stedelijk) 1 1 1.00
2 Overige scholen 2 2 1.00

Districtstotaal 3 3 1.00
07 Marowijne 1 Moengo scholen 5 3 0.60

2 Albina scholen 6 1 0.17
3 Overige scholen 4 1 0.25

Districtstotaal 15 5 0.33
08 Nickerie 1 Vestingscholen 7 4 0.57

2 Wageningen 3 2 0.67
3 Polderscholen 16 3 0.19

Districtstotaal 26 9 0.35
09 Brokopondo 1 Scholen dichtbij

goudvelden
3 2 0.67

2 Scholen veraf van
goudvelden

10 2 0.20

Districtstotaal 13 4 0.31
10 Sipaliwini 1 Marronscholen 19 7 0.37

2 Inheemse scholen 6 3 0.50
Districtstotaal 25 10 0.40

GEHEEL SURINAME ALG. TOTAAL 302 77 0.25
Gegeven de steekproefopzet zijn per district op basis van besproken stratificatiecriteria in het
onderzoeksplan, de GLO-scholen elk in hun eigen stratum geplaatst. Per stratum is in eerste instantie
a-select (en zonder teruglegging) een aantal GLO-scholen getrokken. De volgende tabel geeft het
totaalbeeld van de aantallen scholen per stratum (populatie versus steekproef)
Aangezien ervan mag worden uitgegaan dat op een school slechts één schoolhoofd (schoolleider)
aanwezig is, of vertegenwoordigd wordt, komt het trekken van de scholen overeen met het trekken van
een steekproef van schoolleiders.  Gegeven de steekproeffracties uit tabel S1a kan gesteld worden dat
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de deelsteekproeven relatief voldoende groot zijn voor wat betreft deze populatie-eenheden (GLO-
scholen). In het algemeen trekt men een 2.5% tot 5% steekproef uit (vrij) grote populaties. Omdat het
hier in een aantal gevallen, vanwege het kleine aantal elementen in deze populatie niet anders kon, zijn
steekproeffracties van de orde als boven niet bezwaarlijk. Op districtsniveau liggen zij in de orde van
0.16 tot 0.40 benevens een uitschieter met een steekproeffractie van 1, d.w.z. integrale waarneming
(district Coronie). Op landelijk niveau wordt ruim een kwart van de GLO-scholen populatie
onderzocht.
Uit tabel S1a kunnen meteen de stratum proporties (voor de GLO-scholen populatie) zijnde de
wegingsfactoren bij het berekenen van o.a. het rekenkundig gemiddelde op districtsniveau
respectievelijk landelijk niveau worden afgeleid. Onderstaande tabel geeft hiervan een overzicht.

Tabel S1b De wegingsfactoren in de scholen populatie per district per soort school  (voor
districtscijfers) respectievelijk per district (voor landelijke cijfers)
District / Aantal
scholen

Stratum
nummer

Omschrijving (soort
school)

Wegingsfactor per
soort school per
district

Wegingsfactor per
district  (landelijke
cijfers)

01 Paramaribo 1 Volksschool 0.7565
N1 = 115 2 Geen volksschool 0.2435

Districtsniv. 0.3808
02 Wanica 1 Randscholen 0.4000
N2 = 50 2 Overige scholen 0.6000

Districtsniv. 0.1656
03 Commewijne 1 Mariënburg / Meerzorg 0.2917
N3 = 24 2 Nw. Amsterdam 0.0833

3 Overige scholen 0.6250
Districtsniv. 0.0795

04 Para 1 Javaanse scholen 0.1176
N4 = 17 2 Inheemse scholen 0.1765

3 Traditionele Para scholen 0.7059
Districtsniv. 0.0563

05 Saramacca 1 Groningen (stedelijk) 0.1429
     N5 = 14 2 Overige scholen 0.8571

Districtsniv. 0.0463
06 Coronie 1 Totness (stedelijk) 0.3333
N6 = 3 2 Overige scholen 0.6667

Districtsniv. 0.0099
07 Marowijne 1 Moengo scholen 0.3333
N7 = 15 2 Albina scholen 0.4000

3 Overige scholen 0.2667
Districtsniv. 0.0497

08 Nickerie 1 Vestingscholen 0.2692
N8 = 26 2 Wageningen 0.1154

3 Polderscholen 0.6154
Districtsniv. 0.0861

09 Brokopondo 1 Scholen dichtbij goudvelden 0.2308
N9 = 13 2 Scholen veraf van

goudvelden
0.7692

Districtsniv. 0.0430
10 Sipaliwini 1 Marronscholen 0.7600
N10 = 25 2 Inheemse scholen 0.2400

Districtsniv. 0.0828
GEHEEL SURINAME
N=302

ALGEMEEN TOTAAL 1.0000
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Voor wat betreft de steekproef van leerkrachten is er per getrokken school middels loting steeds één
leerkracht geselecteerd uit elk der drie vooraf onderscheiden onderwijsniveaus t.w. : 1e/2e klas; 3e/4e
klas en 5e/6e klas. Daarmee zijn er dus per getrokken school in de eerste fase, steeds 3 (drie)
leerkrachten opgenomen in de tweede fase van de steekproef van leerkrachten. Onderstaande tabel
geeft het totaal beeld van de aantallen leerkrachten per stratum (populatie versus steekproef).

Tabel S2a Het aantal leerkrachten in de populatie versus steekproef per district per soort school met
bijbehorende steekproeffractie (ni/Ni)
District Stratum

nummer
Omschrijving (soort
school)

Aantal i/d
populatie

Aantal i/d
steekproef

Steekproeffrac-
tie ( ni/Ni)

01 Paramaribo 1 Volksschool 889 48 0.05
2 Geen volksschool 293 9 0.03

Districtstotaal 1182 57 0.05
02 Wanica 1 Randscholen 175 12 0.07

2 Overige scholen 265 12 0.05
Districtstotaal 440 24 0.05

03 Commewijne 1 Mariënburg /
Meerzorg

47 12 0.26

2 Nw. Amsterdam 12 6 0.50
3 Overige scholen 104 6 0.06

Districtstotaal 163 24 0.15
04 Para 1 Javaanse scholen 13 6 0.46

2 Inheemse scholen 20 3 0.15
3 Traditionele Para

scholen
84 9 0.11

Districtstotaal 117 18 0.15
05 Saramacca 1 Groningen (stedelijk) 14 6 0.43

2 Overige scholen 92 9 0.10
Districtstotaal 106 15 0.14

06 Coronie 1 Totness (stedelijk) 9 3 0.33
2 Overige scholen 21 6 0.29

Districtstotaal 30 9 0.30
07 Marowijne 1 Moengo scholen 41 9 0.22

2 Albina scholen 48 3 0.06
3 Overige scholen 37 3 0.08

Districtstotaal 126 15 0.12
08 Nickerie 1 Vestingscholen 48 12 0.25

2 Wageningen 25 6 0.24
3 Polderscholen 130 9 0.07

Districtstotaal 203 27 0.13
09 Brokopondo 1 Scholen dichtbij

goudvelden
21 6 0.29

2 Scholen veraf van
goudvelden

61 6 0.10

Districtstotaal 82 12 0.15
10 Sipaliwini 1 Marronscholen 90 21 0.23

2 Inheemse scholen 36 9 0.25
Districtstotaal 126 30 0.24

GEHEEL SURINAME ALGEMEEN
TOTAAL

2575 231 0.09
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Gegeven de steekproeffracties uit tabel S2a kan gesteld worden dat ook deze deelsteekproeven relatief
voldoende groot zijn voor wat betreft deze populatie-eenheden (GLO-Leerkrachten). In tegenstelling
tot de deelsteekproeven van scholen liggen sommige van deze deelsteekproeven van leerkrachten
relatief gezien in de orde van grote die algemeen gangbaar is bij het trekken van steekproeven uit (vrij)
grote populaties.

Vanwege het toegepaste trekkingsmodel voor deze populatie, stond het absoluut aantal te trekken
leerkrachten per getrokken school vast : 3 leerkrachten per school. Daarmee stond dus, ongeacht wat
de noemer zou zijn de teller van de steekproeffractie vast. Op districtsniveau liggen de
steekproeffracties uit deze populatie in de orde van 0.05 tot 0.15 benevens de uitschieters met een
steekproeffractie van 0.24 (district Sipaliwini) en 0.30 (district Coronie). Vergeleken met die uit de
populatie van GLO-scholen, zijn de steekproeffracties uit de populatie van leerkrachten beduidend
lager.
Op landelijk niveau is 9% van de GLO-leerkrachtenpopulatie onderzocht, terwijl ruim 25% van de
GLO-scholenpopulatie is onderzocht. Alhoewel deze populaties formeel met elkaar verbonden zijn
(scholen en leerkrachten), is dit geen tegenstrijdigheid. Immers, er zijn ook meer leerkrachten dan
scholen en het zou dus een enorme belasting betekenen om te trachten ook 25% leerkrachten te
selecteren. Aangezien in het algemeen bij steekproefonderzoek uit (vrij) grote populaties
steekproeffracties in de orde van 2.5% tot 5% liggen, zou dit ook nergens voor nodig blijken te zijn.
Van belang is echter wel dat het absoluut aantal elementen in de uiteindelijke steekproef wel
voldoende groot is (wet van de grote aantallen) om in elk geval te bewerkstelligen dat de variantie van
een gekozen zuivere schatter gering gehouden wordt en dus de resultaten als bruikbaar kunnen worden
aangemerkt. De niet-steekproeffouten (non-sampling errors) worden hierbij even buiten beschouwing
gelaten.
Uit tabel S2a kunnen ook meteen de stratum proporties (voor de populatie leerkrachten), zijnde de
wegingsfactoren bij het berekenen van o.a. het rekenkundig gemiddelde op distrcts niveau
respectievelijk landelijk niveau, worden afgeleid, De volgende tabel (S2b) geeft hiervan een overzicht.
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Tabel S2b De wegingsfactoren in de leerkrachtenpopulatie per district per soort school (voor
districtscijfers) respectievelijk per district (voor landelijke cijfers)
District / Aantal
GLO-
leerkrachten

Stratum
nummer

Omschrijving (soort school) Wegingsfactor
per soort
school per
district

Wegingsfactor
per district
(landelijke
cijfers)

01 Paramaribo 1 Volksschool 0.7521
N1 = 1182 2 Geen volksschool 0.2479

Districtsniv. 0.4591
02 Wanica 1 Randscholen 0.3977
N2 = 440 2 Overige scholen 0.6023

Districtsniv. 0.1709
03 Commewijne 1 Mariënburg / Meerzorg 0.2883
N3 = 163 2 Nw. Amsterdam 0.0736

3 Overige scholen 0.6381
Districtsniv. 0.0633

04 Para 1 Javaanse scholen 0.1111
N4 = 117 2 Inheemse scholen 0.1709

3 Traditionele Para scholen 0.7180
Districtsniv. 0.0454

05 Saramacca 1 Groningen (stedelijk) 0.1321
N5 = 106 2 Overige scholen 0.8679

Districtsniv. 0.0412
06 Coronie 1 Totness (stedelijk) 0.3000
N6 = 30 2 Overige scholen 0.7000

Districtsniv. 0.0117
07 Marowijne 1 Moengo scholen 0.3254
N7 = 126 2 Albina scholen 0.3809

3 Overige scholen 0.2937
Districtsniv. 0.0489

08 Nickerie 1 Vestingsscholen 0.2365
N8 = 203 2 Wageningen 0.1232

3 Polder scholen 0.6403
Districtsniv. 0.0788

09 Brokopondo 1 Scholen dichtbij goudvelden 0.2561
N9 = 82 2 Scholen veraf van goudvelden 0.7439

Districtsniv. 0.0318
10 Sipaliwini 1 Marronscholen 0.7143
N10 = 126 2 Inheemse scholen 0.2857

Districtsniv. 0.0489
GEHEEL SURINAME
N=2575

ALGEMEEN TOTAAL 1.0000

Het feit dat vooraf vastgesteld is om door middel van loting per getrokken school steeds één
leerkracht te selecteren uit elk der drie vooraf onderscheiden onderwijsniveaus, t.w.:  1e/2e klas; 3e/4e
klas en 5e/6e klas, waardoor deze gegarandeerd in de steekproef vertegenwoordigd zijn, impliceert dat
er dus per getrokken school naar onderwijsniveau is gestratificeerd. Daarmee staat dan ook de
schattingsprocedure vast en is het van belang om ook hier gebruik te maken van wegingsfactoren die
in deze gekoppeld zijn aan het onderwijsniveau dat aan de orde is. Daartoe wordt in de volgende tabel
in de eerste plaats het aantal leerkrachten in de populatie per soort school per district onderscheiden
naar het onderwijsniveau waarop zij opereren. Vervolgens worden de betreffende wegingsfactoren
hieruit afgeleid.
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Tabel S3a Het aantal leerkrachten in de populatie per district per soort school naar
onderwijsniveau

OnderwijsniveauDistrict / Aantal
GLO-leerkrachten

Stratum
nummer

Omschrijving (soort
school) 1e / 2e

Klas
3e / 4e

Klas
5e / 6e
Klas

Totaal

01 Paramaribo 1 Volksschool 308 306 275 889
N1 = 1182 2 Geen volksschool 101 102 90 293
02 Wanica 1 Randscholen 59 61 55 175
N2 = 440 2 Overige scholen 90 91 84 265
03 Commewijne 1 Mariënburg / Meerzorg 17 16 14 47
N3 = 163 2 Nw. Amsterdam 5 4 3 12

3 Overige scholen 35 35 34 104
04 Para 1 Javaanse scholen 6 4 3 13
N4 = 117 2 Inheemse scholen 8 7 5 20

3 Traditionele Para scholen 30 28 26 84
05 Saramacca 1 Groningen (stedelijk) 5 5 4 14
N5 = 106 2 Overige scholen 32 31 29 92
06 Coronie 1 Totness (stedelijk) 3 3 3 9
N6 = 30 2 Overige scholen 7 7 7 21
07 Marowijne 1 Moengo scholen 18 13 10 41
N7 = 126 2 Albina scholen 20 15 13 48

3 Overige scholen 16 12 9 37
08 Nickerie 1 Vestingscholen 18 17 13 48
N8 = 203 2 Wageningen 8 8 9 25

3 Polderscholen 45 45 40 130
09 Brokopondo 1 Scholen dichtbij

goudvelden
8 7 6 21

N9 = 82 2 Scholen veraf van
goudvelden

24 20 17 61

10 Sipaliwini 1 Marronscholen 36 30 24 90
N10 = 126 2 Inheemse scholen 18 10 8 36
GEHEEL SURINAME
N=2575

ALGEMEEN TOTAAL 917 877 781 2575

Bovenstaande tabel geeft inzicht in hoe de verdeling van het aantal leerkrachten in de populatie over
de onderscheiden strata eruit ziet. In hoofdzaak is het samenstellen van bovenstaande tabel bedoeld
geweest om tabel S3b op de volgende bladzijde af te leiden, in verband met het op formeel correcte
wijze uitvoeren van schattingen van een lager aggregatie niveau naar een hogere of/wel van
onderwijsniveau naar (soort) school- , naar districts- , naar landelijk cijfer.



280

Tabel S3b De wegingsfactoren in de leerkrachten populatie per district per soort school naar
onderwijsniveau

Onderwijsniveau TotaalDistrict / Aantal
GLO-leerkrachten

Stratum
nummer

Omschrijving (soort
school) 1e / 2e

Klas
3e / 4e

Klas
5e / 6e
Klas

01 Paramaribo 1 Volksschool 0.3465 0.3442 0.3093 1
N1 = 1182 2 Geen volksschool 0.3447 0.3481 0.3072 1
02 Wanica 1 Randscholen 0.3371 0.3486 0.3143 1
N2 = 440 2 Overige scholen 0.3396 0.3434 0.3170 1
03 Commewijne 1 Mariënburg / Meerzorg 0.3617 0.3404 0.2979 1
N3 = 163 2 Nw. Amsterdam 0.4167 0.3333 0.2500 1

3 Overige scholen 0.3365 0.3365 0.3270 1
04 Para 1 Javaanse scholen 0.4615 0.3077 0.2308 1
N4 = 117 2 Inheemse scholen 0.4000 0.3500 0.2500 1

3 Traditionele Para scholen 0.3572 0.3333 0.3095 1
05 Saramacca 1 Groningen (stedelijk) 0.3571 0.3571 0.2858 1
N5 = 106 2 Overige scholen 0.3478 0.3370 0.3152 1
06 Coronie 1 Totness (stedelijk) 0.3334 0.3333 0.3333 1
N6 = 30 2 Overige scholen 0.3334 0.3333 0.3333 1
07 Marowijne 1 Moengo scholen 0.4390 0.3171 0.2439 1
N7 = 126 2 Albina scholen 0.4167 0.3125 0.2708 1

3 Overige scholen 0.4325 0.3243 0.2432 1
08 Nickerie 1 Vestingscholen 0.3750 0.3542 0.2708 1
N8 = 203 2 Wageningen 0.3200 0.3200 0.3600 1

3 Polderscholen 0.3462 0.3462 0.3076 1
09 Brokopondo 1 Scholen dichtbij

goudvelden
0.3810 0.3333 0.2857 1

N9 = 82 2 Scholen veraf van
goudvelden

0.3934 0.3279 0.2787 1

10 Sipaliwini 1 Marronscholen 0.4000 0.3333 0.2667 1
N10 = 126 2 Inheemse scholen 0.5000 0.2778 0.2222 1
GEHEEL SURINAME
N=2575

ALGEMEEN TOTAAL 0.3561 0.3406 0.3033 1

Bijlage 16a
Leidraad bij de ‘hearings’

Na het geven van informatie over doel en opzet van het onderzoek komen de volgende zaken aan de
orde:
- de aanduiding probleemleerling. Welke soorten probleemleerlingen vinden wij op onze lagere

scholen (omvang van de diverse categorieën van probleemleerlingen;
- oorzaken die ten grondslag liggen aan de problemen die ontstaan bij de diverse categorieën van

probleemleerlingen;
- welke hulp wordt verleend aan de school en de diverse soorten probleemleerlingen in het

algemeen en aan die van wie de oorzaken van de problemen vooral liggen en sociaal-
maatschappelijke omstandigheden in het bijzonder;

- welke suggestie i.v.m. deze laatste categorie probleemleerlingen?
- graag, indien mogelijk: -een overzicht van aantal scholen, leerlingen en

-leerkrachten
-percentages probleemleerlingen met
 leerproblemen en met gedragsproblemen
-overzicht van instanties die hulp bieden.
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BIJLAGE  16b
Leidraad bij het interview met ouders

Hoofdthema's
Thema A Algemene gegevens over de ouders, de betrokken leerling(en) en de leefomgeving.

Gezinsgrootte, naam van de hulpverlenende instantie, algemene gegevens over het
probleemgeval.

Thema B Over de aard en verschijningsvormen van het probleem (gevolgen voor het
functioneren op school.) Oorzaakfactoren voor het probleem (o.a. in de
thuissituatie/belangstelling voor de school/gezondheidstoestand/vervoerssituatie.)

Thema C Over de verleende hulp (ontstaan van het contact met de hulpverlenende
instantie/verloop van de relatie met de hulpbiedende instantie).
Over de mening m.b.t. en ervaring met de aangeboden hulp (positieve/ negatieve
ervaringen/ verloop en resultaat van de hulpverlening).

Thema D Suggesties m.b.t. optimale hulpverlening aan probleemleerlingen op de lagere school.
Mening over vormen van op de schoolproblematiek gericht maatschappelijk werk,
enz.

Bijlage  16c
Leidraad bij het interview met vertegenwoordigers van de
hulpverleningsinstanties

Hoofdthema's
Thema A Inleiding over doel, taken, bemensing en werkwijze van de instantie.

Over problemen die de oorzaak kunnen zijn van het disfunctioneren van leerlingen op
de lagere scholen (grootte van het aantal probleemleerlingen, gebieden waarop de
problemen  betrekking hebben. Gedetailleerde informatie over deze gebieden.)

Thema B Over de hulp die aan de lagere school en/of haar probleemleerlingen wordt geboden
(soort hulp (bijvoorbeeld materieel,geestelijk/kortdurende en/of langdurende
begeleiding.)
Mening over de aangeboden hulp. Factoren die de hulpverlening verhinderen of
bevorderen.
Mate van gespecialiseerd zijn van de hulp naar het onderwijsveld toe. Mening over
gespecialiseerde vormen van op de problematiek van de school gericht
maatschappelijk werk (t.b.v. daarvoor in aanmerking komende probleemleerlingen).
Over probleemleerlingen van wie de oorzaken van hun problemen vooral liggen bij
buitenschoolse factoren.
Mening over deze categorie probleemleerlingen (grootte van deze groep, mate van
hulpverlening, enz)

Thema C Functionering van de instantie (knelpunten/problemen/samenwerking met andere
instanties)
Suggesties m.b.t. een optimaal functioneren van de instantie.
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Bijlage 17
De 10 basiscompetenties voor interne begeleiders

COMPETENTIE OMSCHRIJVING
1.Begeleiding van
leerkrachten

Het ondersteunen en begeleiden van leerkrachten bij het oplossen van
problemen zowel op pedagogisch, didactisch als organisatieniveau, waarbij
leerkrachten worden gestimuleerd hun eigen oplosingen te verwoorden.
Hierbij wordt ingespeeld op de verschillende mogelijkheden van
leerkrachten. Het ondersteunen en motiveren betreft de professionele en
persoonlijke ontwikkeling van collega's.
Leerkrachten moeten zich gesteund weten en zich uitgenodigd voelen om
didactische en pedagogische vaardigheden te ontwikkelen

2.Beheersen van gesprek-
en vergadertechnieken.

Het goed kunnen luisteren, de boodschap verstaan. Het kunnen
onderscheiden en toepassen van verschillende soorten gesprekken (ouders,
leerlingen, leerkrachten) in diverse situaties. Het leiden en begeleiden van
teamvergaderingen en/of vergaderingen in deelverband (technisch en
inhoudelijk).

3.Uitvoeren en
onderhouden van het
leerlingvolgsysteem:
(cyclus planmatig
werken)

Het maken van de toetskalender, het kunnen interpreteren van toets- en
observatiegegevens. Het begeleiden van collega's bij het opstellen en
evalueren van de groeps- en individuele handelingsplannen.
Het overzien van de samenhang tussen de onderwijsactiviteiten en zorgen
voor de realisatie van de onderwijsdoelen.
Het vermogen om te structureren en prioriteiten te stellen; time
management: het kunnen organiseren en archiveren. Elementaire
computervaardigheden zijn aanwezig.

4.Mondeling en
schriftelijk vaardig zijn

Het kunnen voorbereiden, samenvatten en vastleggen van vergaderingen,
besprekingen en inhoudelijke voorstellen.

5.Uitvoeren en
onderhouden van het
zorgsysteem

Het overzien van de relatie tussen het zorg- en verwijzingstraject en de
handelingsplanning op schoolniveau; het mede opzetten en bewaken van de
schoollijn. Het kennen van de procedures en het bewaken van afspraken.
Het onderhouden van de externe contacten.

6.(ortho)Pedagogisch- en
(ortho)didactische
vakkennis

Het beheersen van vakinhoudelijke kennis en vaardigheden en het actief
verdiepen/verbreden ervan. Het kunnen uitvoeren van PDO's. Het
uitbouwen van kennis bij herziene onderwijsdoelen.

7.Sociaal vaardig zijn Tactvol, relativeren, inleveringsvermogen, kritische eigenschappen die
nodig zijn om de samenleving met collega's te optimaliseren.

8.Zelfreflectie Het kunnen reflecteren op eigen gedrag, het kunnen omgaan met kritiek,
openstaan voor veranderingen en het werken aan de eigen ontwikkeling. De
voortschrijdende ontwikkeling richt zich op verbeteringen en
vernieuwingen van het zorgsysteem

9.Visie – ontwikkeling Het beleidsvoorbereidend meedenken over nieuwe ontwikkelingen in de
school met betrekking tot de zorgstructuur (brede school, nieuwe methodes,
tutoring). Het kunnen hanteren van korte- en lange termijnplanning.

10.Verantwoordelijkhede
n

Het onderscheiden en benoemen van interne verantwoordelijkheden. In
staat zijn het eigen werkterrein af te bakenen.

Bron: Afra Boddaert
Opmerking: aan de I.B.'ers zal voor het verantwoord uitoefenen van hun taken een aangepaste

nascholing moeten worden gegeven
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Bijlage 18
Voorbeeld:  Nascholingscursus schoolmaatschappelijk werk (cursusinhoud)

Cursusomvang : 4 dagen , 10.00 – 16.00uur
Op elke cursusdag komen ten minste de drie volgende onderdelen aanbod:
Planmatige en systematische werken in het schoolmaatschappelijk werk in een veranderende context.
Aan de hand van literatuur en (elders) ontwikkelde instrumenten wordt gereflecteerd op door de
deelnemers ingebrachte casuistiek uit de eigen praktijk.
Methoden en technieken om de uitgangssituatie van het cliëntsysteem te onderzoeken. Op welke
theorieen kunnen we ons hierbij baseren? In welke situaties maken wij gebruik van welke
instrumenten/hulpmiddelen? Hoe kunnen deze toegepast worden in de praktijk van het
schoolmaatschappelijk werk?
Veelvuldig terugkerende thema’s rondom samenwerking uit de praktijk van het schoolmaatschappelijk
werk, met daarbij aandacht voor onderhandelen, bemiddelen en consultatie.
Het presenteren van actuele trends in de ontwikkeling van de methodiek van het maatschappelijk werk
en deze onderzoeken op hun bruikbaarheid voor het schoolmaatschappelijk werk.

WERKWIJZE
Combinatie van :
uitleg, toelichting van bestudeerde theorie en bespreking van vragen van de deelnemers daarover;
het doen van oefeningen en rollenspelen gericht op het ontwikkelen van vaardigheden en
het bespreken en via rollenspel uitwerken van casuistiek, die wordt ingebracht door de deelnemers.
Ten behoeve van het feedback geven bij rollenspelen wordt o.a. gebruik gemaakt van principes uit de
video-interactie-begeleiding (VIB).
Er wordt van uit gegaan dat deelnemers bereid en in staat zijn voorafgaande aan een bijeenkomst 20 a
30 pagina’s literatuur te bestuderen en studieopdrachten thuis voor ter bereiden. Tijdens de cursus zal
bovendien gevraagd worden om casuistiek uit de eigen praktijk, gerelateerd aan een van de
onderwerpen uit het cursusaanbod, in te brengen.

EVALUATIE
Per cursusdag wordt mondeling geevalueerd. Aan het eind van de cursus wordt door iedere deelnemer
een evaluatieformulier ingevuld. Deze formulieren worden meegegeven aan het bestuur van het
Functie-verband Schoolmaatschappelijk werk van de NVMW.

BIJEENKOMST 1
Kennismaking, afstemming van wensen en verwachtingen. Oefeningen: wat is de essentie van het
schoolmaatschappelijk werk? Introductie van de cursus en de eerste cursusdag.
Bespreking studieopdracht vooraf.
De positionering van het schoolmaatschappelijk werk in een veranderende context: Inleiding en
discussies over enkele centrale concepten en uitgangspunten.
Posities en rollen van de schoolmaatschappelijk werker t.a.v. het kind/ de jongere, de ouders, de
school en de jeugdhulpverlening.
Oefening: hoe presenteer je je als schoolmaatschappelijk werker naar de verschillende partijen?
De uitgangssituatie van het cliëntsysteem. In welke positie bevindt het cliëntsysteem zich? In hoeverre
is er sprake van vrijwilligheid?
Oefening tegen je wil.
Hulpverlener, casemanager, of beide. Inleiding over enkele centrale concepten en uitgangspunten uit
het casemanagement. Het werken met een uitvoeringsteam. Inleiding: Rollenspel. Uitwisseling van
ervaringen.
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STUDIEOPDRACHTEN VOORAF
Iedere deelnemer beantwoordt schriftelijk de volgende vragen:
Wat maakt het schoolmaatschappelijk werk voor jou tot een aantrekkelijke werksoort?
Van welke persoonlijke ervaringen en sterktes (verworven tijdens studie of werk) kun je in deze
werksoort goed gebruik maken?
Welke vraagstukken en thema’s, die volgens jou passen in dit aanbod, zou je in deze cursus aan de
orde willen hebben?
Breng een casus mee.
Te bestuderen literatuur: uit de tekstverzameling de teksten 1, 2, 3 en 4.
Verdiepingsliteratuur
Uit de tekstverzameling tekst 5.

BIJEENKOMST 2
Theoretische inzichten en methodische vaardigheden die ondersteunend kunnen werken bij het
schoolmaatschappelijk werk. Inleiding over enkele centrale concepten en uitgangspunten uit de
sociaal-ecologische benadering.
Assessment van de omvang van het cliëntsysteem met behulp van activerende instrumenten. Het
ecogram: een plattegrond van het cliëntsysteem in en met hun omgeving. Demonstratie en oefening.
Sociale netwerkbenadering, uitleg en oefening,
Assessment van de cliënt/ het cliëntsysteem. Uitleg en oefening. De levenslijn: een tijdladder met
daarbij de belangrijkste gebeurtenissen uit het leven van de cliënt,
Werken met de checklist van Nora van Riet / NVMW.

STUDIEOPDRACHT VOORAF
Bereid je (schriftelijk aan de hand van trefwoorden) voor op het aspect ‘vragen stellen’ aan ouders
over de situatie rondom hun kind,
Brang een casus mee.
Te bestuderen literatuur: uit de tekstverzameling de teksten 6,7 en 8.
Verdiepingsliteratuur: Uit de tekstverzameling tekst 9.

BIJEENKOMST 3
Planmatig en systematisch werken, Inleiding over enkele centrale concepten en uitgangspunten.
Technieken van problematiseren. Betekenisgeving. Uitleg en oefening. Het ontwikkelen van een
gemeenschappelijke visie op de kern van de problematiek.
Werken met een handelingsplan. Formuleren van de doelen aan de hand van criteria uit het
Beroepsprofiel voor de Maatschappelijk Werker.
Het verdelen van taken. Wie doet wat? Werken met contacten. Uitleg en oefening. Werken met een
tijdbalk, uitleg en oefening.

STUDIEOPDRACHT VOORAF
Typeer de betekenis die ouders kunnen geven aan de ontstane probleemsituatie rond hun kind van een
van de  gezinnen uit je huidige cliëntenbestand.
Te bestuderen literatuur
Uit de tekstverzameling de teksten 10, 11,12, 13, 14, en 15.
Verdiepingsliteratuur
Uit de tekstverzameling tekst 16.

BIJEENKOMST 4
Vormen van samenwerking. Samenwerking. Inleiding over enkele centrale concepten en
uitgangspunten.
Onderhandelen. Rollenspel aan de hand van eigen cauistiek.
Verwijzen en bemiddelen. Oefening aan de hand van eigen casuistiek.
Consultatie van de cursus. Het maken van een implementatieplan.
Implementatie van de cursus. Implementatieplan.
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STUDIEOPDRACHT VOORAF.
Breng een casus mee.
Te bestuderen literatuur.
Uit de tekstverzameling de teksten 17, 18, 19 en 20.
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Bijlage 19
Voor zichzelf sprekende krantenkoppen uit het dagblad de “Ware Tijd”
(jaren 2000/2001)
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Bijlage 20
Organisatiestructuur, verwijzende / samenwerkende organisaties en methode van
aanpak van het MOB

Verwijzende en samenwerkende instanties

Hoofd

Afdelingen Secties

V.T.O.
+ V.S.

O.B.C.A
.

Algm.

Administratie en huish.pers.

Med. M.W. Ortho/
PSO

Spel Logo /
Fysio

B.O. scholen

Peuter/kleuter
scholen

Afd, begeleiding
v.h. MINOV

Pedologisch
instituut

GLO scholen
VOJ / VOS

Jeugdzorg

Eigen initiatief

Artsen /
Medische
specialisten

Consultatie-
bureaus

Ziekenhuizen

Crêches Familie
rechterlijke
zaken

KinderpolitieInternaten /
tehuizen

M.W.
Psycho                                           Med.

MOB
Fysio.                                         Drama

Ergo.                                            V.S.

O:B:C:A:
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Methode van aanpak

Verklaring der afkortingen
M.W. = Maatschappelijk werker
Ortho = Orthopedagogie
Med. = Medisch
Logo = Logopedie
Fysio = Fysiotherapie
PSO = Psychiater
V.T.O. = Vroegtijdige onderkenning
V.S. = afdeling vroegtijdige onderkenning en vroege stimulatie
O.B.C.A. = afdeling voor o.a. epilepsie

Aanmeldingsprobleem Algemene zaken

Medische screening

Intake

1e team
vergadering

Interne verwijzingExterne verwijzing

O.B.C.A

M.W.

Ortho.

Med.

Logo.

Fysio.

Ergo.

Drama

Psych.

V.S.

Onderzoek

Behandeling

Begeleiding

Verwijzing

AfsluitenExtern

2de team
vergadering

Intern

Verwijzing

3de team
vergadering
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Bijlage B (met betrekking tot hoofdstuk 5 (de M-tabellen), § 7.5 (de P-tabellen) en §  7.5.4 (het
tabellenprogramma van alle districten) en de tabellen met GLO-toetsresultaten)

Bijlage met betrekking tot hoofdstuk 5

Bijlage M1
Betrouwbaarheid steekproefomvang

Als centrale onderzoeksvariabele zouden wij de omvang van het aantal probleemleerlingen op de
GLO-scholen kunnen beschouwen. Beter vonden wij echter uit te gaan van het percentage probleem-
leerlingen per GLO-school. Omdat het echter een exploratief onderzoek betreft, kon de hoogte van dit
percentage niet op een redelijk niveau worden geraamd.

De veilige hoge kant, nl. P=0.5 ofwel 50% zou als indicatie kunnen dienen. Immers, bij P=0.5 wordt
de maximale waarde bereikt van de standaardafwijking van de gezochte fractie P en dus vindt men bij
de keuze van deze waarde altijd een bovengrens voor de noodzakelijke steekproefomvang. Zo zou
men bij de eis van een maximale schattingsfout van hoogstens 5% (d.i. de afstand tussen de steekproef
en het populatie-gemiddelde (percentage) van de centrale (kwalitatieve) onderzoeksvariabele met een
betrouwbaarheid van 95%, bij trekking volgens het enkelvoudig steekproefmodel ‘simple random
sampling’ een steekproef van hooguit n=172 onderzoekseenheden (GLO-scholen) uit N=302 GLO-
scholen moeten trekken. Voor de gebruikte formule wordt verwezen naar Moors ( 1975, par. 3.7, blz.
33 formule 3.7.3).

Deze formule luidt:
n = 4pq (4pq/N + b²), waarin

n = de steekproefomvang
p = de geraamde fractie; p is geraamd op 0.50. Immers, de populatiefractie P is onbekend
pq = de steekproefvariantie ( v/d kwalitatieve onderzoeksvariabele ); q=1-p
N = de populatie-omvang; geoperationaliseerd d.m.v. het aantal eenheden i/h kader.
b = de (95%-) betrouwbaarheidsmarge ofwel de maximale afstand tussen het steekproef - en het po-
pulatiegemiddelde (zie ook Moors par.3.5) ; b is hier gesteld op 5% dus b=0.05

Bij een geraamde fractie van p=0.25 en dezelfde eisen als voornoemd, zouden er n=150 GLO-scholen
getrokken moeten worden. Bij een geraamde fractie van p=0.15 en dezelfde eisen als voornoemd geeft
dit n=122 GLO-scholen.

Wij merken op dat het gedeelte dat dit aantal van de gehele populatie uitmaakt, de steekproeffractie
(ni/NI), in tegenstelling tot een wijdverbreid misverstand, zelden een rol van belang blijkt te spelen.
Voorts zij opgemerkt dat voornoemde formule alleen bij enkelvoudige (a-selecte) steekproeven geldig
is (zie ook Moors 1975 par. 3.5 blz. 28)

De in het voorgaande aangegeven berekening is uitgevoerd om een vergelijking te kunnen maken met
de omvang van de uiteindelijke steekproef. Deze werd om diverse redenen gesteld op n=77 GLO-
scholen ofwel ruim ¼ deel van de GLO-scholenpopulatie. Dit aantal ligt onder die, zoals in de voor-
gaande illustratie is gecalculeerd. Toch is het zo dat bij deze omvang, afhankelijk van de toegepaste
steekproefmethode,  resultaten kunnen voortkomen die even bruikbaar zijn als bij die uit een enkel-
voudige a-selecte steekproef met een grotere steekproefomvang het geval zou zijn.
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Bijlage M2
Stratificering met betrekking tot de steekproef van GLO-scholen

In de volgende tabel is de stratificering met betrekking tot de steekproef van scholen opgenomen.

Tabel S1a Het aantal scholen in de populatie versus steekproef per district per soort school met
bijbehorende steekproeffractie(ni/NI)
District Stratum

nummer
Omschrijving (soort
school)

Aantal i/d
populatie

Aantal i/d
steekproef

Steekproef-
fractie (ni/Ni)

01 Paramaribo 1 Volksschool 87 16 0.18
2 Geen volksschool 28 3 0.11

Districtstotaal 115 19 0.17
02 Wanica 1 Randscholen 20 4 0.20

2 Overige scholen 30 4 0.13
Districtstotaal 50 8 0.16

03 Commewijne 1 Mariënburg / Meer-
zorg

7 4 0.57

2 Nw. Amsterdam 2 2 1.00
3 Overige scholen 15 2 0.13

Districtstotaal 24 8 0.33
04 Para 1 Javaanse scholen 2 2 1.00

2 Inheemse scholen 3 1 0.33
3 Traditionele Para-

scholen
12 3 0.25

Districtstotaal 17 6 0.35
05 Saramacca 1 Groningen (stedelijk) 2 2 1.00

2 Overige scholen 12 3 0.25
Districtstotaal 14 5 0.36

06 Coronie 1 Totness (stedelijk) 1 1 1.00
2 Overige scholen 2 2 1.00

Districtstotaal 3 3 1.00
07 Marowijne 1 Moengoscholen 5 3 0.60

2 Albinascholen 6 1 0.17
3 Overige scholen 4 1 0.25

Districtstotaal 15 5 0.36
08 Nickerie 1 Vestingscholen 7 4 0.57

2 Wageningen 3 2 0.67
3 Polderscholen 16 3 0.19

Districtstotaal 26 9 0.35
09 Brokopondo 1 Scholen dichtbij

goudvelden
3 1 0.67

2 Scholen veraf van
goudvelden

10 3 0.20

Districtstotaal 13 4 0.31
10 Sipaliwini 1 Marronscholen 19 7 0.37

2 Inheemse scholen 6 3 0.50
Districtstotaal 25 10 0.40

GEHEEL SURINAME ALG. TOTAAL 302 77 0.25

Omdat wij hier te maken hebben met een exploratief onderzoek en er ten tijde van de voorbereiding
geen (globale) kennis van de grootte der standaardafwijkingen per stratum voorhanden was, was het
bepalen van de optimale allocatie van de gelede steekproef niet mogelijk. Ook blijkt achteraf dat  niet
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getracht is een evenredige allocatie toe te passen, zoals uit onderstaande tabel blijkt, waarbij wij ons
voor de illustratie beperkt hebben tot berekeningen.

Tabel S1b. Het aantal scholen per stratum (populatie versus steekproef) bij evenredige allocatie
District Aantal i/d popu-

latie
Aantal i/d steek-
proef

Aantal in de steekproef bij
evenredige allocatie

01 Paramaribo 115 19 29
02 Wanica 50 8 13
03 Commewijne 24 8 6
04 Para 17 6 4
05 Saramacca 14 5 4
06 Coronie 3 3 1
07 Marowijne 15 5 4
08 Nickerie 26 9 7
09 Brokopondo 13 4 3
10 Sipaliwini 25 10 6
Totaal 302 77 77

Was het zo, dat door het vaststellen van eenzesde deel uit het district Paramaribo en Wanica enerzijds
en eenderde deel in de overige districten anderzijds een zodanige verdeling van de totale steekproef-
omvang zou worden verkregen dat er sprake was van een gelede steekproef met evenredige allocatie,
dan zou deze als een zelfwegende steekproef kunnen worden beschouwd. Omdat dat hier niet zo is,
wordt bij het berekenen van landelijke cijfers, d.w.z. voor de populatie als geheel, gewogen met de
desbetreffende stratumproporties (van elk district).

Uiteindelijk is de steekproef gestratificeerd naar district en ‘soort school’, waarbij de stratificatievaria-
bele ‘soort school’ voor Paramaribo een combinatie is van schooldenominatie en buurt waarin de
school gevestigd is. Essentieel is in het algemeen de mate van correlatie tussen de onderzoeksvariabe-
le(n) en de stratificatievariabele(n).

Aangezien verwacht mag worden dat de schoolloopbaan van de lagereschoolleerlingen beïnvloed
wordt door (d.w.z. gecorreleerd is met) eerder aangehaalde stratificatievariabelen en daarmee dus de
omvang van de groep probleemleerlingen (als dominerende variabele in dit onderzoek), kan gerust
gesteld worden dat de nauwkeurigheid van de uitkomsten van het onderzoek door deze operationele
stratificatietoepassing in belangrijke mate is verhoogd dan wanneer dat niet het geval zou zijn en ertoe
overgegaan was om een enkelvoudige steekproef van dezelfde omvang (n=77 GLO-scholen) uit de
gehele populatie te trekken (zie Moors § 4.8.2)

Bijlage M3
Combinatie van stratificatie en vertakking

Gelet op de trekkingsprocedure van de steekproef van leerkrachten, hebben wij te maken met een
combinatie van stratificatie en vertakking. In de eerste plaats vindt stratificatie naar district en ‘soort
school’ plaats, waarna per aldus gevormde strata een aantal GLO-scholen is getrokken waarmee de
steekproef van GLO-scholen dan wel schoolleiders tot stand is gebracht.
Een bijzonderheid hierbij is dat er per getrokken GLO-school (primaire eenheid), eerst wordt gestrati-
ficeerd naar het onderwijsniveau binnen de lagere school en wel in drie catagorieën ofwel niveaus, t.w.
: 1e/2e klas; 3e/4e klas en 5e/6e klas. Vervolgens zijn er per aldus gevormde strata in de tweede trap
uit alle getrokken primaire eenheden, secundaire eenheden getrokken. Deze zijn dus de leerkrachten.
Eerder is aangegeven dat er d.mv. loting steeds één leerkracht per onderwijsniveau per getrokken
GLO-school is geselecteerd. De aldus verkregen steekproef van leerkrachten kan dus worden aange-
merkt als een gestratificeerde tweetrapssteekproef met stratificatie naar twee variabelen vóór de trek-
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king van de primaire eenheden en stratificatie na de trekking van de primaire eenheden ofwel vóór de
trekking van de secundaire eenheden.
De volgende tabel geeft het aantal leerkrachten van de populatie versus steekproef per district per
school met bij- behorende steekproeffractie.

Tabel S2a Het aantal leerkrachten in de populatie versus steekproef per district per soort school met
bijbehorende steekproeffractie (ni/Ni)
District Stratum

nummer
Omschrijving (soort
school)

Aantal i/d
populatie

Aantal i/d
steekproef

Steekproef-
fractie ( ni/Ni)

01 Paramaribo 1 Volksschool 889 48 0.05
2 Geen volksschool 293 9 0.03

Districtstotaal 1182 57 0.05
02 Wanica 1 Randscholen 175 12 0.07

2 Overige scholen 265 12 0.05
Districtstotaal 440 24 0.05

03 Commewijne 1 Mariënburg / Meerzorg 47 12 0.26
2 Nw. Amsterdam 12 6 0.50
3 Overige scholen 104 6 0.06

Districtstotaal 163 24 0.15
04 Para 1 Javaanse scholen 13 6 0.46

2 Inheemse scholen 20 3 0.15
3 Traditionele Para-

scholen
84 9 0.11

Districtstotaal 117 18 0.15
05 Saramacca 1 Groningen (stedelijk) 14 6 0.43

2 Overige scholen 92 9 0.10
Districtstotaal 106 15 0.14

06 Coronie 1 Totness (stedelijk) 9 3 0.33
2 Overige scholen 21 6 0.29

Distrctstotaal 30 9 0.30
07 Marowijne 1 Moengoscholen 41 9 0.22

2 Albinascholen 48 3 0.06
3 Overige scholen 37 3 0.08

Districtstotaal 126 15 0.12
08 Nickerie 1 Vestingscholen 48 12 0.25

2 Wageningen 25 6 0.24
3 Polderscholen 130 9 0.07

Districtstotaal 203 27 0.13
09 Brokopondo 1 Scholen dichtbij goud-

velden
21 6 0.29

2 Scholen veraf van goud-
velden

61 6 0.10

Districtstotaal 82 12 0.15
10 Sipaliwini 1 Marronscholen 90 21 0.23

2 Inheemse scholen 36 9 0.25
Districtstotaal 126 30 0.24

GEHEEL SURINAME ALG. TOTAAL 2575 231 0.09
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Bijlage M4a
Percenteerbasis

In verreweg de meeste onderzoeken beperkt men zich niet uitsluitend tot het doen van uitspraken over
de gehele doelpopulatie. Vaak komt het voor dat men ook geïnteresseerd is in relevante deelpopula-
ties. In het onderhavige onderzoek zijn wij geïnteresseerd in de mate van het probleem op districtsni-
veau. Binnen het district is het verschil tussen ‘soort school’ ook interessant. Men zou dan ook een
onderverdeling naar soort probleemleerlingen van belang kunnen achten. Kortom, hoe meer details des
te kleiner het aantal onderzoekselementen in een specifieke categorie (of cel in een tabel).
In dit onderzoek hanteren wij de volgende gradaties voor de percenteerbasis bij het beoordelen van
enige percentage dat als schatting wordt gebruikt voor de overeenkomstige onbekende parameter van
delen uit de doelpopulatie.

Tabel S3  Gradaties voor de beoordeling van percentages uit steekproefonderzoek die uitspraken
over delen van de onderzoekspopulatie in zich herbergen.

Percenteerbasis
Omvang van
de referentie
groep

Classificatie
Schatting van het per-
centage elementen in
de referentie groep dat
een bepaalde eigen-
schap bevat

Fluctuatie in de mate van
onzekerheid bij een ver-
schil van 1(één) element
meer of minder  met be-
doelde eigenschap

0 Niet zinvol Onbepaald Onbepaald
1- 4 Zeer zwak Zéér onbruikbaar Meer dan 20% - 100%
5- 9 Zwak Onbruikbaar Meer dan 10% - 20%
10 –19 Noch zwak noch sterk Minder bruikbaar Meer dan 5% - 10%
20- 49 Sterk Bruikbaar Meer dan 2 % - 5%
50 of meer Zéér sterk Ruim bruikbaar 2 % of minder

Bijlage M 4b Overzicht van de variabelen (kenmerken of indicatoren) die ge-
meten zijn
A. Identificatie en algemene classificerende kenmerken:

− code regio;
− code school;
− code soort school;
− code schoolleider;
− operationele status van de school (A1)10;

− onderwijsniveau waarop de leerkracht lessen verzorgd (A2-leerkracht);
− aantal dienstjaren leerkracht (A3-leerkracht);
− schoolomvang respectievelijk klassengrootte qua leerlingen (A2-schoolleider/A4-leerkracht);
− schooltypering qua woongebied leerlingen van de school (A3) respectievelijk van de klas

(A5).
B. Kenmerken met betrekking tot het disfunctioneren van de GLO-leerlingen op school (totale groep)

respectievelijk in de klas (kleine groep)
− aantal probleemleerlingen (B1);
− mogelijke problemen die ten grondslag liggen aan het disfunctioneren van de probleemleer-

lingen (B2);
− andersoortige problemen (dan in B2 aangegeven) die ten grondslag liggen aan het disfunctio-

neren van de probleemleerlingen (B3);
− maandelijkse verzuimen der leerlingen (B4);
− oorzaken van de mogelijke problemen die ten grondslag liggen aan het disfunctioneren van de

probleemleerlingen (B5);
− factoren uit de thuissituatie die problemen veroorzaken, die ten grondslag liggen aan het dis-
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functioneren van de probleemleerlingen (B5a);
− factoren uit de vervoerssituatie die ten grondslag liggen aan het disfunctioneren van de pro-

bleemleerlingen (B5b);
− factoren die het gebrek aan belangstelling voor de school voeden en er toe leiden dat er pro-

blemen ontstaan die ten grondslag liggen aan het disfunctioneren van de probleemleerlingen
(B5c);

− verwachte aantal zittenblijvers in het desbetreffende schooljaar (B6);
− jaarlijks medisch onderzoek onder de leerlingen (B7);
− referentieperiode jongste medisch onderzoek onder de leerlingen (B8).

C. Kenmerken met betrekking tot de geboden hulp aan de school en/of de verschillende categoriëen
van probleemleerlingen op school (totale groep) respectievelijk in de klas (kleine groep).
− het al dan niet bieden van hulp aan de probleemleerlingen en/of de school (C1)
− de namenlijst van de aan de school hulpbiedende instanties of personen (C2)
− de mate van tevreden zijn over de geboden hulp (C3)
− reden waarom aan de probleemleerlingen geen hulp wordt geboden (C4)
− het al dan niet bestaan van een gespecialiseerde vorm van maatschappelijk werk ten behoeve

van de probleemleerlingen (C5);
− de noodzakelijkheid voor het bestaan van een gespecialiseerde vorm van maatschappelijk

werk ten behoeve van de probleemleerlingen (C6);
− de beschikking over voorzieningen ten behoeve van de probleemleerlingen (C7).

D. Kenmerken met betrekking tot probleemleerlingen op school (totale groep) respectievelijk in de
klas (kleine groep):
− van wie de oorzaken van hun problemen vooral liggen op het gebied van sociaal-

maatschappelijke omstandigheden;
− aantal leerlingen dat goed kan leren maar toch problemen krijgt met het volgen van het

onderwijs vanwege de thuissituatie (D1);
− de vorm van hulpverlening aan leerlingen die goed kunnen leren maar toch problemen krijgen

met het volgen van het onderwijs vanwege de thuissituatie (D2).

Bijlage M.5
Verwachte hypothetische relaties

Als wij de begrippen ‘hypothese’ en ‘relatie’ bij elkaar brengen en in plaats van ‘een open uitspraak
omtrent iets’ ook mogen zeggen een veronderstelling omtrent iets, dan krijgt de combinatie ‘hypothe-
tische relatie’ de betekenis die wij u willen voorhouden nl. een veronderstelling omtrent het wel of niet
bestaan van associatie, samenhang of verband tussen twee of meer variabelen. In de analyse zullen wij
ons in verband met de overzichtelijkheid en leesbaarheid der kruistabellen beperken tot het onderzoek
naar het bestaan van associatie, samenhang of verband, telkens tussen twee variabelen, gemeten aan
hetzelfde soort onderzoekseenheid, bijvoorbeeld voor de collectiva scholen, tussen de variabele ‘soort
school’ en ‘het aantal probleemleerlingen’. Daar wij te doen hebben met een exploratief onderzoek,
zullen wij trachten in het nu volgende de hypothetische relaties op intuïtieve gronden te formuleren
(de letters en cijfers corresponderen met die van de vragen in de enquêtes/ zie Bijlagen A, 9a en 9b).

Relatie tussen schoolomvang (A2) en proportie probleemleerlingen (B1)
Relatie tussen klasse-grootte (A4) en proportie probleemleerlingen (B1)
Relatie tussen onderwijsniveau(A2) en proportie probleemleerlingen (B1)
Relatie tussen schooltypering (A3) en proportie probleemleerlingen (B1)
Relatie tussen schooltypering (A3) en soort problemen waarmee de probleemleerlingen te kampen
hebben (B2)
Relatie tussen schooltypering (A3) en oorzaken van de problemen waarmee de probleemleerlingen te
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kampen hebben (B5)
Relatie tussen schooltypering (A3) en factoren uit de thuissituatie die de problemen waarmee de pro-
bleemleerlingen te kampen hebben veroorzaken (B5a)
Relatie tussen schooltypering (A3) en factoren uit de vervoerssituatie die de problemen waarmee de
probleemleerlingen te kampen hebben veroorzaken (B5b)
Relatie tussen schooltypering (A3) en factoren die het gebrek aan belangstelling voor de school voe-
den waardoor de problemen waarmee de probleemleerlingen te kampen hebben onstaan (B5c)
Relatie tussen schooltypering (A3) en proportie zittenblijvers (B6)
Relatie tussen onderwijsniveau (A2) en proportie zittenblijvers (B6)
Relatie tussen omvang zittenblijvers (B6) en proportie probleemleerlingen (B1)
Relatie tussen schooltypering (A3) en hulp aan probleemleerlingen (C1)
Relatie tussen schoolomvang (A2) en hulp aan probleemleerlingen (C1)
Relatie tussen onderwijsniveau (A2) en hulp aan probleemleerlingen (C1)
Relatie tussen schooltypering (A3) en reden voor geen hulpverlening aan probleemleerlingen (C4)
Relatie tussen onderwijsniveau (A3) en reden voor geen hulpverlening aan probleemleerlingen (C4)
Relatie tussen schooltypering (A3) en hulpbiedende instanties (C2)
Relatie tussen schooltypering (A3) en tevredenheid over hulpbiedende instanties (C3)
Relatie tussen hulpbiedende instanties (C2) en tevredenheid over haar hulpverlening (C3)
Relatie tussen schooltypering (A3) en de noodzaak voor een gespecialiseerde vorm van maatschappe-
lijk werk ten behoeve van de probleemleerlingen (C6)
Relatie tussen schooltypering (A3) en aanwezige voorzieningen op school in het kader van hulp aan de
probleemleerlingen (C7).
Relatie tussen schooltypering (A3) en jaarlijks medisch doen onderzoeken van de leerlingen.
Relatie tussen onderwijsniveau (A2) en jaarlijks medisch doen onderzoeken van de leerlingen (B7).
Relatie tussen schooltypering (A3) en referentieperiode jongste medisch onderzoek van de  leerlingen
(B8).
Relatie tussen schooltypering (A3) en omvang probleemleerlingen van wie de belangrijkste oorzaak
van de problemen ligt in buitenschoolse factoren (D1).
Relatie tussen schoolomvang (A2) en omvang probleemleerlingen van wie de belangrijkste oorzaak
van de problemen ligt in buitenschoolse factoren (D1).
Relatie tussen onderwijsniveau (A2) en omvang probleemleerlingen van wie de belangrijkste oorzaak
van de problemen ligt in buitenschoolse factoren (D1).
Relatie tussen klassegrootte (A4) en omvang probleemleerlingen van wie de belangrijkste oorzaak van
de problemen ligt in buitenschoolse factoren (D1).
Relatie tussen schooltypering (A3) en de beste vorm van hulpverlening aan probleemleerlingen van
wie de belangrijkste oorzaak van de problemen ligt in buitenschoolse factoren (D2).
Relatie tussen aantal dienstjaren (A3) en de beste vorm van hulpverlening aan probleemleerlingen van
wie de belangrijkste oorzaak van de problemen ligt in buitenschoolse factoren (D2).
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BIJLAGE M6 Tabellenprogrammas

Tabellen kruisschema 1: inhoudende een overzicht van kruisingen van variabelen in tabelvorm voor het
verkrijgen van inzicht in de problemen die ten grondslag liggen aan het disfunctioneren van lagere
schoolleerlingen

Schoolleiders Leerkrachten
Informatie sector Kruising v/d

vragen
Tabel-
nummer

Kruising v/d
vragen

Tabel-
nummer

Het aantal probleemleerlingen A2/A3/B1 P7 A2/A4/B1 P7-L
De soort problemen A2/A3/B2 P8 A2/A5/B2

A2/A3/B2
A2/A3/B3

P8-L
P8-L1
P8-L3

De oorzaken der aangegeven problemen A3/B5 P9 A2/A5/B5 P9-L
De oorzaken i.v.m. de thuissituatie A3/B5a P9a A2/A5/B5a P9a-L
De oorzaken i.v.m. de vervoerssituatie A3/B5b P9b A2/A5/B5b P9b-L
De oorzaken i.v.m. het gebrek aan belang-
stelling voor de school

A3/B5c P9c A2/A5/B5c P9c-L

De relatie tussen aantal probleemleer- lin-
gen en verwachte aantal zittenblijvers /
verzuimers

A3/B1/B6 P10 A2/A5/B1/B6
A2/A5/B4

P10-L
P10-L1

Tabellen kruisschema 2: inhoudende een overzicht van kruisingen van variabelen in tabelvorm voor het
verkrijgen van inzicht in de hulpverleningsvormen en hun functioneren t.b.v. de lagere school en haar
probleemleerlingen

Schoolleiders Leerkrachten
Informatie sector Kruising v/d

vragen
Tabel-
nummer

Kruising v/d
vragen

Tabel-
nummer

Het aantal scholen waar wel of geen hulp
wordt geboden

A3/C1 P11 A2/A5/C1 P11-L

De redenen voor het niet aanbieden van hulp A3/C4 P12 A3/C1/C3/C4 P12-L
Door welke instanties hulp wordt geboden A3/C2 P13 A2/A5/C2/C3 P13-L
Hoe de aangeboden hulp wordt ervaren A3/C2/C3 P14 A3/C1/C3/C4 P14-L
Het al of niet bestaan van de noodzaak van een
gespecia-liseerde vorm van (schoolge-
richt)maatschap-pelijk werk

A3/C5/C6 P15 A2/A5/C5 P15-L

De op de scholen beschikbare vormen van
hulpverlening

A3/C7 P16 A5/C7 P16-L

Wel of geen jaarlijks terugkerend en laatste
medisch onderzoek

B7
B8

P16a
P16b

A5/B7
A5/B8

P16a-L
P16b-L

Tabellen kruisschema 3: inhoudende een overzicht van kruisingen van variabelen in tabelvorm voor het
verkrijgen van inzicht in de hulpverlening m.b.t. problemen die hun belangrijkste oorzaken vinden in
buitenschoolse factoren.

Schoolleiders Leerkrachten
Informatiesector Kruising v/d

vragen
Tabel-
nummer

Kruising
v/d vragen

Tabel-
nummer

De grootte van de categorie probleemleerlingen A3/A2/D1 P17 A4/A5/B1/
D1

P17-L

Welke hulpverlening wordt ervaren of aangege-
ven als de beste voor deze categorie van pro-
bleemleerlingen

A3/D2 P18 A2/A3/D2 P18-L
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BIJLAGEN MET BETREKKING TOT PARAGRAAF 7.5

bijlagen P1 en P2

Toelichting op deze P– bijlagen

De bedoeling van deze bijlagen is de lezer een duidelijk beeld te geven van waaruit, aan de hand van
de eerder aangegeven analyseroute (§  7.5.2 ), de in de tekst gepresenteerde eindtabellen zijn afgeleid.
Vanwege de grote omvang van het aantal tabellen wordt slechts met betrekking tot het eerste item (de
omvang van de populatie probleemleerlingen op de lagere scholen in Paramaribo) gedetailleerd de
analyseroute gedemonstreerd.

Bijlage P 1
Klassengrenzen/wegingscoëfficiënten

Vanwege het feit dat bij de enquêtes van zowel de schoolleiders alsmede de leerkrachten gewerkt is
met  ‘open- klassen’ voor wat betreft de inschatting van de omvang aan leerlingen en probleemleerlin-
gen was het noodzakelijk  voor een  nadere analyse de openklassengrenzen (na ‘call backs’) te bepa-
len. Hieronder volgen de uitgangspunten hieromtrent ( zie ook de bijlagen 9a en 9b, respectievelijk de
enquête voor schoolleiders en leerkrachten).

klassengrenzen v/d open-klassen:
-a-vragenlijst schoolleiders:
1. de bovengrens van de klasse ‘minstens 400’ leerlingen (A2), is vastgesteld op 600 leerlingen;
2. de ondergrens van de klasse ‘niet meer dan 180’ leerlingen (A2), is vastgesteld op 170 leerlingen

voor Paramaribo; in de districten is deze ondergrens lager en loopt tot 40 leerlingen (zie Comme-
wijne steekproefscholen);

3. de bovengrens van de klasse ‘meer dan 30’ leerlingen (B1), is vastgesteld op 50 leerlingen;
4. de ondergrens van de klasse  ‘niet meer dan 10’ leerlingen (B1), is vastgesteld op 5 leerlingen.;
-b-vragenlijst  leerkrachten:
5. de bovengrens van de klasse ‘minstens 35’ leerlingen (A4), is vastgesteld op 40 leerlingen;
6. de ondergrens van de klasse ‘minder dan 25’ leerlingen (A4), is vastgesteld op 20 leerlingen;
7. de bovengrens van de klasse ‘minstens 15’ leerlingen (B1), is vastgesteld op 20 leerlingen;
8. de ondergrens van de klasse  ‘minder dan 5 ’ leerlingen (B1), is vastgesteld op 1 leerling.

Voorts is het van belang te beseffen, dat overeenkomstig het toegepaste steekproefmodel de nodige
afzonderlijke schattingen op stratum niveau zullen moeten worden ‘gewogen’ om te komen tot dis-
tricts – en landelijke cijfers. Daartoe zijn ( zie ook bijlage 15) de onderstaande wegingscoëfficiënten
afgeleid:

wegingscoëfficiënten:
-c-vragenlijst schoolleiders:
1. voor de volksscholen in Paramaribo is het wegingscoëfficiënt 0.7565;
2. voor de niet-volksscholen in Paramaribo is het wegingscoëfficiënt 0.2435

-d-vragenlijst  leerkrachten:
m.b.t. de volkscholen:

3. onderwijsniveau  1: klasse 1 + 2  wegingscoëfficiënt = 0.3465;
4. onderwijsniveau  2: klasse 3 + 4  wegingscoëfficiënt = 0.3442;
5. onderwijsniveau  3: klasse 5 + 6  wegingscoëfficiënt = 0.3093

m.b.t. de niet-volkscholen:
6. onderwijsniveau  1: klasse 1 +2  wegingscoëfficiënt = 0.3447;
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7. onderwijsniveau  2: klasse 3 +4  wegingscoëfficiënt = 0.3481;
8. onderwijsniveau  3: klasse 5 +6  wegingscoëfficiënt = 0.3072

Tenslotte zijn waarnodig ‘gemiddelden’ uit de waargenomen conditionele frequentie verdelingen be-
rekend om de hypothetische relatie tussen de gekruiste variabelen beter tot hun recht te doen komen.
Het resultaat van dit soort berekeningen uit de oorspronkelijke kruistabellen is terwille van de nadere
analyse wederom in tabelvorm gegoten.

Bijlage P2
Analyseroute (item 1) + enkele in de tekst genoemde tabellen van afzonderlijke
type respondenten

Item 1. De omvang van de populatie probleemleerlingen op de lagere scholen in Paramaribo
Vragenlijst schoolleiders / VR_A2 * VR_B1 *

Tabel P7 Het aantal scholen per soort school (A3) en schoolomvang (A2) naar het aantal probleemleerlingen
(B1)

B.1 Het aantal leerlingen dat een probleem vertoont
schat ik op:

Totaal
Soort
school

A.2 Het aantal leerlingen op deze
school bedraagt:

Niet
meer
dan 10

Meer dan 10
maar niet
meer dan 20

Meer dan 20
maar niet
meer dan 30

Meer
dan 30 % Abs.

Niet meer dan 180 100 100 2
Meer dan 180 maar minder dan 400 28.6 28.6 42.8 100 7Volks-

scholen Minstens 400 14.3 85.7 100 7
Niet meer dan 180 0 0
Meer dan 180 maar minder dan 400 66.7 33.3 100 3Niet –

volks-
scholen

Minstens 400 0 0

Opmerking:  vanwege deze operationalisatie is het doen alsof de meting een ‘exacte’ waarde heeft en
dus een zekere precisie suggereert niet juist. Derhalve geeft het meten in de vorm van ‘intervallen’
ofwel ‘grootte-klassen,’ hier de meting zelf, een hogere validiteit dan wanneer als ‘inschatting’ steeds
een enkele getalswaarde zou worden opgegeven. De uiteindelijke metingen van bovenvermelde ken-
merken zijn dus op ordinale schaal verricht.

Uit tabel P7 blijkt dat een grotere schoolomvang, in termen van aantal leerlingen zoals gemeten, ge-
paard gaat met een verschuiving naar rechts van de conditionele verdeling van het aantal probleem-
leerlingen op de school. Dit betekent dat op grotere scholen ‘gemiddeld’ ook meer probleemleerlingen
rondlopen dan op kleinere scholen. Dit komt het best tot uiting door ook daadwerkelijk de ‘gemiddel-
den’ per conditionele verdeling te bepalen en op overzichtelijke wijze te presenteren. Daartoe is tabel
P7a opgemaakt. Alvorens deze wordt bekeken, geven we een nadere toelichting.

Voor de vaststelling van de ‘gemiddelden’ is gebruik gemaakt van de formule van de algemeen be-
kende centrummaat voor het karakteriseren van een frequentieverdeling namelijk ‘ het rekenkundig
gemiddelde’.  De berekening werd voor elke uit het grondmateriaal samengestelde conditionele verde-
ling uitgevoerd en is het eindresultaat in de respectieve ‘cellen’ van de samengevatte tabel P7a ge-
plaatst. Deze celwaarden  zijn dan de ‘celgemiddelden’.
Het districtscijfer is op een andere wijze tot stand gekomen dan de zgn. basiscelwaarden. Dit cijfer is
een ‘gewogen gemiddelde’ van de celwaarden van dienovereenkomstige antwoordcategorieën over de
onderscheiden strata en kon alleen in die gevallen worden bepaald waarbij de bedoelde basiscelwaar-
den over alle onderscheiden strata bekend waren geworden uit de opgemaakte conditionele frequentie-
verdelingen.
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Dit houdt in dat, indien in het meetproces een zekere conditionele verdeling niet opgemaakt kon wor-
den doordat hiervoor geen elementen in de steekproef terecht zijn gekomen en dus ook geen waarne-
mingen aan deze categorie elementen gedaan kon worden of zelfs in het geval dat deze categorie ele-
menten in de  onderzoekspopulatie helemaal niet bestaat, het ook niet mogelijk was het desbetreffende
celgemiddelde te produceren en dus ook niet het desbetreffende districtscijfer.
Vragenlijst schoolleiders / VR_A2 * VR_B1 *
Tabel P7a Het gemiddeld aantal probleemleerlingen (B1) per soort school (A3) en schoolomvang (A2)

Soort schoolA.2 Het aantal leerlingen op deze
school bedraagt: Volksscholen n = 16 Niet -volksscholen n=3

Districtscijfer
Per schoolomvang

Niet meer dan 180 15.0 . .
Meer dan 180 maar minder dan
400

28.6 18.3 26.1

Minstens 400 37.9 . .
Stratum gemiddelde 30.9 . .

N.B. Het stratumgemiddelde is berekend uit de marginale verdeling van het aantal probleemleerlingen
op school (B1) per soort school d.w.z. ongeacht de schoolomvang. In tabel P7 is deze marginale ver-
deling (de absolute steekproefaantallen per antwoordcategorie op vraag B1) niet direct zichtbaar, maar
kan worden afgeleid uit de marginale verdeling van de schoolomvang (de absolute aantallen per cate-
gorie zijn gegeven) en de conditionele verdelingen van B1 per schoolomvang categorie (de percenta-
ges zijn gegeven).

De cijfers in tabel P7a laten duidelijk zien dat inderdaad de omvang van het aantal probleemleerlingen
op school, zoals hypothetisch verwacht (zie hypothetische relatie 1), positief gecorreleerd is met de
schoolomvang (geoperationaliseerd volgens eerder besproken meetprocedure). Voorts blijkt hieruit dat
de omvang van dit probleem bij de volksscholen per onderscheiden ‘schoolomvang’ categorie, hoger
ligt dan bij de niet-volkscholen. Alhoewel dit patroon slechts voor de categorie ‘medium size’ (meer
dan 180 maar minder dan 400 leerlingen op school) kon worden getraceerd, wegens het niet geselec-
teerd zijn van de overige ‘sizes’ niet-volksscholen in de steekproef, zal zij op basis van analogie rede-
neringen algemeen geldig zijn.
Op basis van deze cijfers kunnen wij het probleem nog scherper stellen door binnen de ‘medium size’
scholen de respectieve celgemiddelden per soort school te relativeren. Het blijkt dus dat het fenomeen
‘probleemleerlingen op de lager school’ zich op de volksscholen op een niveau beweegt, dat 56% ho-
ger ligt dan op de niet-volksscholen het geval is.

Wordt de schoolomvang, zoals gemeten door het voorleggen van de drie antwoord-categorieën aan de
schoolleiders t.w. ‘small size’ (niet meer dan 180 leerlingen op school), ‘medium size ’ (meer dan 180
maar minder dan 400 leerlingen) en ‘large size’ (minstens 400 leerlingen), vervangen door  hun res-
pectieve klassenmidden, zijnde een goede benadering van ‘het gemiddelde’ van de waarnemingsuit-
komsten in de des-betreffende categorie indien op rationiveau gemeten zou worden, dan zijn wij in
staat het probleem nog verder te anayseren. Het resultaat van deze benadering is in de volgende tabel
opgenomen.

Vragenlijst schoolleiders / VR_A2 * VR_B1 *
Tabel P7a Het gemiddeld aantal probleemleerlingen (B1) per soort school (A3) en schoolomvang (A2)
met het klassenmidden als kengetal van de respectieve categorieën

 Soort schoolKlassenmiddens van de antw.c.
opde vr.naar het aantal l.l.en(A2) Volksscholen n = 16 Niet -volksscholen n=3

Districtscijfer
Per schoolomvang

‘small size’: gem. 175 leerlingen 15.0 . .
‘medium size’: gem. 290 leerlin-
gen

28.6 18.3 26.1

‘large size’: gem. 500 leerlingen 37.9 . .
Stratum gemiddelde 30.9 . .
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Als wij het ‘gemiddeld’ aantal probleemleerlingen per schoolomvang categorie relateren aan het ‘ge-
middeld’ aantal leerlingen op school per dienovereenkomstige categorie, gebruikmakend van de klas-
senmiddens uit bovenstaande tabel, dan vinden wij de volgende percentages probleemleerlingen op de
GLO-volksscholen vanuit deze benadering per schoolomvang categorie t.w.: voor ‘small size’,8.6%;
voor ‘medium size’ 9.9% en voor ‘large size’,7.6%. Op de niet-volksscholen is dit percentage voor
‘medium size’, 6.3%. Vergeleken met dienovereenkomstige ‘size’ blijkt dus ook nu weer dat het pro-
bleem op de volksscholen nijpender is, dan op de niet-volksscholen. Voor de overige ‘sizes’ zijn voor
wat betreft de niet-volksscholen geen meetgegevens beschikbaar.
Uit de marginale verdeling van het aantal steekproefscholen naar schoolomvang (zie tabel P7) kan
worden berekend dat deze scholen ‘gemiddeld’ ±368 leerlingen per GLO-school in Paramaribo her-
bergen. Als nu naar analogie het ‘gemiddeld’ aantal probleemleerlingen op de GLO-volksscholen in
Paramaribo ongeacht schoolomvang categorieën (d.w.z. het stratumgemiddelde) wordt gerelateerd aan
het daarnet berekende gemiddeld aantal leerlingen op de GLO-volksscholen in Paramaribo, dan vin-
den wij als percentage, zijnde de mate waarin het bestudeerde fenomeen voorkomt, op voornoemde
GLO-scholen, 8.4%.

Merk op dat in het voorgaande de schattingen gebaseerd zijn op meetgegevens die afkomstig zijn uit
de enquêtes met schoolleiders. In het nu volgende zullen schattingen met betrekking tot hetzelfde
kenmerk van de steekproefscholen tot stand worden gebracht uit meetgegevens die afkomstig zijn uit
de enquêtes met leerkrachten.
De rekenprocedures om te komen tot deze schattingen zijn omslachtiger dan dienovereenkomstige
schattingen op basis van de meetgegevens van de schoolleiders. Het verschil ligt hem in de toegepaste
steekproefmethoden. 

Omwille van de overzichtelijkheid zijn de respectieve variabelen in separate kruistabellen d.w.z. per
soort school in relationele zin met elkaar in verbinding gebracht in tabel P7.1-L (de volksscholen)
respectievelijk P7.2-L (de niet-volksscholen).

Vragenlijst leerkrachten  VR_A4 * VR_B1 * VR_A2 *
Tabel P7.1 -L Het aantal leerkrachten op de GLO – volksscholen in Paramaribo per onderwijsniveau (A2) en
klassengrootte (A4) naar het aantal probleemleerlingen (B1) in hun klassen.

 B.1 Het aantal leerlingen dat een probleem vertoont
schat ik op:

Totaal

A.2 Ik ben
leerkracht van:

 A.4 Het aantal leerlingen van
mijn klas bedraagt:

Minder dan 5 Minstens 5 maar
minder dan 15

Minstens 15
In % Abs.

Minder dan 25 100 100 3
Minstens 25 maar minder dan 35 18.2 72.7 9.1 100 11
Minstens 35 100 100 1
Niet vermeld *) 100 100 1

Klasse 1 of 2

Ongeacht klassengrootte 18.8 68.7 12.5 100 16
Minder dan 25 20.0 60.0 20.0 100 5
Minstens 25 maar minder dan 35 33.3 66.7 100 9
Minstens 35 50.0 50.0 100 2

Klasse 3 of 4

Ongeacht klassengrootte 25.0 62.5 12.5 100 16
Minder dan 25 33.3 50.0 16.7 100 6
Minstens 25 maar minder dan 35 14.3 85.7 100 7
Minstens 35 100 100 3

Klasse 5 of 6

Ongeacht klassengrootte 18.8 75.0 6.3 100 16

*) gegeven het antwoord op vraag B1, kan worden aangenomen dat het betreffende aantal leerlingen in
die respectieve klas minder dan 25 is. Hierdoor wordt de conditionele verdeling van B1 voor deze
klassengrootte alsvolgt aangepast. Minder dan 5 probleemleerlingen 25.0% en minstens 5 maar minder
dan 15 probleemleerlingen 75.0%. Totaal zijn er in deze klassengrootte (binnen onderwijsniveau 1;
klasse 1 of 2) na aanpassing 3 + 1 = 4 leerkrachten gemeten.
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Vragenlijst leerkrachten  VR_A4 * VR_B1 * VR_A2 *
Tabel P7.2 - L Het aantal leerkrachten op de GLO- niet-volksscholen in Paramaribo per onderwijsniveau
(A2) en klassengrootte (A4) naar het aantal probleemleerlingen (B1) in hun klassen.

B.1 Het aantal leerlingen dat een probleem vertoont
schat ik op:

Totaal

A.2 Ik ben
leerkracht van:

 A.4 Het aantal leerlingen van
mijn klas bedraagt:

Minder dan 5 Minstens 5 maar
minder dan 15

Minstens 15
In % Abs.

Minder dan 25 0 0
Minstens 25 maar minder dan 35 33.3 66.7 100 3
Minstens 35 0 0

Klas 1 of 2

Ongeacht klassengrootte 33.3 66.7 100 3
Minder dan 25 100 100 1
Minstens 25 maar minder dan 35 100 100 2
Minstens 35 0 0

Klas 3 of 4

Ongeacht klassengrootte 100 100 3
Minder dan 25 50 50 100 2
Minstens 25 maar minder dan 35 100 100 1
Minstens 35 0 0

Klas 5 of 6

Ongeacht klassengrootte 66.7 33.3 100 3

Uit de tabellen P7.1-L en P7.2-L zijn voor de verdere analyse op grond van een analoge benadering als
die bij de analyse van de overeenkomstige data van de schoolleiders, de conditionele verdelingen van
het aantal probleemleerlingen gekarakteriseerd d.m.v. hun respectieve gemiddelden. Het resultaat van
de algemene rekenprocedure in deze is eveneens in tabelvorm opgenomen.
Daartoe is tabel P7-L samengesteld, waarbij de volksscholen resp. niet-volksscholen ter vergelijking
zoals gebruikelijk naast elkaar geplaatst zijn.

Vragenlijst leerkrachten  VR_A4 * VR_B1 * VR_A2 *
Tabel P7-L Het gemiddeld aantal probleemleerlingen (B1) per soort school, onderwijsniveau (A2) en klas-
sengrootte (A4)

Soort schoolA.2 Ik ben
leerkracht van:

 A.4 Het aantal leerlingen van
mijn klas bedraagt: Volksscholen Niet-volksscholen Districtcijfer
Minder dan 25 8.3 .
Minstens 25 maar minder dan 35 9.4 7.7 9.0
Minstens 35 17.5 .Klas 1 of 2
Ongeacht klassengrootte 9.6 .
Minder dan 25 10.1 3.0 8.4
Minstens 25 maar minder dan 35 7.7 3.0 6.6
Minstens 35 13.8 .

Klas 3 of 4

Ongeacht klassengrootte 9.2 .
Minder dan 25 8.9 6.5 8.3
Minstens 25 maar minder dan 35 9.0 3.0 7.5
Minstens 35 10 .

Klas  5 of 6

Ongeacht klassengrootte 9.2 .

Uit tabel P7-L blijkt dat de relatie, waarbij het aantal probleemleerlingen op de lagere scholen positief
gecorreleerd met het aantal leerlingen op de school als hoogste collectiva, ook in de klas als lagere
collectiva (binnen de onderscheiden onderwijsniveaus) aanwezig is.

Naar analogie van de analyse van de data van de schoolleiders wordt in het nu volgende de klassen-
middens van de klassengrootten gebruikt om een nadere analyse te maken naar van de mate waarin het
probleem zich op zowel de volksscholen alsmede niet-volksscholen manifesteert. Daartoe is de vol-
gende tabel, min of meer gelijkend op tabel P7-L, samengesteld.
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Vragenlijst leerkrachten  VR_A4 * VR_B1 * VR_A2 *
Tabel P7-La Het gemiddeld aantal probleemleerlingen (B1) per soort school, onderwijsniveau (A2) en
klassengrootte (A4)

Soort schoolA.2 Ik ben
leerkracht van:

Klassenmiddens van de antwoordcategorieën
op de vraag naar het aantal leerlingen in de
klas (A4)

Volksscholen Niet- volks-
scholen

District-
cijfer

‘small size’: gem. 22.5 leerlingen 8.3 .
‘medium size’: gem. 30.0 leerlingen 9.4 7.7 9.0
‘large size’: gem. 37.5 leerlingen 17.5 .Klas 1 of 2
Ongeacht klassengrootte 9.6 .
‘small size’: gem. 22.5 leerlingen 10.1 3.0 8.4
‘medium size’: gem. 30.0 leerlingen 7.7 3.0 6.6
‘large size’: gem. 37.5 leerlingen 13.8 .

Klas 3 of 4

Ongeacht klassengrootte 9.2 .
‘small size’: gem. 22.5 leerlingen 8.9 6.5 8.3
‘medium size’: gem. 30.0 leerlingen 9.0 3.0 7.5
‘large size’: gem. 37.5 leerlingen 10 .

Klas 5 of 6

Ongeacht klassengrootte 9.2 .
-
Evenzo wordt het gemiddeld aantal leerlingen per klas binnen elk onderscheiden onderwijsniveau
afzonderlijk berekend, uit de marginale verdeling (met vermelding van absolute frequenties) van de
variabele ‘klassengrootte’ (zie tabel P7.1 – L). Voor alle drie onderscheiden onderwijsniveaus op de
lagere school, vinden wij een rekenkundig gemiddelde van 28.6 leerlingen per klas op de volksscho-
len. Voor de niet-volksscholen is dit niet zinvol uit tabel P7.2 – L te berekenen, omdat binnen sommi-
ge onderwijsniveaus niet alle ‘grootte-klassen’ door of vanwege de steekproef vertegenwoordigd zijn.

Waar het met name nu om gaat, is het relativeren van het gemiddeld aantal probleemleerlingen per
onderscheiden subcategorie aan het gemiddeld aantal leerlingen per dienovereenkomstige subcatego-
rie. Hierdoor zijn wij in staat de mate van manifestatie van het probleem aan te duiden.

Omdat wij hier te maken hebben met veel meer subcategorieën dan bij de schoolleiders het geval is,
zullen wij de percentages die de mate van het probleem indiceren voor de overzichtelijkheid eerst in
tabelvorm gieten. Wij vinden het volgende resultaat:

Vragenlijst leerkrachten  VR_A4 * VR_B1 * VR_A2 *
Tabel P7-Lb Het gemiddeld aantal probleemleerlingen (B1) per soort school, onderwijsniveau (A2) en klas-
sengrootte (A4) in procenten van het gemiddeld aantal leerlingen per dienovereenkomstige klassengrootte

Soort schoolA.2 Ik ben
leerkracht van:

Klassenmiddens van de antwoordcategorieën
op de vraag naar het aantal leerlingen in de
klas (A4)

Volksscholen Niet -
volksscholen

District-
cijfer

‘small size’: gem. 22.5 leerlingen 36.9 .
‘medium size’: gem. 30.0 leerlingen 31.3 25.7 30.0
‘large size’: gem. 37.5 leerlingen 46.7 .Klas 1 of 2
Ongeacht klassengrootte 33.6 .
‘small size’: gem. 22.5 leerlingen 44.9 13.3 37.3
‘medium size’: gem. 30.0 leerlingen 25.7 10.0 22.0
‘large size’: gem. 37.5 leerlingen 36.8 .

Klas 3 of 4

Ongeacht klassengrootte 32.2 .
‘small size’: gem. 22.5 leerlingen 39.6 16.4 36.9
‘medium size’: gem. 30.0 leerlingen 30.0 10.0 25.0
‘large size’: gem. 37.5 leerlingen 26.7 .

Klas 5 of 6

Ongeacht klassengrootte 32.2 .
Het eerste wat opvalt uit bovenstaande tabel is dat de mate waarin het probleem ‘probleemleerlingen’
zich manifesteert binnen de onderscheiden niveaus, niet eensluidend is als er een overgang is van
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‘small size’ klassen naar ‘large size’ klassen; er is dus geen sprake van een monotoon dalend of stij-
gend verband. In dit verband lijkt het dus verstandiger om voor de verdere analyse te werken met de
percentages binnen de onderscheiden onderwijsniveaus ‘ongeacht klassengrootte’.

Voor de niet-volksscholen zullen wij als indicatieve percentages moeten werken met de beschikbare
cijfers van tabel P7.2-L ondanks dat sommige klassengrootten niet vertegenwoordigd zijn. Uit de des-
betreffende conditionele verdelingen binnen de onderscheiden onderwijsniveaus, vinden wij voor het
eerste niveau (klas 1 of 2) gemiddeld 7.7 probleemleerlingen. Voor het tweede en derde niveau vinden
wij gemiddeld 3.0. resp. 5.3 probleemleerlingen. Als wij deze gemiddelden relateren aan het gemid-
deld aantal leerlingen per klassengrootte binnen de respectieve niveaus namelijk eerste niveau 30.0
leerlingen; tweede niveau 27.5 leerlingen en derde niveau 25.0 leerlingen, dan vinden wij als ‘indica-
tieve’ percentages zoals bovenbedoeld (ongeacht klassengrootte) respectievelijk 25.7%, 10.9% en
21.2%.

Vergelijken wij deze ‘indicatieve percentages’ van de niet-volksscholen met dienovereenkomstige
percentages van de volksscholen (zie tabel P7-Lb ‘ongeacht klassegrootte) dan blijkt dat over de ge-
hele linie die van de volksscholen hoger uitvallen. M.a.w. het probleem manifesteert zich in grotere
mate op de volksscholen dan op de niet-volksscholen (zoals ook blijkt uit de cijfers van de schoollei-
ders). Willen wij deze pecentages vergelijkbaar maken met die van de schoolleiders, dan moeten wij
het onderwijsniveau ‘uitschakelen’ door de desbetreffende wegingscoëfficiënten op los te laten. Wij
vinden derhalve voor de volksscholen gemiddeld 32.7 % probleemleerlingen (ongeacht klas); voor de
niet-volksscholen is dit  19.2%. De volgende stap in de analyse is het naast elkaar leggen van rele-
vante gelijksoortige eindcijfers; in deze de percentages die de mate van voorkomen van de probleem-
leerlingenpopulatie op de lagere scholen in Paramaribo indiceren op basis van enerzijds inschattingen
van schoolleiders en anderzijds van leerkrachten (zie tekst).

 Item 4 : De relatie tussen aantal probleemleerlingen en het verwachte aantal zittenblijvers
In hoofdstuk 5 (par. 5.4) hebben wij probleemleerlingen gedefinieerd als: die leerlingen van wie de
leerprestaties en/of het gedrag zodanige problemen veroorzaken, dat het normaal afronden  van de
schoolloopbaan (dus binnen de vastgestelde tijd) wordt belemmerd. De vastgestelde tijd op de lagere
school is 6 leerjaren. Dit betekent dat een zittenblijver volgens deze definitie wordt gerekend tot de
probleemleerlingen, simpel omdat de schoolloopbaan niet meer binnen de vastgestelde tijd zal kunnen
worden afgerond.

Strikt genomen kunnen wij dus stellen dat hoe meer zittenblijvers er zijn of zullen zijn, hoe groter de
groep probleemleerlingen is of zal worden. Echter is het denkbaar en ook best mogelijk, dat een leer-
ling wél de school binnen de vastgestelde tijd doorloopt maar dan erg moeizaam. Het probleem zit dus
in het moeizame, d.w.z. niet op een normale, vlotte manier. Hieruit zouden wij kunnen afleiden dat het
aantal probleemleer-lingen minstens even groot is als het aantal zittenblijvers.

Een andere graadmeter is het aantal ‘drop-outs’. Deze groep bestaat voor het grootste deel uit pro-
bleemleerlingen die na moeizaam fuctioneren onderweg naar de eindstreep moesten afhaken. Een an-
der deel bestaat uit leerlingen die wél normaal functioneerden, maar door bijzondere omstandigheden
de school voortijdig moesten verlaten.
In dit onderzoek was de aandacht echter niet direct gericht op de drop-outs. Het streven is wel erop
gericht een zodanige systeem in het leven te roepen opdat voorkomen wordt, althans dat het beperkt
blijft, dat probleemleerlingen ‘drop-outs’ worden.

Wij zijn nagaan hoe de relatie tussen het verwachte aantal aantal zittenblijvers en het aantal pro-
bleemleerlingen zich uit de meetgegevens van zowel de schoolleiders alsmede de leerkrachten zich
heeft uitgekristalliseerd. Daartoe bekijken wij de tabellen P10.1a t/m P10.3a. Van elk hunner worden
de conditionele verdelingen (B1) gereduceerd naar een gebruikelijke karakteristieke waarde namelijk
‘het rekenkundig gemiddelde’. Deze gemiddelden worden eveneens in tabelvorm na elke tabel met een
subaanduiding gepresenteerd per respectieve subcategorie. Bijvoorbeeld: gebruikmakend van de gege-
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vens van tabel P10.1a (detailtabel), wordt tabel P10.1 (reductietabel) samengesteld. P10.2a geeft
P10.2, enzovoorts. Dit is de eerste stap voor de verdere analyse (Zie de tabellen P10.1 t/m P10.3)

Vragenlijst schoolleiders
Tabel P10.1a Het aantal scholen met niet meer dan 180 leerlingen (A2.a) per soort school (A3) naar  het
verwachtbare aantal zittenblijvers in het schooljaar (B.6) en het aantal probleemleerlingen (B1)

B.1 Het aantal leerlingen dat een probleem vertoont
schat ik op:

Totaal
Soort school

 B.6 Dit jaar verwacht ik aan
zittenblijvers:

Niet
meer dan
10

Meer dan 10
maar niet
meer dan 20

Meer dan 20
maar niet
meer dan 30

Meer
dan
30

% Abs.

Minder dan 20 100 0
Minstens 20 maar minder dan 40 100 0
Minstens 40 maar minder dan 60 100 100 1
Minstens 60 100 100 1

Volksscholen

Ongeacht het aantal zittenblij-
vers
Minder dan 20 100 0
Minstens 20 maar minder dan 40 100 0
Minstens 40 maar minder dan 60 100 0

Niet –volks-
scholen

Minstens 60 100 0

Vragenlijst schoolleiders
Tabel P10.1 Het gemiddeld aantal probleemleerlingen op een school met niet meer dan 180 leerlingen
(A2.a) per soort school (A3) naar het verwachtbare aantal zittenblijvers in het schooljaar  (B.6)

Soort school B.6 Dit jaar verwacht ik aan zit-
tenblijvers: Volksscholen

n = 2
Niet -volksscholen
n=0

Districtscijfer
voor scholen met niet meer dan
180 leerlingen

Minder dan 20
Minstens 20 maar minder dan 40
Minstens 40 maar minder dan 60 15 .
Minstens 60 15 .
Ik weet het niet
- 15 .
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Vragenlijst schoolleiders
Tabel P10.2a Het aantal scholen met  meer dan 180 maar minder dan 400 leerlingen (A2.b) per soort school
(A3) naar het verwachtbare aantal zittenblijvers in het schooljaar (B.6) en het aantal probleemleerlingen (B1)

B.1 Het aantal leerlingen dat een probleem vertoont
schat ik op:

Totaal
Soort
school

 B.6 Dit jaar verwacht ik aan zitten-
blijvers:

Niet
meer dan
10

Meer dan 10
maar niet
meer dan 20

Meer dan 20
maar niet
meer dan 30

Meer
dan
30

% Abs.

Minder dan 20 100
Minstens 20 maar minder dan 40 100 100 1
Minstens 40 maar minder dan 60 66.7 33.3 100 3
Minstens 60 50.0 50.0 100 2
In weet het niet 100 100 1

Volks-
scholen

Ongeacht het aantal zittenblijvers 28.6 28.6 42.8 100 7
Minder dan 20 100 100 1
Minstens 20 maar minder dan 40 50.0 50.0 100 2
Minstens 40 maar minder dan 60 100 0
Minstens 60 100 0

Niet –
volks-
scholen

Ongeacht het aantal zittenblijvers 66.7 33.3 100 3

Vragenlijst schoolleiders
Tabel P10.2 Het gemiddeld aantal probleemleerlingen op een school met  meer dan 180 maar minder
dan 400 leerlingen (A2.b) per soort school (A3) naar het verwachtbare aantal zittenblijvers in het
schooljaar (B.6)

Soort school B.6 Dit jaar verwacht ik aan zit-
tenblijvers: Volksscholen n = 7 Niet -volksscholen n=3

Districtscijfer
Voor scholen met
meer dan 180
maar minder dan
400 leerlingen

Minder dan 20 . 15.0
Minstens 20 maar minder dan 40 25.0 20.0 23.8
Minstens 40 maar minder dan 60 23.3 .
Minstens 60 32.5 .
Ik weet het niet 40.0 .
Stratum gemiddelde 28.6 18.3

Vragenlijst schoolleiders
Tabel P10.3a Het aantal scholen met minstens 400 leerlingen (A2.c) per soort school (A3) naar het ver-
wachtbare aantal zittenblijvers in het schooljaar (B.6) en het aantal probleemleerlingen (B1)

B.1 Het aantal leerlingen dat een probleem vertoont
schat ik op:

Totaal
Soort
school

 B.6 Dit jaar verwacht ik aan zitten-
blijvers:

Niet
meer
dan 10

Meer dan 10
maar niet
meer dan 20

Meer dan 20
maar niet
meer dan 30

Meer
dan
30

% Abs.

Minder dan 20 100
Minstens 20 maar minder dan 40 100 100 1
Minstens 40 maar minder dan 60 50.0 50.0 100 2
Minstens 60 100 100 4

Volks-
scholen

Ongeacht het aantal zittenblijvers 14.3 85.7 100 7
Minder dan 20 100 0
Minstens 20 maar minder dan 40 100 0
Minstens 40 maar minder dan 60 100 0

Niet –
volksscho-
len Minstens 60 100 0
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Vragenlijst schoolleiders
Tabel P10.3 Het gemiddeld aantal probleemleerlingen op een school met minstens 400 leerlingen
(A2.c) per soort school (A3) naar het verwachtbare aantal zittenblijvers in het schooljaar (B.6)

Soort school B.6 Dit jaar verwacht ik aan zit-
tenblijvers: Volksscholen

n = 7
Niet- volks-
scholen n=0

Districtscijfer
voor scholen met minstens 400
leerlingen

Minder dan 20
Minstens 20 maar minder dan 40 40
Minstens 40 maar minder dan 60 32.5
Minstens 60 40.0
Ik weet het niet .
Stratum gemiddelde 37.9

Vragenlijst schoolleiders
Tabel P10.4a Het aantal scholen per soort school (A3) naar het verwachtbare aantal zittenblijvers in het
schooljaar (B.6) en het aantal probleemleerlingen ongeacht de schoolomvang (A2)

B.1 Het aantal leerlingen dat een probleem vertoont
schat ik op:

Totaal
Soort school

 B.6 Dit jaar verwacht ik aan
zittenblijvers:

Niet
meer
dan 10

Meer dan 10
maar niet
meer dan 20

Meer dan 20
maar niet
meer dan 30

Meer
dan
30

% Abs.

Minder dan 20 100 0
Minstens 20 maar minder dan 40 50.0 50.0 100 2
Minstens 40 maar minder dan 60 50.0 16.7 33.3 100 6
Minstens 60 14.3 14.3 71.4 100 7

Volksschen

Ik weet het niet 100 100 1
Minder dan 20 100 100 1
Minstens 20 maar minder dan 40 50.0 50.0 100 2
Minstens 40 maar minder dan 60 100 0

Niet- volks-
scholen

Minstens 60 100 0

N.B. Stellen wij de ondergrens van de klasse ‘minder dan 20‘ op 10 en voorts de bovengrens van de
klasse ‘minstens 60’ op 80, dan vinden we voor het gemiddeld aantal verwachte zittenblijvers volgens
de schooleiders (zie tabel : P10.4a):
op de volksscholen: 46.7 leerlingen;
op de niet-volksscholen: 25.0 leerlingen.

Vragenlijst schoolleiders
Tabel P10.4 Het gemiddeld aantal probleemleerlingen per soort school (A3) naar het verwachte aantal
zittenblijvers in het schooljaar (B.6) ongeacht de schoolomvang (A2)

 Soort school B.6 Dit jaar verwacht ik aan zit-
tenblijvers: Volksscholen n = 16 Niet -volksscholen n=3

Districtscijfer
Ongeacht school-
omvang

Minder dan 20 . 15.0 .
Minstens 20 maar minder dan 40 32.5 20.0 29.5
Minstens 40 maar minder dan 60 25.0 .
Minstens 60 34.3 .
Ik weet het niet 40.0 .
Stratum gemiddelde 30.9 18.3

De tweede stap in analyse is het samenbrengen van de reductiecijfers per schoolomvang en per soort
school in één tabel, opdat vergelijking op directe en overzichtelijke wijze mogelijk wordt. Daartoe is
onderstaande tabel samengesteld.
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Vragenlijst schoolleiders
Tabel P10 Het gemiddeld aantal probleemleerlingen (B1) naar de inschattingen van de schoolleiders per
soort school (A3) per schoolomvang (A2) naar het verwachte aantal zittenblijvers

Soort school
Volksscholen n =16 Niet-volksscholen n =3

 B.6 Dit jaar verwacht ik aan
zittenblijvers:

Small
n=2

Me-
dium
N=7

Large
n=7

All
sizes

Small
n=0

Me-
dium
n=3

Large
n=0

All
sizes

Districts-cijfer
Ongeacht
school-omvang

Minder dan 20 . . 15.0 15.0
Minstens 20 maar minder dan 40 25.0 40.0 32.5 20.0 20.0 29.5
Minstens 40 maar minder dan 60 15.0 23.3 32.5 25.0 . .
Minstens 60 15.0 32.5 40.0 34.3 . .
Ik weet het niet 40.0 . 40.0 . .
Stratum gemiddelde 15.0 28.6 37.9 18.3 18.3
Uit tabel P10 blijkt dat het gemiddeld aantal probleemleerlingen toeneemt als wij overgaan van een
school van een kleinere omvang (‘small size’) naar een school van grotere omvang (‘large size’) per
onderscheiden klasse verwachte aantal zittenblijvers op de volksscholen. Voor de niet-volksscholen is
dat vanwege het relatief kleine aantal scholen in de steekproef met betrekking tot dit soort scholen,
niet hard te maken.
Wat echter in tabel P10 niet voldoende tot uitdrukking komt, is het verband tussen het verwachte aan-
tal zittenblijvers en het aantal probleemleerlingen. In de eerste plaatst blijkt dat het gemiddeld aantal
probleemleerlingen berekend uit de inschattingen van de schoolleiders in het algemeen zelfs onder de
ondergrens van de respectieve klasse van verwachte aantal zittenblijvers ligt. Dit blijkt bij de laatste
twee relevante klassen van verwachte aantal zittenblijvers het geval te zijn (de categorie “ik weet het
niet’ daarbij niet meegerekend). Volgens de definitie van probleemleerlingen zou dat niet mogen.
Wij kunnen slechts aannemen dat de inschattingen van de schoolleiders met betrekking tot het aantal
probleemleerlingen op hun school, significante onderschattingen zijn van de werkelijke situatie.
Als wij de ‘klassenmiddens’ van deze twee klassen beschouwen, dus 50 om 70 verwachte zittenblij-
vers en relativeren aan het gemiddeld aantal probleemleerlingen voor die klassen t.w. 25.0 resp. 34.3,
dan vinden wij onderschattingen van gemiddeld minstens 49% bij de schoolleiders met betrekkng tot
het aantal probleemleerlingen. Daarbij gaan wij er dus van uit dat de verwachtingen t.a.v. het aantal
zittenblijvers juist zijn. Wij kunnen er ook van uitgaan dat de inschattingen van de schoolleiders met
betrekking tot het aantal probleemleerlingen juist zijn, althans werkbaar zijn en de verwachtingen
t.a.v. het aantal zittenblijvers strikt genomen een toekomstige zaak is. In elk geval blijkt er volgens de
cijfers in tabel P10 geen duidelijke overeenstemming te zijn tussen de genoemde variabelen.
In de tweede plaats blijkt het verband dat zou moeten bestaan tussen het aantal verwachte zittenblij-
vers en het aantal probleemleerlingen in elk geval op de volksscholen weinig zichtbaar als wij over-
gaan van een lagere (onderscheiden) klasse verwachte aantal zittenblijvers naar een hogere klasse (zie
tabel P10). De verwachte stijging in het gemiddeld aantal probleemleerlingen wordt verstoord door het
gemiddeld cijfer dat de klasse ‘ minstens 40 maar minder dan 60’ verwachte zittenblijvers laat zien
(gemiddeld slechts 25.0 probleemleerlingen). Bij de niet-volkscholen is het beeld wel bevestigend
namelijk` een monotoon stijgend verband tussen het aantal verwachte zittenblijvers en het (gemiddeld)
aantal probleemleerlingen. Zoals bij de overige items zullen wij nu ook nagaan wat de analyse van de
meetgegevens van de leerkrachten ons hieromtrent oplevert. Daartoe dienen de tabellen P10.1a-L en
P10.1b-L als basis waaruit als eerste stap wordt afgeleid de tabellen P10.1-L t/m P10.4-L.
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Vragenlijst leerkrachten
Tabel P10.1a-L Het aantal leerkrachten  op de GLO – volksscholen in Paramaribo per onderwijsniveau
(A2) naar het verwachtbare aantal zittenblijvers (B.6) en het aantal probleemleerlingen (B1) in hun
klassen.

 B.1 Het aantal leerlingen dat een probleem vertoont
schat ik op:

Totaal

A.2 Ik
ben leer-
kracht
van:

 B.6 Dit jaar verwacht ik aan zitten-
blijvers:

Minder
dan 5

Minstens 5 maar
minder dan 15

Minstens
15 In % Abs.

Minder dan 5 100 0
Minstens 5 maar minder dan 10 33.3 66.7 100 9
Minstens 10 maar minder dan 15 80.0 20.0 100 5
Minstens 15 50.0 50.0 100 2

Klas  1 of
2

Ongeacht het aantal zittenblijvers 18.8 68.8 12.5 100 16
Minder dan 5 100 100 2
Minstens 5 maar minder dan 10 25.0 75.0 100 8
Minstens 10 maar minder dan 15 66.7 33.3 100 6
Minstens 15 100 0

Klas  3 of
4

Ongeacht het aantal zittenblijvers 25.0 62.5 12.5 100 16
Minder dan 5 100 100 1
Minstens 5 maar minder dan 10 33.3 66.7 100 9
Minstens 10 maar minder dan 15 50.0 50.0 100 2
Minstens 15 100 100 1
Ik weet het niet 100 100 3

Klas  5 of
6

Ongeacht het aantal zittenblijvers 18.8 75.0 6.3 100 16

Vragenlijst leerkrachten
Tabel P10.1b-L Het aantal leerkrachten op de GLO – niet-volksscholen in Paramaribo per onderwijsni-
veau (A2) naar het verwachtbare aantal zittenblijvers (B.6) en het aantal probleemleerlingen (B1) in hun
klassen.

B.1 Het aantal leerlingen dat een probleem vertoont
schat ik op:

Totaal

A.2 Ik ben
leerkracht van:

 B.6 Dit jaar verwacht ik aan zit-
tenblijvers:

Minder
dan 5

Minstens 5 maar
minder dan 15

Minstens
15 In % Abs.

Minder dan 5 100 100 2
Minstens 5 maar minder dan 10 100 100 1
Minstens 10 maar minder dan 15 100
Minstens 15 100

Klas 1 of 2

Ongeacht het aantal zittenblij-
vers

33.3 66.7 100 3

Minder dan 5 100 100 1
Minstens 5 maar minder dan 10 100 100 2
Minstens 10 maar minder dan 15 100
Minstens 15 100

Klas 3 of 4

Ongeacht het aantal zittenblijvers 100 100 3
Minder dan 5 100 100 2
Minstens 5 maar minder dan 10 100 100 1
Minstens 10 maar minder dan 15 100
Minstens 15 100

Klas 5 of 6

Ongeacht het aantal zittenblijvers 66.7 33.3 100 3
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Vragenlijst leerkrachten
Tabel P10.1-L Het gemiddeld aantal probleemleerlingen uit klasse 1 of 2 (A.2a) per soort school (A5)
naar het verwachtbare aantal zittenblijvers in het schooljaar (B.6)

Soort school B.6 Dit jaar verwacht ik aan zit-
tenblijvers: Volksscholen n = 16 Niet -volksscholen

n =3

Districtscijfer
Voor onderwijsniveau
 klas 1 of 2

Minder dan 5 .                         10.0
Minstens 5 maar minder dan 10 7.7 3.0 6.6
Minstens 10 maar minder dan 15 11.5
Minstens 15 13.8
Ik weet het niet .
- 9.6 7.7 9.1

Vragenlijst leerkrachten
Tabel P10.2-L Het gemiddeld aantal probleemleerlingen uit klas 3 of 4 (A.2b) per soort buurt (A5)
naar het verwachte aantal zittenblijvers in het schooljaar (B.6)

Soort school B.6 Dit jaar verwacht ik aan zit-
tenblijvers: Volksscholen

n = 16
Niet-volksscholen
n=3

Districtscijfer
Voor onderwijsniveau
 Klasse 3 of 4

Minder dan 5 3.0 3.0 3.0
Minstens 5 maar minder dan 10 8.3 3.0 7.0
Minstens 10 maar minder dan 15 12.5
Minstens 15 .
Ik weet het niet .
- 9.2 3.0 7.7

Vragenlijst leerkrachten
Tabel P10.3-L Het gemiddeld aantal probleemleerlingen uit klas 5 of 6  (A.2c) per soort buurt (A5)
naar het verwachtbare aantal zittenblijvers in het schooljaar (B.6)

Soort school B.6 Dit jaar verwacht ik aan zit-
tenblijvers: Volksscholen

n = 16
Niet- volksscholen n
=3

Districtscijfer
Voor onderwijsniveau
 klasse 5 of 6

Minder dan 5                  10.0 3.0
Minstens 5 maar minder dan 10 7.7                              10.0
Minstens 10 maar minder dan 15 13.8
Minstens 15 10.0
Ik weet het niet 10.0
- 9.2 5.3 8.3

Vragenlijst leerkrachten
Tabel P10.4-L Het gemiddeld aantal probleemleerlingen per soort school (A5) ongeacht het
onderwijsniveau naar het verwachte  aantal zittenblijvers in het schooljaar (B.6)

Soort school B.6 Dit jaar verwacht ik aan zit-
tenblijvers: Volksscholen

n = 48
Niet -volksscholen
n=9

Districtscijfer
Ongeacht het onder-
wijsniveau

Minder dan 5 . .
Minstens 5 maar minder dan 10 7.9 .
Minstens 10 maar minder dan 15 12.6
Minstens 15 7.9
Ik weet het niet 3.1
Stratum gemiddelde 9.3 5.3 8.3
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BIJLAGEN MET BETREKKING TOT PARAGRAAF 7.5.4

A  De omvang van de populatie probleemleerlingen
− omvang van van het aantal probleemleerlingen(AD 7-S/L)
− de soort problemen (AD 8-S/L)
− de oorzaken van de aangegeven problemen (AD 9-S/L)

(AD 9a-S/L)
(AD 9b-S/L)
(AD 9c-S/L)

− de relatie tussen aantal probleemleerlingen en het verwachte aantal zittenblijvers
(AD 10-S/L)
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Tabel AD7-S/L  Schattingen omtrent het aantal probleemleerlingen per soort school per district op basis
van meetgegevens van de schooleiders en leerkrachten tezamen
District s

t
r
a
t
u
m

Omschrijving
(soort school)

Aantal
GLO-
scho-
len i/d
popula-
tie

Aantal
leer-
krach-
ten i/d
popula-
tie

Aantal
leerl.
i/d
popula-
tie

Gesch.
aantal
probll per
stratum/
distr
(schl)

Geschat
aantal pro-
bll. per
stratum/
distr (lkr)

Gew.
Gem
totaal-
schat-
ting
probll.

Geschatte
percen-
tage pro-
bll. per
stratum
district

01 Paramaribo 1 Volksschool 87 889 24633 2688 8268 6873 27.9
2 Geen volksschool 28 293 8119 512 1553 1293 15.9

Districtscijfer 115 1182 32752 3197 9811 8158 24.9
02 Wanica 1 Randscholen 20 175 4778 350 1208 994 20.8

2 Overige scholen 30 265 7235 825 2809 2313 32
Districtscijfer 50 440 12013 1175 4004 3297 27.4

03 Commewijne 1 Mariën-
burg/Meer-zorg

7 47 702 153 338 292 41.6

2 Nw. Amsterdam 2 12 179 40 78 69 38.5
3 Overige scholen 15 104 1554 300 926 770 49.5

Districtscijfer 24 163 2435 494 1337 1126 46.2
04 Para 1 Javaanse scholen 2 13 262 55 78 72 27.5

2 Indiaanse scholen 3 20 403 120 96 102 25.3
3 Traditionele Para-

scholen
12 84 1691 480 848 756 44.7

Districtscijfer 17 117 2355 655 1018 927 39.4
05 Saramacca 1 Groningen (ste-

delijk)
2 14 304 55 106 93 30.6

2 Overige scholen 12 92 1994 350 488 454 22.8
Districtscijfer 14 106 2298 406 594 547 23.8

06 Coronie 1 Totness (stede-
lijk)

1 9 160 15 69 56 35

2 Overige scholen 2 21 372 33 88 74 19.9
Districtscijfer 3 30 532 48 159 131 24.6

07 Marowijne 1 Moengoscholen 5 41 902 146 480 397 44
2 Albinascholen 6 48 1056 240 470 413 39.1
3 Overige scholen 4 37 814 160 370 318 39.1

Districtscijfer 15 126 2773 546 1323 1129 40.7
08 Nickerie 1 Vestingscholen 7 48 1266 114 307 259 20.5

2 Wageningen 3 25 659 98 250 212 32.2
3 Polderscholen 16 130 3428 373 1118 932 27.2

Districtscijfer 26 203 5353 585 1685 1410 26.3
09 Brokopondo 1 Scholen dichtbij

goudvelden
3 21 462 75 210 176 38.1

2 Scholen veraf van
goudvelden

10 61 1343 150 939 742 55.2

Districtscijfer 13 82 1805 225 1148 917 50.8
10 Sipaliwini 1 Marronscholen 19 90 2462 570 765 716 29.1

2 Indiaanse scholen 6 36 985 125 360 301 30.6
Districtscijfer 25 126 3447 695 1121 1015 29.4

GEHEEL SURI-
NAME

Landelijk cijfer 302 2575 65763 8026 22200 18657 28.4
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Tabel  AD8-S/L Het percentage respondenten dat het soort problemen waarmee de probleemleerlingen op
school te kampen hebben wel heeft opgenoemd per soort school per district (gemiddeld over schoolleiders en
leerkrachten)

B2. Van de kinderen uit vraag B.1 kampt een aantal met problemen die
betrekking hebben op:

District Stra-
tum

Omschrijving
(soort school)

Het
gedrag

De sociaal-
emotionele
ontwikkeling

Onvol-
doende
ijver

Veelvul-
dig ver-
zuim

Veelvuldige
en erge laat-
komingen

De noodza-
kelijke aan-
dacht

01 Paramaribo 1 Volksschool 31.8 26.3 85.6 41.2 11 75.3
2 Geen volks-

school
24 33 92.4 25 7.7 50.6

Districtscijfer 29.9 28 87.2 37.2 10.1 69.2
02 Wanica 1 Randscholen 31.5 13.1 75 19.1 0 74.3

2 Overige scholen 38.2 12.8 80.8 43.4 12.3 87.3
Districtscijfer 35.5 12.9 78.5 33.7 7.4 82.2

03 Commewijne 1 Mariënburg/
Meerzorg

39.1 26.6 74.2 43.6 12.6 88.2

2 Nw. Amster-
dam

40.6 15.6 62.5 59.4 12.5 46.9

3 Overige scholen 25.1 62.5 87.4 62.6 12.6 62.6
Districtscijfer 30.5 48.4 81.5 56.9 12.6 68.7

04 Para 1 Javaanse scho-
len

0 44.2 81.7 55.8 0 88.5

2 Indiaanse
scholen

56.3 25 100 18.8 0 75

3 Traditionele
Para- scholen

16.7 8.3 100 74.4 25 91.7

Districtscijfer 21.4 15.3 97.9 62.6 17.9 88.3
05 Saramacca 1 Groningen (ste-

delijk)
0 59.8 89.3 39.3 0 63.4

2 Overige scholen 32.6 16.7 82.9 41.7 0 67.1
Districtscijfer 28.4 22.6 83.7 41.3 0 66.6

06 Coronie 1 Totness (stedel) 0 0 75 75 25 100
2 Overige scholen 12.5 37.5 75 37.5 0 75

Districtscijfer 8.3 26.3 75 49.2 7.5 82.5
07 Marowijne 1 Moengoscholen 28.9 33.7 83 75 24.6 86

2 Albinascholen 75 20.3 100 68.7 0 100
3 Overige scholen 100 100 100 100 0 100

Districtscijfer 66.8 47.6 94.5 80 8.1 95.4
08 Nickerie 1 Vestingscholen 5.1 12.1 100 25.8 0 24.2

2 Wageningen 50 12 88 26 0 63
3 Polderscholen 50.4 57.4 92.4 16.7 0 91.4

Districtscijfer 39.1 40.9 93.6 19.5 0 71.8
09 Brokopondo 1 Scholen dichtbij

goudvelden
0 0 76.8 89.3 12.5 100

2 Scholen veraf
van goudvelden

0 10.4 89.6 24.6 0 54.5

Districtscijfer 0 7.7 86.3 40.5 3.2 66.1
10 Sipaliwini 1 Marronscholen 35.7 7.2 96.4 14.3 0 96.4

2 Indiaanse sch 76.8 10.4 100 17.7 0 100
Districtscijfer 47.3 8.4 97.3 15.1 0 97.3

GEHEEL SURINA-
ME

Landelijk cijfer 32.9 25.7 87.3 38.8 7.7 76.1
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Tabel AD9-S/L Het percentage respondenten dat de oorzaken van de in B.2 genoemde probleemleerlingen
op school wel heeft opgenoemd per soort school per district (gemiddeld over schoolleiders en leerkrachten)

B5. Wat zijn de oorzaken van de in B.2 aangekruiste problemen?District Stra-
tum

Omschrijving
(soort school) De

thuis-
situatie

De ver-
voers-
situatie

De
school-
situatie

Gebrek aan
belangstelling
voor de school

De gezondheids-
toestand van de
leerling

01 Paramaribo 1 Volksschool 90.7 1.7 22 48 31.6
2 Geen volksschool 91.7 0 24.6 24.7 25.7

Districtscijfer 91 1.3 22.6 42.3 30.1
02 Wanica 1 Randscholen 88.2 0 13.1 49.3 6.5

2 Overige scholen 94.1 0 56.3 61.8 12.8
Districtscijfer 91.8 0 39 56.9 10.3

03 Comme-
wijne

1 Mariënburg/Meer-
zorg

88 12.6 0 62.3 31.8

2 Nw. Amsterdam 87.5 25 0 71.9 31.3
3 Overige scholen 100 0 12.6 37.6 0

Districtscijfer 95.5 5.5 8 47.2 11.5
04 Para 1 Javaanse scholen 100 0 32.7 28.9 47.2

2 Indiaanse scholen 81.3 0 43.8 75 81.3
3 Traditionele Para-

scholen
100 17.3 17.3 73.8 8.3

Districtscijfer 96.8 12.4 23.6 68.7 25.3
05 Saramacca 1 Groningen (stede-

lijk)
87.5 13.4 0 62.5 13.4

2 Overige scholen 83.7 8.7 16.2 49.1 8.4
Districtscijfer 84.1 9.3 14 51 9.1

06 Coronie 1 Totness (stedelijk) 100 0 25 50 0
2 Overige scholen 100 25 0 62.5 37.5

Districtscijfer 100 17.5 7.5 58.8 26.3
07 Marowijne 1 Moengoscholen 79.9 47.7 57.6 56.1 45.1

2 Albinascholen 100 20.3 0 68.7 23.5
3 Overige scholen 100 100 18.2 100 100

Districtscijfer 93.5 52.1 24.2 73.8 52.5
08 Nickerie 1 Vestingscholen 100 5.1 19.9 68 7.1

2 Wageningen 100 0 0 74.5 13.5
3 Polderscholen 100 0 8.6 75 8.6

Districtscijfer 100 1.2 10.5 73.1 8.9
09 Brokopon-
do

1 Scholen dichtbij
goudvelden

50 0 33.9 100 0

2 Scholen veraf van
goudvelden

100 0 70.5 0 0

Districtscijfer 87.2 0 61.8 25 0
10 Sipaliwini 1 Marronscholen 100 22.9 15 77.1 22.2

2 Indiaanse scholen 89.6 49.7 50.4 94.5 66.3
Districtscijfer 97 30.9 24.4 82.1 34.3

GEHEEL
SUR.

Landelijk cijfer 92.9 7.5 24.5 53.9 22.4
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Tabel AD9a-S/L Het percentage respondenten dat de factoren uit de thuissituatie van de probleemleerlingen
wel heeft opgenoemd ervan uitgaande dat die factoren  de in B.2 genoemde problemen veroorzaken per soort
school per district (gemiddeld over schoolleiders en leerkrachten)

B.5a Welke factoren uit de thuissituatie veroorzaken de in B.2 ge-
noemde problemen?

District s
t
r
a
t
u
m

Omschrijving
(soort school)

Het ontbre-
ken van
voldoende
controle

De huis-
vestings-
situatie

Onvol-
doende
Gezins-
inko-
men

Onvoldoende
belangstelling
v/d ouders
voor de
school

De onder-
linge ver-
standhou-
ding tussen
ouders

Taal-
ach-
ter-
stand

An-
dere
oor-
za-
ken

01 Paramaribo 1 Volksschool 93.6 47.1 58.4 68.9 32.4 58.1 1.7
2 Geen volksschool 83 16 49.7 41.1 50.4 41.6 0

Districtscijfer 91 39.4 56.3 62 36.8 54 1.3

02 Wanica 1 Randscholen 62.2 25.7 56.6 62.5 25.2 75 0
2 Overige scholen 93.6 31.4 62.8 80.9 56.2 50.6 0

Districtscijfer 81.1 29.1 60.3 73.6 43.8 60.3 0
03 Comme-
wijne

1 Mariën-
burg/Meer-zorg

100 31.8 31.8 56.8 50 74.9 0

2 Nw. Amsterdam 84.4 59.4 37.5 71.9 50 50 15.6
3 Overige scholen 100 0 49.6 87.5 37.4 87.8 0

Districtscijfer 98.9 13.7 43.5 77.6 42 81.3 1.1
04 Para 1 Javaanse scholen 100 21.1 88.5 58.6 41.4 55.8 0

2 Indiaanse scholen 100 0 75 75 56.3 100 0
3 Trad. Para- scho-

len
100 42.3 74.4 67.9 25.6 67.3 0

Districtscijfer 100 32.6 76.1 68 32.6 71.7 0
05 Saramacca 1 Groningen (ste-

delijk)
76.8 65.2 75.9 50 47.3 37.5 25.9

2 Overige scholen 66.1 33.5 34.1 50.4 41.8 41.7 7.9
Districtscijfer 67.5 37.9 39.8 50.3 42.5 40.9 10.4

06 Coronie 1 Totness (stede-
lijk)

100 25 25 75 0 100 0

2 Overige scholen 62.5 62.5 37.5 25 12.5 50 0
Districtscijfer 73.8 50.4 33 40.8 8.3 65 0

07 Marowijne 1 Moengoscholen 92.1 40.9 27.6 67.1 24.6 75 0
2 Albinascholen 100 0 75 100 45.3 68.7 0
3 Overige scholen 100 81.8 100 100 18.2 81.8 0

Districtscijfer 97.5 36.8 66.4 89.3 31.2 74.6 0
08 Nickerie 1 Vestingscholen 100 6.7 31.3 43.3 24.2 31.3 0

2 Wageningen 100 61 63.5 74.5 24.5 88 0
3 Polderscholen 83.1 57.7 92.4 49.4 32.7 75.3 0

Districtscijfer 89.3 45.2 74.1 50.9 29.4 66.2 0
09 Brokopon-
do

1 Scholen dichtbij
goudvelden

89.3 0 0 100 0 100 0

2 Scholen veraf van
goudvelden

100 20.9 24.6 75.4 20.9 49.6 0

Districtscijfer 97.2 15.6 18.3 81.7 15.6 62.5 0
10 Sipaliwini 1 Marronscholen 93.6 6.4 14.3 52.1 7.2 67.2 7.9

2 Indiaanse scholen 100 66.3 39.2 84 0 100 33.7
Districtscijfer 95.4 22.9 21.2 60.6 5.3 76.5 14.9

GEHEEL SUR. Landelijk cijfer 90 33.3 53.5 65.9 33.7 62 2.3
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Tabel  AD9b-S/L Het percentage respondenten dat de factoren uit de vervoerssituatie van de probleemleer-
lingen wel heeft opgenoemd, ervan uitgaande dat die factoren de in B.2 genoemde problemen veroorzaken
per soort school per district (gemiddeld over schoolleiders en leerkrachten)

B.5b Welke factoren uit de vervoerssituatie veroorzaken de in
B.2 genoemde problemen?

District Stra-
tum

Omschrijving
(soort school)

Geen of slecht
openbaar ver-
voer

Geen of onbe-
trouwbaar ver-
voermiddel

Lange reistijden
naar en van
school

Andere
oorzaken

01 Paramaribo 1 Volksschool 31.5 7.8 9.4 3.1
2 Geen volksschool 24.1 0 25 17.3

Districtscijfer 29.6 5.9 13.3 6.6
02 Wanica 1 Randscholen 6.5 6.3 25.2 6.3

2 Overige scholen 5.9 0 12.9 0
Districtscijfer 6.2 2.5 17.8 2.5

03 Commewijne 1 Mariënburg/Meer-
zorg

25 6.8 12.4 6.3

2 Nw. Amsterdam 9.4 0 50 15.6
3 Overige scholen 0 0 0 0

Districtscijfer 7.9 2 7.4 3
04 Para 1 Javaanse scholen 0 34.7 32.7 0

2 Indiaanse scholen 56.3 56.3 56.3 0
3 Traditionele Para-

scholen
25 7.7 17.3 0

Districtscijfer 27.5 19 25.7 0
05 Saramacca 1 Groningen (stede-

lijk)
13.4 0 0 0

2 Overige scholen 0 34.1 16.3 16.2
Districtscijfer 1.8 29.6 14.1 14

06 Coronie 1 Totness (stedelijk) 0 0 0 0
2 Overige scholen 37.5 0 0 0

Districtscijfer 25.8 0 0 0
07 Marowijne 1 Moengoscholen 42 36.8 79.5 0

2 Albinascholen 20.3 43.7 31.3 0
3 Overige scholen 0 100 100 0

Districtscijfer 21.6 57.5 66.6 0
08 Nickerie 1 Vestingscholen 18.8 0 0 0

2 Wageningen 26 36.5 0 0
3 Polderscholen 0 8.6 33.7 17

Districtscijfer 7.5 9.9 21.5 10.7
09 Brokopondo 1 Scholen dichtbij

goudvelden
0 0 0 0

2 Scholen veraf van
goudvelden

0 0 0 0

Districtscijfer 0 0 0 0
10 Sipaliwini 1 Marronscholen 0 0 21.4 0

2 Indiaanse scholen 0 0 0 0
Districtscijfer 0 0 15.5 0

GEHEEL SURINA-
ME

Landelijk cijfer 16.5 9 17.2 4.8
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Tabel  AD9c-S/L Het percentage respondenten dat de factoren die het gebrek aan belangstelling van de pro-
bleemleerlingen voor de school  wel heeft opgenoemd, ervan uitgaande dat die factoren de in B.2 genoemde pro-
blemen veroorzaken per soort school per district (gemiddeld over schoolleiders en leerkrachten)

B.5c Welke factoren voeden het gebrek aan belangstelling voor de
school, waardoor de in B.2 genoemde problemen ontstaan?

District Stra-
tum

Omschrijving
(soort school)

Het niet inzien
van de zin van
het naar school
gaan door de
ouders

Vertraag-
de taal-
ontwik-
keling

Slecht contact
leerkracht -
leerling - ou-
ders

Drugs-
ge-
bruik

Slechte
ge-
zond-
heid

Andere
oorza-
ken

01 Paramaribo 1 Volksschool 41.8 54.9 57.8 4.7 17.3 11.1
2 Geen volksschool 41 42 33.3 0 8.3 8.3

Districtscijfer 41.6 51.8 51.8 3.5 15 10.4
02 Wanica 1 Randscholen 50.6 68 32 5.9 0 5.9

2 Overige scholen 31.3 69 68.2 6.5 12.8 5.9
Districtscijfer 39 68.6 53.7 6.2 7.7 5.9

03 Commewijne 1 Mariënburg/Meer-
zorg

19.1 56.6 24.3 18.6 6.8 11.8

2 Nw. Amsterdam 37.5 37.5 46.9 21.9 0 25
3 Overige scholen 37.8 62.6 62.3 0 0 12.6

Districtscijfer 32.3 59 50.1 7.2 2 13.3
04 Para 1 Javaanse scholen 12.5 55.8 91.4 0 21.1 0

2 Indiaanse scholen 75 100 75 0 81.3 0
3 Traditionele Para-

scholen
33.3 75.6 34.5 0 0 7.7

Districtscijfer 38.1 77.6 48 0 16.5 5.6
05 Saramacca 1 Groningen (stede-

lijk)
50.9 24.1 26.8 25.9 13.4 0

2 Overige scholen 58.4 75 41.7 8.3 0 7.9
Districtscijfer 57.3 68 39.5 10.7 1.8 6.8

06 Coronie 1 Totness (stedelijk) 25 0 25 0 0 0
2 Overige scholen 37.5 50 37.5 0 0 0

Districtscijfer 33.3 34.2 33.8 0 0 0
07 Marowijne 1 Moengoscholen 51.9 69.7 50 8 25 0

2 Albinascholen 75 68.7 25 0 0 0
3 Overige scholen 100 100 0 0 0 0

Districtscijfer 74.3 78.2 26.4 2.6 8.3 0
08 Nickerie 1 Vestingscholen 80.9 19.1 11.7 7.1 7.1 0

2 Wageningen 38 75.5 24.5 0 13.5 0
3 Polderscholen 75 91.7 75.3 0 0 8.3

Districtscijfer 71.9 72 53.5 1.7 3.3 5.1
09 Brokopondo 1 Scholen dichtbij

goudvelden
89.3 0 100 100 0 0

2 Scholen veraf van
goudvelden

0 85.2 45.5 0 0 14.8

Districtscijfer 22.2 64 58.9 25 0 11
10 Sipaliwini 1 Marronscholen 27.9 88.5 86.4 0 17.9 0

2 Indiaanse scholen 100 100 0 0 66.3 28.1
Districtscijfer 47.7 91.8 62.9 0 31.3 7.6

GEHEEL SURINA-
ME

Landelijk cijfer 44.8 64.1 51.2 4.8 11.5 8.2
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Tabel AD10-S/L Het gemiddeld aantal probleemleerlingen (PBL-vraag B1) versus gemiddeld verwachte aantal
zittenblijvers (ZTB-vraag B6) in het schooljaar van onderzoek per soort school per district  in % ten opzichte van
het  gemiddeld aantal leerlingen per school (schoolleiders) en per klas (leerkrachten).
District Stra

tum
Omschrijving
(soort school)

Gem.aant.
ZTB in %
(schldr)

Gem.aant.
ZTB in %
(leerkr)

Gew. Gem.
Perc. ZTB
(tezamen)

Gem.aant.
PBL in %
(schldr)

Gem.aant.
PBL in %
(leerkr)

Gew. Gem.
Perc. PBL
(tezamen)

01 Paramaribo 1 Volksschool 17.5 32.4 28.7 9.5 32.4 26.7
2 Geen volksschool 9.8 18.1 16 7.2 19.2 16.2

Districtscijfer 16 28.9 25.7 9.1 29.2 24.2
02 Wanica 1 Randscholen 15.7 26 23.4 8.7 25.7 21.5

2 Overige scholen 19.6 33.7 30.2 9 31.9 26.2
Districtscijfer 18.4 30.9 27.8 8.9 29.6 24.4

03 Commewij-
ne

1 Mariënburg/Meer-
zorg

26.3 29.2 28.5 12.8 28 24.2

2 Nw. Amsterdam 27.5 35.6 33.6 9.2 28.9 24
3 Overige scholen 31.1 26.6 27.7 19.1 33.8 30.1

Districtscijfer 28.8 27.9 28.1 15.5 31.8 27.7
04 Para 1 Javaanse scholen 17.7 45.3 38.4 9.7 19.4 17

2 Indiaanse scholen 14.8 25 22.5 11.9 16 15
3 Traditionele Para-

scholen
15.9 31.9 27.9 15.9 36.6 31.4

Districtscijfer 15.9 32.4 28.3 14.2 30.6 26.5
05 Saramacca 1 Groningen (stede-

lijk)
22.6 32.3 29.9 12.4 29.2 25

2 Overige scholen 23.4 28 26.9 15.8 21.2 19.9
Districtscijfer 23.3 28.7 27.4 15.2 22.3 20.5

06 Coronie 1 Totness (stedelijk) 19.2 33.8 30.2 5.8 28 22.5
2 Overige scholen 16.7 24.8 22.8 12.1 16.8 15.6

Districtscijfer 18 27.5 25.1 9 20.5 17.6
07 Marowijne 1 Moengoscholen 14.3 31.5 27.2 7.3 33.8 27.2

2 Albinascholen 16.6 28.3 25.4 13.2 36.4 30.6
3 Overige scholen 18.3 35.2 31 24.4 34.5 32

Districtscijfer 15.8 31.3 27.4 12.3 35 29.3
08 Nickerie 1 Vestingscholen 16.3 18.6 18 6.7 22.1 18.3

2 Wageningen 26.7 37.6 34.9 14.5 38 32.1
3 Polderscholen 23.3 40.4 36.1 9.6 31.3 25.9

Districtscijfer 21.8 34.7 31.5 9.3 30 24.8
09 Brokopondo 1 Scholen dichtbij

goudvelden
14.5 25 22.4 12.1 33.3 28

2 Scholen veraf van
goudvelden

33.3 48.6 44.8 7.1 46.5 36.7

Districtscijfer 29 43 39.5 8.2 43.3 34.5
10 Sipaliwini 1 Marronscholen 18 27.2 24.9 15.1 28.5 25.2

2 Indiaanse scholen 28.7 35.5 33.8 11.9 34.1 28.6
Districtscijfer 20.3 29.6 27.3 14.4 30 26.1

GEHEEL SURI-
NAME

Landelijk cijfer 18.4 30.7 27.6 10.3 30.3 25.3
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B  De hulpverleningsvormen en hun functioneren t.b.v. de lagere school en haar
probleemleerlingen
− het aantal scholen waar wel of geen hulp wordt geboden (AD 11-S/L)
− de redenen voor het niet aanbieden van hulp (AD 12-S/L)
− door welke instanties wordt hulp geboden (AD 13- S/L)
− hoe de aangeboden hulp wordrt ervaren (AD 14-S/L)

(AD 14b-S/L) (1
v.d.2)

(AD 14b-S/L) (2
v.d.2)

− het wel of niet bestaan van de noodzaak van schoolmaatschappelijk werk (AD 15-S/L)
− de op de scholen beschikbare vormen van hulpverlening (AD 16-S/L)
− wel of geen jaarlijks terugkerend en laatste medisch onderzoek (AD 16a-S/L)

(AD  16b-S/L)
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Tabel  AD11-S/L Het percentage scholen waar wel/geen hulp aan de probleemleerlingen geboden
wordt per soort school per district op basis van de meetgegevens van de schoolleiders en leerkrachten

C1. Aan de probleemleerlingen van deze
school / mijn klas wordt  hulp aangeboden:

District str
atu
m

Omschrijving (soort school)

Ja Neen Niet ingevuld Totaal
01 Paramaribo 1 Volksschool 47.1 51.3 1.6 100

2 Geen volksschool 66.4 33.6 0 100
Districtscijfer 51.9 47 1.2 100.1

02 Wanica 1 Randscholen 36.8 63.2 0 100
2 Overige scholen 43.9 43.4 12.7 100

Districtscijfer 41.1 51.3 7.7 100.1
03 Commewijne 1 Mariënburg/Meerzorg 57.3 42.7 0 100

2 Nw. Amsterdam 81.3 18.8 0 100.1
3 Overige scholen 25.1 74.9 0 100

Districtscijfer 38.7 61.3 0 100
04 Para 1 Javaanse scholen 79.8 20.2 0 100

2 Indiaanse scholen 100 0 0 100
3 Traditionele Para- scholen 25.6 57.8 16.7 100.1

Districtscijfer 44.6 43.5 11.9 100
05 Saramacca 1 Groningen (stedelijk) 35.7 50.9 13.4 100

2 Overige scholen 50.4 41 8.7 100.1
Districtscijfer 48.6 42.2 9.3 100.1

06 Coronie 1 Totness (stedelijk) 0 100 0 100
2 Overige scholen 62.5 37.5 0 100

Districtscijfer 43.4 56.7 0 100.1
07 Marowijne 1 Moengoscholen 25.4 74.7 0 100.1

2 Albinascholen 0 100 0 100
3 Overige scholen 0 100 0 100

Districtscijfer 8.3 91.7 0 100
08 Nickerie 1 Vestingscholen 69.1 23.9 7.1 100.1

2 Wageningen 62.5 37.5 0 100
3 Polderscholen 0 84 16 100

Districtscijfer 24.7 63.6 11.7 100
09 Brokopondo 1 Scholen dichtbij goudvelden 0 100 0 100

2 Scholen veraf van goudvelden 0 100 0 100
Districtscijfer 0 100 0 100

10 Sipaliwini 1 Marronscholen 0 100 0 100
2 Indiaanse scholen 0 100 0 100

Districtscijfer 0 100 0 100
Geheel Suriname Landelijk cijfer 39.1 57.2 3.7 100
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Tabel  AD12-S/L Het percentage scholen waar geen hulp wordt aangeboden (C1)  per soort school per dis-
trict naar de reden waarom de probleemleerlingen geen hulp wordt geboden (C4) op basis van de meetgege-
vens van de schoolleiders en leerkrachten

C4. De reden waarom de probleemleerlingen geen hulp
        wordt geboden is:

District s
t
r
a
t
u
m

Omschrijving
(soort school)

De probleem-
gevallen worden
niet doorge-
geven door de
school

De school
lost de pro-
blemen van
de leer-lingen
zelf op

De aan te
bieden hulp
laat op zich
wachten

Ik weet
het niet
(niet in-
gevuld)

Totaal

01 Paramaribo 1 Volksschool 8 21.7 52.0 18.3 100
2 Geen volksschool 34.8 17.2 17.2 30.8 100

Districtscijfer 12.5 19.5 48.5 19.5 100
02 Wanica 1 Randscholen 0 18.3 13.1 68.6 100

2 Overige scholen 44.7 10.6 27.5 17.2 100
Districtscijfer 20.2 12.1 17.6 50.1 100

03 Commewijne 1 Mariën- 0 32 68.0 0 100
2 Nw. Amsterdam 0 100 0 0 100
3 Overige scholen 0 0 87.7 12.3 100

Districtscijfer 0 14.7 77.4 7.9 100
04 Para 1 Javaanse scholen 0 0 42.9 57.1 100

2 Indiaanse scholen
3 Traditionele Para- 0 11.6 61.6 26.8 100

Districtscijfer 0 10.1 60.9 29 100
05 Saramacca 1 Groningen (stede- 28.6 0 71.4 0 100

2 Overige scholen 18.2 0 62.4 19.4 100
Districtscijfer 18.6 0 64.6 16.8 100

06 Coronie 1 Totness (stedelijk) 0 0 50 50 100
2 Overige scholen 0 0 62.5 37.5 100

Districtscijfer 0 0 58.7 41.3 100
07 Marowijne 1 Moengoscholen 8 9.2 82.8 0 100

2 Albinascholen 68.7 0 0 31.3 100
3 Overige scholen 0 100 0 0 100

Districtscijfer 29.3 31.6 27.2 11.9 100
08 Nickerie 1 Vestingscholen 0 0 49 51 100

2 Wageningen 0 0 100 0 100
3 Polderscholen 24.1 12.5 63.4 0 100

Districtscijfer 19.9 12.5 58.5 9.1 100
09 Brokopondo 1 Scholen dichtbij 37.4 0 23.3 39.3 100

2 Scholen veraf van 79.1 0 20.9 0 100
Districtscijfer 69 0 21.5 9.5 100

10 Sipaliwini 1 Marronscholen 3.6 10.7 17.2 68.5 100
2 Indiaanse scholen 0 33.7 10.4 55.9 100

Districtscijfer 2.7 17 15.2 65.1 100
Geheel Suriname Landelijk cijfer 15.7 16.1 42.4 25.8 100
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Tabel  AD13-S/L Het percentage respondenten (gemiddeld over schoolleiders en leerkrachten) dat heeft aan-
gestipt dat de volgende instanties hulp aanbieden per soort school per district ( 1 of 2)

C.2 De volgende instanties of personen bieden hulp aan:District St
ra
tu
m

Omschrijving (soort
school) Pedolo-

gisch
Instituut
(PI)

Medisch
Opvoed-
kundig
Bureau
(MOB)

Afd. Be-
gelei-ding
v.h.
MINOV

Diagnos-
tisch
Team
(DT)

Algemeen
Maat-
schappelijk
Werk (Soc.
Zkn)

Dienst
Jeugdzorg
(Soc.Zkn.)

01 Paramaribo 1 Volksschool 31.4 63.2 9.1 23.5 6.9 4.7
2 Geen volksschool 25 49.6 0 0 0 0

Districtscijfer 29.8 59.8 6.9 17.7 5.3 3.5
02 Wanica 1 Randscholen 16.7 62.1 20.1 8.3 0 0

2 Overige scholen 25 76.2 0 21.1 0 0
Districtscijfer 21.7 70.6 8 16 0 0

03 Commewij-
ne

1 Mariënburg/Meer-
zorg

8.3 91 0 0 8.3 0

2 Nw. Amsterdam 0 79.2 0 0 0 0
3 Overige scholen 25 100 0 25 0 0

Districtscijfer 18.1 95.9 0 15.6 2.4 0
04 Para 1 Javaanse scholen 52.9 65.4 0 0 0 0

2 Indiaanse scholen 18.8 43.8 0 0 0 0
3 Traditionele Para-

scholen
0 75 0 0 0 0

Districtscijfer 9.2 68.9 0 0 0 0
05 Saramacca 1 Groningen (stedelijk) 25 87.5 12.5 12.5 0 0

2 Overige scholen 37.8 38.6 0 0 13.1 0
Districtscijfer 36.2 45.1 1.8 1.8 11.3 0

06 Coronie 1 Totness (stedelijk) 0 0 0 0 0 0
2 Overige scholen 43.8 43.8 0 0 0 0

Districtscijfer 38.1 38.1 0 0 0 0
07 Marowijne 1 Moengoscholen 51.8 51.8 0 25 0 0

2 Albinascholen 0 0 0 0 0 0
3 Overige scholen 0 0 0 0 0 0

Districtscijfer 33.7 33.7 0 25 0 0
08 Nickerie 1 Vestingscholen 0 86 14.1 0 12.5 0

2 Wageningen 36.5 36.5 0 49 0 0
3 Polderscholen 0 0 0 0 0 0

Districtscijfer 6.7 27.9 3.3 10.4 3.4 0
09 Brokopondo 1 Scholen dichtbij

goudvelden
0 0 0 0 0 0

2 Scholen veraf van
goudvelden

0 0 0 0 0 0

Districtscijfer 0 0 0 0 0 0
10 Sipaliwini 1 Marronscholen 0 0 0 0 0 0

2 Indiaanse scholen 0 0 0 0 0 0
Districtscijfer 0 0 0 0 0 0

GEHEEL SURI-
NAME

Landelijk cijfer 21.9 53.7 4.3 13.7 3.3 1.7
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Tabel  AD13-S/L Het percentage respondenten (gemiddeld over schoolleiders en leerkrachten) dat heeft
aangestipt dat de volgende instanties hulp aanbieden per soort school per district ( 2 of 2)

C.2 De volgende instanties of personen bieden hulp aan:District Str
atu
m

Omschrijving
(soort school) Jusitiële

Kinderbe-
scherming
(Min. v.
Justitie.)

Afdeling
Jeugdza-
ken (Re-
cher-che
Politie)

Directo-
raat
Jeugdza-
ken

Bureau
Kinder-
ontw.

Stg.
Jo-
vroce

Stg.
voor
het
kind

Andere
Instan-
ties of
perso-
nen

01 Paramaribo 1 Volksschool 4.6 17.8 8.8 0 0 6.6 27.9
2 Geen volksschool 0 8.3 0 0 0 0 71.8

Districtscijfer 3.5 15.4 6.7 0 0 5 38.8
02 Wanica 1 Randscholen 0 0 0 0 0 0 0

2 Overige scholen 0 0 0 0 0 0 44.9
Districtscijfer 0 0 0 0 0 0 27

03 Commewijne 1 Mariënburg/Meer-
zorg

0 0 8.3 0 0 0 34.6

2 Nw. Amsterdam 0 0 0 0 0 0 20.9
3 Overige scholen 0 0 0 0 0 0 0

Districtscijfer 0 0 2.4 0 0 0 11.5
04 Para 1 Javaanse scholen 0 0 0 0 0 0 47.2

2 Indiaanse scholen 0 0 0 0 0 0 56.3
3 Traditionele Para-

scholen
0 0 0 0 0 0 0

Districtscijfer 0 0 0 0 0 0 15
05 Saramacca 1 Groningen (stede-

lijk)
0 0 0 0 0 0 0

2 Overige scholen 0 0 0 0 0 0 61.7
Districtscijfer 0 0 0 0 0 0 53.2

06 Coronie 1 Totness (stedelijk) 0 0 0 0 0 0 0
2 Overige scholen 0 0 0 0 0 0 62.5

Districtscijfer 0 0 0 0 0 0 42.9
07 Marowijne 1 Moengoscholen 0 0 25 0 25 25 73.2

2 Albinascholen 0 0 0 0 0 0 0
3 Overige scholen 0 0 0 0 0 0 0

Districtscijfer 0 0 25 0 25 25 40.7
08 Nickerie 1 Vestingscholen 0 0 0 0 0 0 43.2

2 Wageningen 0 0 0 0 0 0 51
3 Polderscholen 0 0 0 0 0 0 0

Districtscijfer 0 0 0 0 0 0 16.5
09 Brokopondo 1 Scholen dichtbij

goudvelden
0 0 0 0 0 0 0

2 Scholen veraf van
goudvelden

0 0 0 0 0 0 0

Districtscijfer 0 0 0 0 0 0 0
10 Sipaliwini 1 Marronscholen 0 0 0 0 0 0 0

2 Indiaanse scholen 0 0 0 0 0 0 0
Districtscijfer 0 0 0 0 0 0 0

GEHEEL SURINA-
ME

Landelijk cijfer 1.3 6.7 4.3 0 1.3 3.4 29.5
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Tabel  AD14-S/L Het percentage respondenten (gemiddeld over schoolleiders en leerkrachten) dat heeft
aangestipt wel/niet tevreden te zijn over de aangeboden hulp aan probleemleerlingen op hun respectieve
scholen per soort school per district

C.3 Bent u tevreden met de aangeboden hulp, door u aange-
kruist bij vraag C2

District s
t
r
a
t
u
m

Omschrijving
(soort school)

Ja Nee,
reden
niet
ver-
meld

Nee,
reden
2/-1

Nee,
reden
2/-2

Nee,
reden
2/-3

Nee,
reden
2/-4

Niets
vermeld

Totaal

01 Paramaribo 1 Volksschool 49.3 5.5 34.4 0 7.6 0 3.2 100
2 Geen volksschool 44.4 21.4 8.3 0 25.9 0 0 100

Districtscijfer 48 9.4 28.1 0 12.1 0 2.4 100
02 Wanica 1 Randscholen 0 18.1 0 0 18.1 47.1 16.7 100

2 Overige scholen 29.4 0 0 21.1 49.5 0 0 100
Districtscijfer 17.7 7.2 0 12.7 37 18.7 6.7 100

03 Commewijne 1 Mariënburg/Meer-
zorg

26.4 0 0 0 51.2 0 22.4 100

2 Nw. Amsterdam 54.1 16.7 0 0 29.2 0 0 100
3 Overige scholen 25 0 0 0 75 0 0 100

Districtscijfer 27.4 1.2 0 0 64.9 0 6.5 100
04 Para 1 Javaanse scholen 34.7 0 40.3 0 25 0 0 100

2 Indiaanse scholen 75 0 0 0 0 25 0 100
3 Traditionele Para-

scholen
26.8 46.4 26.8 0 0 0 0 100

Districtscijfer 31.1 25 18.9 0 10 15 0 100
05 Saramacca 1 Groningen (stede-

lijk)
0 0 25 75 0 0 0 100

2 Overige scholen 86.9 13.1 0 0 0 0 0 100
Districtscijfer 75.2 11.3 3.6 9.9 0 0 0 100

06 Coronie 1 Totness (stedelijk) 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Overige scholen 37.5 37.5 0 0 0 25 0 100

Districtscijfer 37.5 37.5 0 0 0 25 0 100
07 Marowijne 1 Moengoscholen 51.8 0 0 0 48.2 0 0 100

2 Albinascholen 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Overige scholen 0 0 0 0 0 0 0 0

Districtscijfer 51.8 0 0 0 48.2 0 0 100
08 Nickerie 1 Vestingscholen 8.9 20.3 0 0 70.8 0 0 100

2 Wageningen 27 60.5 0 0 12.5 0 0 100
3 Polderscholen 0 0 0 0 0 0 0 0

Districtscijfer 15.1 33.5 0 0 51.4 0 0 100
09 Brokopondo 1 Scholen dichtbij

goudvelden
0 0 0 0 0 0 0 0

2 Scholen veraf van
goudvelden

0 0 0 0 0 0 0 0

Districtscijfer 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Sipaliwini 1 Marronscholen 0 0 0 0 0 0 0 0

2 Indiaanse scholen 0 0 0 0 0 0 0 0
Districtscijfer 0 0 0 0 0 0 0 0

GEHEEL SURINA-
ME

Landelijk cijfer 38.5 11 14.7 2.8 25.4 4.7 2.9 100
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Tabel  AD14b-S/L Het percentage respondenten (gemiddeld over schoolleiders en leerkrachten) dat heeft
aangestipt tevreden te zijn met de aangeboden hulp (C.3) van de volgende instanties per soort school per dis-
trict ( 1 of 2)

C.2 De volgende instanties of personen bieden hulp aan:District s
t
r
a
t
u
m

Omschrijving
(soort school) Pedolo-

gisch
Instituut
(PI)

Medisch
Opvoedkun-
dig Bureau
(MOB)

Afd.
Begelei-
ding
v.h.
MINOV

Diagno-
tisch
Team (DT)

Algemeen
Maatschap-
pelijk Werk
(Soc. Zkn)

Dienst
Jeugd-
zorg
(Soc.Zk
n.)

01 Paramaribo 1 Volksschool 23.7 51.6 6.3 27.4 25 23.2
2 Geen volksschool 8.3 31.4 0 0 0 0

Districtscijfer 19.9 46.6 6.3 25.2 25 17.4
02 Wanica 1 Randscholen 0 0 0 0 0 0

2 Overige scholen 16.7 37.8 0 0 0 0
Districtscijfer 10 22.7 0 0 0 0

03 Commewijne 1 Mariënburg/Meer-
zorg

0 21.9 0 0 0 0

2 Nw. Amsterdam 0 54.2 0 0 0 0
3 Overige scholen 25 25 0 25 0 0

Districtscijfer 17.1 26.1 0 25 0 0
04 Para 1 Javaanse scholen 0 0 0 0 0 0

2 Indiaanse scholen 18.8 18.8 0 0 0 0
3 Traditionele Para-

scholen
0 20.1 0 0 0 0

Districtscijfer 3.2 17.6 0 0 0 0
05 Saramacca 1 Groningen (stede-

lijk)
0 0 0 0 0 0

2 Overige scholen 50.3 38.1 0 0 0.2 0
Districtscijfer 43.3 32.8 0 0 0.2 0

06 Coronie 1 Totness (stedelijk) 0 0 0 0 0 0
2 Overige scholen 0 0 0 0 0 0

Districtscijfer 0 0 0 0 0 0
07 Marowijne 1 Moengoscholen 51.8 51.8 0 25 0 0

2 Albinascholen 0 0 0 0 0 0
3 Overige scholen 0 0 0 0 0 0

Districtscijfer 33.7 33.7 0 25 0 0
08 Nickerie 1 Vestingscholen 0 8.9 0 0 0 0

2 Wageningen 0 0 0 0 0 0
3 Polderscholen 0 0 0 0 0 0

Districtscijfer 0 2.1 0 0 0 0
09 Brokopondo 1 Scholen dichtbij

goudvelden
0 0 0 0 0 0

2 Scholen veraf van
goudvelden

0 0 0 0 0 0

Districtscijfer 0 0 0 0 0 0
10 Sipaliwini 1 Marronscholen 0 0 0 0 0 0

2 Indiaanse scholen 0 0 0 0 0 0
Districtscijfer 0 0 0 0 0 0

GEHEEL SURINA-
ME

Landelijk cijfer 15 30.1 2.4 13.3 9.5 8
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Tabel  AD14b-S/L Het percentage respondenten (gemiddeld over schoolleiders en leerkrachten) dat heeft
aangestipt tevreden te zijn met de aangeboden hulp (C.3) van de volgende instanties per soort school per dis-
trict ( 2 of 2)

C.2 De volgende instanties of personen bieden hulp aan:District s
t
r
a
t
u
m

Omschrijving
(soort school) Jusitiële

Kinder-
bescher-
ming
(Min. v.
Justitie.)

Afdeling
Jeugd-
zaken (Re-
cherche
Politie)

Direc-
to-raat
Jeugd-
zaken

Bureau
Kinder-
ontwik-
keling

Stich-
ting
Jovroce

Stich-
ting
voor het
kind

An--
dere
Instan-
ties /
per-
sonen

01 Paramaribo 1 Volksschool 25 61.1 25 0 0 50.8 61.2
2 Geen volksschool 0 0 0 0 0 0 49.1

Districtscijfer 25 52.2 25 0 0 44.4 58.4
02 Wanica 1 Randscholen 0 0 0 0 0 0 0

2 Overige scholen 0 0 0 0 0 0 50.5
Districtscijfer 0 0 0 0 0 0 30.4

03 Commewijne 1 Mariënburg/Meerz-
org

0 0 0 0 0 0 27.2

2 Nw. Amsterdam 0 0 0 0 0 0 41.7
3 Overige scholen 0 0 0 0 0 0 0

Districtscijfer 0 0 0 0 0 0 10.9
04 Para 1 Javaanse scholen 0 0 0 0 0 0 34.7

2 Indiaanse scholen 0 0 0 0 0 0 56.3
3 Traditionele Para-

scholen
0 0 0 0 0 0 0

Districtscijfer 0 0 0 0 0 0 13.5
05 Saramacca 1 Groningen (stede-

lijk)
0 0 0 0 0 0 0

2 Overige scholen 0 0 0 0 0 0 62.2
Districtscijfer 0 0 0 0 0 0 55.6

06 Coronie 1 Totness (stedelijk) 0 0 0 0 0 0 0
2 Overige scholen 0 0 0 0 0 0 37.5

Districtscijfer 0 0 0 0 0 0 26.3
07 Marowijne 1 Moengoscholen 0 0 25 0 25 25 25

2 Albinascholen 0 0 0 0 0 0 0
3 Overige scholen 0 0 0 0 0 0 0

Districtscijfer 0 0 25 0 25 25 25
08 Nickerie 1 Vestingscholen 0 0 0 0 0 0 0

2 Wageningen 0 0 0 0 0 0 27
3 Polderscholen 0 0 0 0 0 0 0

Districtscijfer 0 0 0 0 0 0 3.3
09 Brokopondo 1 Scholen dichtbij

goudvelden
0 0 0 0 0 0 0

2 Scholen veraf van
goudvelden

0 0 0 0 0 0 0

Districtscijfer 0 0 0 0 0 0 0
10 Sipaliwini 1 Marronscholen 0 0 0 0 0 0 0

2 Indiaanse scholen 0 0 0 0 0 0 0
Districtscijfer 0 0 0 0 0 0 0

GEHEEL SURINA-
ME

Landelijk cijfer 9.5 22 10.8 0 1.3 19.7 35.9
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Tabel  AD14-S/L Het percentage respondenten (gemiddeld over schoolleiders en leerkrachten) dat heeft
aangestipt wel/niet tevreden te zijn over de aangeboden hulp aan probleemleerlingen op hun respectieve
scholen per soort school per district

C.3 Bent u tevreden met de aangeboden hulp, door u aange-
kruist bij vraag C2

District s
t
r
a
t
u-
m

Omschrijving
(soort school)

Ja Nee,
reden
niet
ver-
meld

Nee,
reden
2/-1

Nee,
reden
2/-2

Nee,
reden
2/-3

Nee,
reden
2/-4

Niets
vermeld

Totaal

01 Paramaribo 1 Volksschool 49.3 5.5 34.4 0 7.6 0 3.2 100
2 Geen volksschool 44.4 21.4 8.3 0 25.9 0 0 100

Districtscijfer 48 9.4 28.1 0 12.1 0 2.4 100
02 Wanica 1 Randscholen 0 18.1 0 0 18.1 47.1 16.7 100

2 Overige scholen 29.4 0 0 21.1 49.5 0 0 100
Districtscijfer 17.7 7.2 0 12.7 37 18.7 6.7 100

03 Commewijne 1 Mariën-
burg/Meer-zorg

26.4 0 0 0 51.2 0 22.4 100

2 Nw. Amsterdam 54.1 16.7 0 0 29.2 0 0 100
3 Overige scholen 25 0 0 0 75 0 0 100

Districtscijfer 27.4 1.2 0 0 64.9 0 6.5 100
04 Para 1 Javaanse scholen 34.7 0 40.3 0 25 0 0 100

2 Indiaanse scholen 75 0 0 0 0 25 0 100
3 Traditionele Para-

scholen
26.8 46.4 26.8 0 0 0 0 100

Districtscijfer 31.1 25 18.9 0 10 15 0 100
05 Saramacca 1 Groningen (ste-

delijk)
0 0 25 75 0 0 0 100

2 Overige scholen 86.9 13.1 0 0 0 0 0 100
Districtscijfer 75.2 11.3 3.6 9.9 0 0 0 100

06 Coronie 1 Totness (stede-
lijk)

0 0 0 0 0 0 0 0

2 Overige scholen 37.5 37.5 0 0 0 25 0 100
Districtscijfer 37.5 37.5 0 0 0 25 0 100

07 Marowijne 1 Moengoscholen 51.8 0 0 0 48.2 0 0 100
2 Albinascholen 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Overige scholen 0 0 0 0 0 0 0 0

Districtscijfer 51.8 0 0 0 48.2 0 0 100
08 Nickerie 1 Vestingscholen 8.9 20.3 0 0 70.8 0 0 100

2 Wageningen 27 60.5 0 0 12.5 0 0 100
3 Polderscholen 0 0 0 0 0 0 0 0

Districtscijfer 15.1 33.5 0 0 51.4 0 0 100
09 Brokopondo 1 Scholen dichtbij

goudvelden
0 0 0 0 0 0 0 0

2 Scholen veraf van
goudvelden

0 0 0 0 0 0 0 0

Districtscijfer 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Sipaliwini 1 Marronscholen 0 0 0 0 0 0 0 0

2 Indiaanse scholen 0 0 0 0 0 0 0 0
Districtscijfer 0 0 0 0 0 0 0 0

GEHEEL SURINA-
ME

Landelijk cijfer 38.4 11 14.7 2.8 25.4 4.7 2.9 100
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Tabel  AD15-S/L Het percentage respondenten (gemiddeld over schoolleiders en leerkrachten) dat heeft
aangestipt of er wel/geen vorm van maatschappelijk werk t.b.v. de probleemleerlingen aanwezig is (C5) en de
noodzaak daarvan (C6) per soort school en per district

C.5 Ten behoeve van mijn
probleemleerlingen bestaat
een vorm van maatschap-
pelijk werk die gespeciali-
seerd is op het gebied van de
school:

C.6 Ik vind de in C.5 genoem-
de vorm van maat-schappelijk
werk noodzake-lijk:

District s
t
r
a
t
u
m

Omschrijving
(soort school)

Ja Nee Niet
vermeld

Totaal Ja Nee Niet
vermeld

Totaal

01 Paramaribo 1 Volksschool 11 82.9 6.2 100.1 92.4 0 7.6 100
2 Geen volksschool 7.7 92.4 0 100.1 100 0 0 100

Districtscijfer 10.1 85.2 4.7 100 94.2 0 5.8 100
02 Wanica 1 Randscholen 0 100 0 100 87.8 12.2 0 100

2 Overige scholen 31.1 56.3 12.6 100 100 0 0 100
Districtscijfer 18.8 73.6 7.6 100 95.2 4.8 0 100

03 Commewijne 1 Mariënburg/Meer-
zorg

0 100 0 100 100 0 0 100

2 Nw. Amsterdam 0 100 0 100 84.4 15.6 0 100
3 Overige scholen 12.6 87.4 0 100 100 0 0 100

Districtscijfer 8 92 0 100 98.9 1.1 0 100
04 Para 1 Javaanse scholen 0 100 0 100 100 0 0 100

2 Indiaanse scholen 0 100 0 100 100 0 0 100
3 Traditionele Para-

scholen
0 91.1 8.9 100 83.4 0 16.7 100.1

Districtscijfer 0 93.6 6.4 100 88.1 0 11.9 100
05 Saramacca 1 Groningen (stede-

lijk)
13.4 86.6 0 100 100 0 0 100

2 Overige scholen 8.4 91.6 0 100 75.1 16.2 8.7 100
Districtscijfer 9.1 90.9 0 100 78.4 14 7.6 100

06 Coronie 1 Totness (stedelijk) 0 100 0 100 100 0 0 100
2 Overige scholen 12.5 75 12.5 100 87.5 0 12.5 100

Districtscijfer 8.8 82.4 8.8 100 91.2 0 8.8 100
07 Marowijne 1 Moengoscholen 14.4 85.6 0 100 83.7 8.3 8 100

2 Albinascholen 0 100 0 100 100 0 0 100
3 Overige scholen 0 100 0 100 100 0 0 100

Districtscijfer 4.7 95.3 0 100 94.6 2.8 2.6 100
08 Nickerie 1 Vestingscholen 6.7 93.3 0 100 100 0 0 100

2 Wageningen 12 88 0 100 88 12 0 100
3 Polderscholen 16 84 0 100 100 0 0 100

Districtscijfer 13.1 86.9 0 100 98.5 1.5 0 100
09 Brokopondo 1 Scholen dichtbij

goudvelden
0 100 0 100 73.2 0 26.8 100

2 Scholen veraf van
goudvelden

0 100 0 100 100 0 0 100

Districtscijfer 0 100 0 100 93.2 0 6.8 100
10 Sipaliwini 1 Marronscholen 10.7 89.3 0 100 92.1 4.3 3.6 100

2 Indiaanse scholen 0 100 0 100 94.4 0 5.6 100
Districtscijfer 7.8 92.2 0 100 92.8 3.1 4.1 100

GEHEEL SURINA-
ME

Landelijk cijfer 10.5 85.7 3.8 100 94.1 1.9 4 100
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Tabel  AD16-S/L Het percentage respondenten (gemiddeld over schoolleiders en leerkrachten) dat heeft
aangestipt dat de school over de volgende voorzieningen beschikt per soort school per district

C.7 Deze school beschikt over:District s
t
r
a
t
u
m

Omschrijving
(soort school) Een Re-

medial
Teacher
of R.T.-
klas

Een
S.O.-
klas

Een maat-
schappelijk
werker speci-
aal voor de
school

Een speciaal
voor de
probleem-
leerlingen
aangestelde
leerkracht

Geen enkele
voorziening
voor pro-
bleem-
leerlingen

Een
hier
niet
ge-
noem-
de
voorz.

01 Paramaribo 1 Volksschool 4.9 6.5 3.1 3.1 84.4 1.4
2 Geen volksschool 0 0 8.3 0 66.7 33.3

Districtscijfer 3.7 4.9 4.4 2.3 80.1 9.3
02 Wanica 1 Randscholen 0 0 0 0 93.8 6.3

2 Overige scholen 0 0 0 0 93.6 0
Districtscijfer 0 0 0 0 93.7 2.5

03 Commewijne 1 Mariënburg/Meer-
zorg

0 0 0 0 94.5 5.6

2 Nw. Amsterdam 0 0 0 0 84.4 15.6
3 Overige scholen 0 0 0 0 100 0

Districtscijfer 0 0 0 0 97.2 2.8
04 Para 1 Javaanse scholen 0 0 0 0 78.9 21.1

2 Indiaanse scholen 0 56.3 0 0 43.8 0
3 Traditionele Para-

scholen
0 16.7 0 0 83.4 0

Districtscijfer 0 21.5 0 0 76.1 2.5
05 Saramacca 1 Groningen (stede-

lijk)
0 0 0 0 74.1 25.9

2 Overige scholen 0 0 0 0 100 0
Districtscijfer 0 0 0 0 96.4 3.6

06 Coronie 1 Totness (stedelijk) 0 100 0 0 25 0
2 Overige scholen 0 0 0 0 62.5 0

Districtscijfer 0 30.8 0 0 50.9 0
07 Marowijne 1 Moengoscholen 0 0 0 0 89.1 0

2 Albinascholen 0 0 0 0 79.7 0
3 Overige scholen 0 0 0 0 100 0

Districtscijfer 0 0 0 0 88.7 0
08 Nickerie 1 Vestingscholen 0 0 0 50 50 0

2 Wageningen 0 0 0 0 100 0
3 Polderscholen 0 0 0 0 100 8.6

Districtscijfer 0 0 0 12.2 87.8 5.6
09 Brokopondo 1 Scholen dichtbij

goudvelden
0 0 0 0 100 0

2 Scholen veraf van
goudvelden

0 0 10.4 10.4 79.1 0

Districtscijfer 0 0 7.7 7.7 84.4 0
10 Sipaliwini 1 Marronscholen 0 0 0 0 100 0

2 Indiaanse scholen 0 0 0 0 100 0
Districtscijfer 0 0 0 0 100 0

GEHEEL SURINA-
ME

Landelijk cijfer 1.6 3.5 2.1 2.3 86 5.4
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Tabel  AD16a-S/L Het percentage respondenten (gemiddeld over schoolleiders en leerkrachten) dat
heeft aangestipt dat de probleemleerlingen op hun respectieve scholen wel/niet jaarlijks medisch wor-
den onderzocht per soort school per district

B.7 De leerlingen van deze school wor-
den jaarlijks medisch onderzocht:

District Stratum Omschrijving (soort
school)

Ja Nee Niets vermeld Totaal
01 Paramaribo 1 Volksschool 7.6 89.1 3.3 100

2 Geen volksschool 23.7 50.3 26 100
Districtscijfer 11.6 79.5 8.9 100

02 Wanica 1 Randscholen 50.3 43.8 5.9 100
2 Overige scholen 24.9 62.3 12.8 100

Districtscijfer 35 54.9 10.1 100
03 Commewijne 1 Mariënburg/Meerzorg 54.4 45.6 0 100

2 Nw. Amsterdam 21.9 78.1 0 100
3 Overige scholen 12.6 87.4 0 100

Districtscijfer 25.4 74.6 0 100
04 Para 1 Javaanse scholen 32.7 67.3 0 100

2 Indiaanse scholen 18.8 81.2 0 100
3 Traditionele Para-

scholen
16.7 75 8.3 100

Districtscijfer 18.9 75.2 5.9 100
05 Saramacca 1 Groningen (stedelijk) 39.3 47.3 13.4 100

2 Overige scholen 33.1 66.9 0 100
Districtscijfer 34 64.2 1.8 100

06 Coronie 1 Totness (stedelijk) 0 100 0 100
2 Overige scholen 12.5 87.5 0 100

Districtscijfer 8.3 91.7 0 100
07 Marowijne 1 Moengoscholen 11 89 0 100

2 Albinascholen 0 100 0 100
3 Overige scholen 100 0 0 100

Districtscijfer 32.3 67.7 0 100
08 Nickerie 1 Vestingscholen 0 100 0 100

2 Wageningen 0 100 0 100
3 Polderscholen 7.7 92.3 0 100

Districtscijfer 4.9 95.1 0 100
09 Brokopondo 1 Scholen dichtbij goud-

velden
0 100 0 100

2 Scholen veraf van
goudvelden

0 85.2 14.8 100

Districtscijfer 0 89 11 100
10 Sipaliwini 1 Marronscholen 0 100 0 100

2 Indiaanse scholen 33.7 66.3 0 100
Districtscijfer 9.3 90.7 0 100

GEHEEL SURINAME Landelijk cijfer 17.4 76 6.6 100
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Tabel  AD16b-S/L Het percentage respondenten (gemiddeld over schoolleiders en leerkrachten) dat heeft
aangestipt hoe lang geleden het laatste medisch onderzoek van de leerlingen op school plaatsvond per soort
school per district

B.8 Het laatste medisch onderzoek was:District Stra-
tum

Omschrijving
(soort school) Minder

dan 3 jaar
geleden

Minstens 3
maar minder
dan 7 jaar
geleden

Min-
stens 7
jaar
geleden

Ik weet
het niet

Niets
vermeld

Totaal

01 Paramaribo 1 Volksschool 5.4 19.6 10.4 59.5 5.1 100
2 Geen volksschool 38.4 0 0 61.6 0 100

Districtscijfer 13.5 14.8 7.8 60.1 3.8 100
02 Wanica 1 Randscholen 13.1 24.8 0 62.1 0 100

2 Overige scholen 8.3 8 33.8 49.9 0 100
Districtscijfer 10.2 14.6 20.4 54.8 0 100

03 Commewijne 1 Mariën-
burg/Meer-zorg

38.3 25.4 0 36.3 0 100

2 Nw. Amsterdam 53.1 0 0 46.9 0 100
3 Overige scholen 24.8 0 25.1 50.1 0 100

Districtscijfer 30.8 7.4 15.9 45.9 0 100
04 Para 1 Javaanse scholen 0 25 0 75 0 100

2 Indiaanse scholen 0 0 0 100 0 100
3 Traditionele Para-

scholen
0 13.4 0 86.6 0 100

Districtscijfer 0 12.6 0 87.4 0 100
05 Saramacca 1 Groningen (ste-

delijk)
83.3 0 0 16.7 0 100

2 Overige scholen 0 0 0 100 0 100
Districtscijfer 11.3 0 0 88.7 0 100

06 Coronie 1 Totness (stede-
lijk)

0 0 0 100 0 100

2 Overige scholen 0 0 25 62.5 12.5 100
Districtscijfer 0 0 16.7 74.5 8.8 100

07 Marowijne 1 Moengoscholen 0 0 0 92 8 100
2 Albinascholen 0 0 0 100 0 100
3 Overige scholen 0 0 0 0 0 0

Districtscijfer 0 0 0 96.3 3.7 100
08 Nickerie 1 Vestingscholen 0 6.7 0 93.3 0 100

2 Wageningen 0 0 0 100 0 100
3 Polderscholen 8.6 0 0 91.4 0 100

Districtscijfer 5.6 1.6 0 92.8 0 100
09 Brokopondo 1 Scholen dichtbij

goudvelden
25 14.3 33.9 26.8 0 100

2 Scholen veraf van
goudvelden

0 0 29.5 70.5 0 100

Districtscijfer 5.8 3.7 30.6 59.9 0 100
10 Sipaliwini 1 Marronscholen 20.7 14.3 10.7 54.3 0 100

2 Indiaanse scholen 0 0 0 100 0 100
Districtscijfer 14.8 10.2 7.7 67.3 0 100

GEHEEL SURINAME Landelijk cijfer 11.6 10.7 9.6 66.1 2 100
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C  Hulpverlening met betrekking tot problemen die hun oorzaken vinden in
vooral buitenschoolse factoren
− de omvang van deze categorie leerlingen (AD 17a-S/ AD 17a- L/ AD 17a-S/L)
− vergelijking : omvang probleemleerlingen (Vr.B1) en (Vr.D1)
− welke hulpverlening wordt ervaren of aangegeven als de beste voor deze categorie probleemleer-

lingen (AD 18-S/L)
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Tabel AD17a-S Schattingen omtrent het aantal probleemleerlingen van wie de belangrijkste oorzaak van
de problemen ligt in buitenschoolse factoren (type D1) per soort school per district op basis van meetge-
gevens van de schoolleiders (gemiddelden, percentages en totaalschattingen)
District s

t
r
a
t
u
m

Omschrijving (soort
school)

Aantal
GLO-
scholen
i/d po-
pula-tie

Gem. aan-
tal leerlin-
gen per
school

Gem.
Aant.
Probll.(ty-
pe D1) per
school

Geschatte
percentage
probll. (type
D1) per
school per
stratum/
district

Geschatte
aantal
probll.
(type D1)
per stra-
tum/
distr

01 Paramaribo 1 Volksschool 87 324 37.5 11.6 2874
2 Geen volksschool 28 254.3 20 7.9 630

Districtscijfer 115 307 33.2 10.8 3537
02 Wanica 1 Randscholen 20 201.3 35 17.4 836

2 Overige scholen 30 306 30 9.8 706
Districtscijfer 50 264.1 32 12.1 1454

03 Commewijne 1 Mariënburg/Meerzorg 7 170.8 41.3 24.2 172
2 Nw. Amsterdam 2 218 30 13.8 28
3 Overige scholen 15 104.5 22.5 21.5 327

Districtscijfer 24 133.3 28.6 21.5 524
04 Para 1 Javaanse scholen 2 283 50 17.7 49

2 Indiaanse scholen 3 337 70 20.8 87
3 Traditionele Para-scholen 12 251.7 51.7 20.5 341

Districtscijfer 17 270.4 54.7 20.2 476
05 Saramacca 1 Groningen (stedelijk) 2 221 42.5 19.2 63

2 Overige scholen 12 185.3 38.3 20.7 408
Districtscijfer 14 190.4 38.9 20.4 469

06 Coronie 1 Totness (stedelijk) 1 260 15 5.8 10
2 Overige scholen 2 134.5 22.5 16.7 59

Districtscijfer 3 176.3 20 11.3 60
07 Marowijne 1 Moengoscholen 5 397.3 33.3 8.4 78

2 Albinascholen 6 302 70 23.2 257
3 Overige scholen 4 164 50 30.5 225

Districtscijfer 15 297 52.4 17.6 488
08 Nickerie 1 Vestingscholen 7 245 15 6.1 88

2 Wageningen 3 224.5 30 13.4 83
3 Polderscholen 16 243 43.3 17.8 586

Districtscijfer 26 241.4 34.1 14.1 755
09 Brokopondo 1 Scholen dichtbij goudvel-

den
3 207 30 14.5 60

2 Scholen veraf van goud-
velden

10 210.5 50 23.8 330

Districtscijfer 13 209.7 45.4 21.6 390
10 Sipaliwini 1 Marronscholen 19 198.1 31.7 16 419

2 Indiaanse scholen 6 174.3 33.3 19.1 158
Districtscijfer 25 192.4 32.1 16.7 576

Geheel Suriname Landelijk cijfer 302 257.5 35.4 14.4 8729
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Tabel AD17a-L  Schattingen omtrent het aantal probleemleerlingen van wie de belangrijkste oorzaak
van de problemen ligt in buitenschoolse factoren (type D1) per soort school per district op basis van
meetgegevens van de leerkrachten (gemiddelden, percentages en totaalschattingen)
District s

t
r
a
t
u
m

Omschrijving (soort
school)

Aantal
leer-
krachten
i/d po-
pula-tie

Gem. aantal
leerlingen
per klas

Gem. aan-
tal probll.
(type D1)
per klas
ongeacht
niveau

Geschat
percentage
probll. (type
D1) per klas
per stratum/
district

Gesch.
aant pro-
bll. (type
D1) per
stratum
district

01 Paramaribo 1 Volksschool 889 28.7 6.4 22.3 5690
2 Geen volksschool 293 27.5 4 14.5 1172

Districtscijfer 1182 28.4 5.8 20.4 6856
02 Wanica 1 Randscholen 175 26.9 4.6 17.1 805

2 Overige scholen 265 33.1 6.7 20.2 1776
Districtscijfer 440 30.6 5.9 19.3 2596

03 Commewijne 1 Mariënburg/Meerzorg 47 25.6 4.9 19.1 230
2 Nw. Amsterdam 12 22.5 4.5 20 54
3 Overige scholen 104 26.3 4.5 17.1 468

Districtscijfer 163 25.8 4.6 17.8 750
04 Para 1 Javaanse scholen 13 31.5 7 22.2 91

2 Inheemse scholen 20 30 7.5 25 150
3 Traditionele Para-

scholen
84 27.5 7.1 25.8 596

Districtscijfer 117 28.4 7.2 25.4 842
05 Saramacca 1 Groningen (stedelijk) 14 26.3 5.8 22.1 81

2 Overige scholen 92 25 5.1 20.4 469
Districtscijfer 106 25.2 5.2 20.6 551

06 Coronie 1 Totness (stedelijk) 9 27.5 3.5 12.7 32
2 Overige scholen 21 25 3 12 63

Districtscijfer 30 25.8 3.2 12.4 96
07 Marowijne 1 Moengoscholen 41 34.2 7.5 21.9 308

2 Albinascholen 48 27.5 5.6 20.4 269
3 Overige scholen 37 27.5 11.3 41.1 418

Districtscijfer 126 29.7 7.9 26.6 995
08 Nickerie 1 Vestingscholen 48 29.4 4.1 13.9 197

2 Wageningen 25 26.3 3.7 14.1 93
3 Polderscholen 130 27.5 6.6 24 858

Districtscijfer 203 27.8 5.7 20.5 1157
09 Brokopondo 1 Scholen dichtbij goud-

velden
21 30 7.5 25 158

2 Scholen veraf van
goudvelden

61 33.8 9.1 26.9 555

Districtscijfer 82 32.8 8.7 26.5 713
10 Sipaliwini 1 Marronscholen 90 29.6 6 20.3 540

2 Inheemse scholen 36 29.2 9.8 33.6 353
Districtscijfer 126 29.5 7.1 24.1 895

GEHEEL SURINA-
ME

Landelijk cijfer 2575 28.7 6.1 21.1 15451
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Tabel AD17a-S/L  Schattingen omtrent het aantal probleemleerlingen van wie de belangrijkste oorzaak
van de problemen ligt in buitenschoolse factoren (type D1) per soort school per district op basis van
meetgegevens van schooleiders en leerkrachten tezamen
District s

t
r
a
t
u
m

Omschrijving (soort
school)

Aantal
GLO-
scho-
len i/d
popu-
la-tie

Aantal
leer-
krach-
ten i/d
popu-
latie

Aant.
leerl.
i/d
popu-
la-tie

Gesch.
aantal
probll.
per stra-
tum/dist
r (Schl)

Geschat
aantal
probll.
per stra-
tum/dist
r (Lkr)

Gew.
Gem-
totaal-
schat-
ting
probll.

Geschat
percen-
tage
probll.
per stra-
tum/
district

01 Paramaribo 1 Volksschool 87 889 24633 2874 5690 4986 20.2
2 Geen volksschool 28 293 8119 630 1172 1037 12.8

Districtscijfer 115 1182 32752 3537 6856 6026 18.4
02 Wanica 1 Randscholen 20 175 4778 836 805 813 17

2 Overige scholen 30 265 7235 706 1776 1509 20.9
Districtscijfer 50 440 12013 1454 2596 2311 19.2

03 Commewijne 1 Mariënburg/Meerzorg 7 47 702 172 230 216 30.8
2 Nw. Amsterdam 2 12 179 28 54 48 26.8
3 Overige scholen 15 104 1554 327 468 433 27.9

Districtscijfer 24 163 2435 524 750 694 28.5
04 Para 1 Javaanse scholen 2 13 262 49 91 81 30.9

2 Indiaanse scholen 3 20 403 87 150 134 33.3
3 Traditionele Para-

scholen
12 84 1691 341 596 532 31.5

Districtscijfer 17 117 2355 476 842 751 31.9
05 Saramacca 1 Groningen (stedelijk) 2 14 304 63 81 77 25.3

2 Overige scholen 12 92 1994 408 469 454 22.8
Districtscijfer 14 106 2298 469 551 531 23.1

06 Coronie 1 Totness (stedelijk) 1 9 160 10 32 27 16.9
2 Overige scholen 2 21 372 59 63 62 16.7

Districtscijfer 3 30 532 60 96 87 16.4
07 Marowijne 1 Moengoscholen 5 41 902 78 308 251 27.8

2 Albinascholen 6 48 1056 257 269 266 25.2
3 Overige scholen 4 37 814 225 418 370 45.5

Districtscijfer 15 126 2773 488 995 868 31.3
08 Nickerie 1 Vestingscholen 7 48 1266 88 197 170 13.4

2 Wageningen 3 25 659 83 93 91 13.8
3 Polderscholen 16 130 3428 586 858 790 23

Districtscijfer 26 203 5353 755 1157 1057 19.7
09 Brokopondo 1 Scholen dichtbij goud-

velden
3 21 462 60 158 134 29

2 Scholen veraf van
goudvelden

10 61 1343 330 555 499 37.2

Districtscijfer 13 82 1805 390 713 632 35
10 Sipaliwini 1 Marronscholen 19 90 2462 419 540 510 20.7

2 Indiaanse scholen 6 36 985 158 353 304 30.9
Districtscijfer 25 126 3447 576 895 815 23.6

GEHEEL SURI-
NAME

Landelijk cijfer 302 2575 65763 8729 15451 13771 20.9
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Tabel AD17b-S  Schattingen omtrent het aantal probleemleerlingen (VR-B1) versus het aantal pro-
bleemleerlingen van wie de belangrijkste oorzaak van de problemen ligt in buitenschoolse factoren (VR-
D1) per soort school per district op basis van meetgegevens van schoolleiders (gemiddelden, percentages
en totaalschattingen)

Gemiddeld  aan-
tal probleem-
leerlingen per
school

Geschat percen-
tage probleemll.
per school per
stratum/district

Geschat aantal
probleemll.
per stratum/
distr

District s
t
r
a
t
u
m

Omschrijving
(soort school)

Aantal
GLO-
scho-
len i/d
popu-
la-tie

Gem.
aantal
leerlin-
gen
per
school

VR_B1 VR_D1 VR_B1 VR_D1 VR_B1 VR_D1

01 Paramaribo 1 Volksschool 87 324 30.9 37.5 9.5 11.6 2688 2874
2 Geen volksschool 28 254.3 18.3 20 7.2 7.9 512 630

Districtscijfer 115 307 27.8 33.2 9.1 10.8 3197 3537
02 Wanica 1 Randscholen 20 201.3 17.5 35 8.7 17.4 350 836

2 Overige scholen 30 306 27.5 30 9 9.8 825 706
Districtscijfer 50 264.1 23.5 32 8.9 12.1 1175 1454

03 Commewij-
ne

1 Mariën-
burg/Meer-zorg

7 170.8 21.9 41.3 12.8 24.2 153 172

2 Nw. Amsterdam 2 218 20 30 9.2 13.8 40 28
3 Overige scholen 15 104.5 20 22.5 19.1 21.5 300 327

Districtscijfer 24 133.3 20.6 28.6 15.5 21.5 494 524
04 Para 1 Javaanse scholen 2 283 27.5 50 9.7 17.7 55 49

2 Indiaanse scholen 3 337 40 70 11.9 20.8 120 87
3 Traditionele Para-

scholen
12 251.7 40 51.7 15.9 20.5 480 341

Districtscijfer 17 270.4 38.5 54.7 14.2 20.2 655 476
05 Saramacca 1 Groningen (ste-

delijk)
2 221 27.5 42.5 12.4 19.2 55 63

2 Overige scholen 12 185.3 29.2 38.3 15.8 20.7 350 408
Districtscijfer 14 190.4 29 38.9 15.2 20.4 406 469

06 Coronie 1 Totness (stede-
lijk)

1 260 15 15 5.8 5.8 15 10

2 Overige scholen 2 134.5 16.3 22.5 12.1 16.7 33 59
Districtscijfer 3 176.3 15.9 20 9 11.3 48 60

07 Marowijne 1 Moengoscholen 5 397.3 29.2 33.3 7.3 8.4 146 78
2 Albinascholen 6 302 40 70 13.2 23.2 240 257
3 Overige scholen 4 164 40 50 24.4 30.5 160 225

Districtscijfer 15 297 36.4 52.4 12.3 17.6 546 488
08 Nickerie 1 Vestingscholen 7 245 16.3 15 6.7 6.1 114 88

2 Wageningen 3 224.5 32.5 30 14.5 13.4 98 83
3 Polderscholen 16 243 23.3 43.3 9.6 17.8 373 586

Districtscijfer 26 241.4 22.5 34.1 9.3 14.1 585 755
09 Brokopondo 1 Scholen dichtbij

goudvelden
3 207 25 30 12.1 14.5 75 60

2 Scholen veraf van
goudvelden

10 210.5 15 50 7.1 23.8 150 330

Districtscijfer 13 209.7 17.3 45.4 8.2 21.6 225 390
10 Sipaliwini 1 Marronscholen 19 198.1 30 31.7 15.1 16 570 419

2 Indiaanse scholen 6 174.3 20.8 33.3 11.9 19.1 125 158
Districtscijfer 25 192.4 27.8 32.1 14.4 16.7 695 576

GEHEEL SURI-
NAME

Landelijk cijfer 302 257.5 26.6 35.4 10.7 14.4 8026 8729
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Tabel AD17b-L  Schattingen omtrent het aantal probleemleerlingen (VR-B1) versus het aantal pro-
bleemleerlingen van wie de belangrijkste oorzaak van de problemen ligt in buitenschoolse factoren (VR-
D1) per soort school per district op basis van meetgegevens van de leerkrachten (gemiddelden, percenta-
ges en totaalschattingen)

Gemiddeld  aan-
tal probleem-
leerlingen per
klas ongeacht
niv.

Geschat percen-
tage probleem-
leer-lingen per
klas per stratum
/ district

Geschat aantal
probleemleer-
lingen per stra-
tum/ district

District s
t
r
a
t
u
m

Omschrijving
(soort school)

Aantal
leer-
krach-
ten i/d
popu-
latie

Gem
Aantal
leerlin-
gen
per
klas VR_B1 VR_D1 VR_B1 VR_D1 VR_B1 VR_D1

01 Paramaribo 1 Volksschool 889 28.7 9.3 6.4 32.4 22.3 8268 5690
2 Geen volksschool 293 27.5 5.3 4 19.3 14.5 1553 1172

Districtscijfer 1182 28.4 8.3 5.8 29.2 20.4 9811 6856
02 Wanica 1 Randscholen 175 26.9 6.9 4.6 25.7 17.1 1208 805

2 Overige scholen 265 33.1 10.6 6.7 32 20.2 2809 1776
Districtscijfer 440 30.6 9.1 5.9 29.7 19.3 4004 2596

03 Commewij-
ne

1 Mariën-
burg/Meer-zorg

47 25.6 7.2 4.9 28.1 19.1 338 230

2 Nw. Amsterdam 12 22.5 6.5 4.5 28.9 20 78 54
3 Overige scholen 104 26.3 8.9 4.5 33.8 17.1 926 468

Districtscijfer 163 25.8 8.2 4.6 31.8 17.8 1337 750
04 Para 1 Javaanse scholen 13 31.5 6 7 19 22.2 78 91

2 Indiaanse scholen 20 30 4.8 7.5 16 25 96 150
3 Traditionele Para-

scholen
84 27.5 10.1 7.1 36.7 25.8 848 596

Districtscijfer 117 28.4 8.7 7.2 30.6 25.4 1018 842
05 Saramacca 1 Groningen (ste-

delijk)
14 26.3 7.6 5.8 28.9 22.1 106 81

2 Overige scholen 92 25 5.3 5.1 21.2 20.4 488 469
Districtscijfer 106 25.2 5.6 5.2 22.2 20.6 594 551

06 Coronie 1 Totness (stede-
lijk)

9 27.5 7.7 3.5 28 12.7 69 32

2 Overige scholen 21 25 4.2 3 16.8 12 88 63
Districtscijfer 30 25.8 5.3 3.2 20.5 12.4 159 96

07 Marowijne 1 Moengoscholen 41 34.2 11.7 7.5 34.2 21.9 480 308
2 Albinascholen 48 27.5 9.8 5.6 35.6 20.4 470 269
3 Overige scholen 37 27.5 10 11.3 36.4 41.1 370 418

Districtscijfer 126 29.7 10.5 7.9 35.4 26.6 1323 995
08 Nickerie 1 Vestingscholen 48 29.4 6.4 4.1 21.8 13.9 307 197

2 Wageningen 25 26.3 10 3.7 38 14.1 250 93
3 Polderscholen 130 27.5 8.6 6.6 31.3 24 1118 858

Districtscijfer 203 27.8 8.3 5.7 29.9 20.5 1685 1157
09 Brokopondo 1 Scholen dichtbij

goudvelden
21 30 10 7.5 33.3 25 210 158

2 Scholen veraf van
goudvelden

61 33.8 15.4 9.1 45.6 26.9 939 555

Districtscijfer 82 32.8 14 8.7 42.7 26.5 1148 713
10 Sipaliwini 1 Marronscholen 90 29.6 8.5 6 28.7 20.3 765 540

2 Indiaanse scholen 36 29.2 10 9.8 34.2 33.6 360 353
Districtscijfer 126 29.5 8.9 7.1 30.2 24.1 1121 895

GEHEEL SURI-
NAME

Landelijk cijfer 2575 28.7 8.7 6.1 30.2 21.1 22200 15451
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Tabel AD17b-S/L  Schattingen omtrent het aantal probleemleerlingen (VR-B1) versus het aantal pro-
bleemleerlingen van wie de belangrijkste oorzaak van de problemen ligt in buitenschoolse factoren (VR-
D1) per soort school per district op basis van meetgegevens van schoolleiders en leerkrachten tezamen
(gemiddelden, percentages en totaalschattingen)

Gewogen gemid-
delde schatting v/h
totaal aantal pro-
bleemleerlin-gen (
schoolleiders en
leerkrachten teza-
men)

Gewogen gemid-
delde schatting v/h
percentage pro-
bleemleerlin-gen (
schoolleiders en
leerkrachten te-
zamen)

District s
t
r
a
t
u
m

Omschrijving
(soort school)

Aantal
GLO-
scho-
len i/d
popu-
la-tie

Aantal
leer-
krach-
ten i/d
popu-
latie

Aan-
talleerl
i/d
popu-
latie

Vr-B1 Vr-D1 Vr-B1 Vr-D1
01 Paramaribo 1 Volksschool 87 889 24633 6873 4986 27.9 20.2

2 Geen volksschool 28 293 8119 1293 1037 15.9 12.8
Districtscijfer 115 1182 32752 8158 6026 24.9 18.4

02 Wanica 1 Randscholen 20 175 4778 994 813 20.8 17
2 Overige scholen 30 265 7235 2313 1509 32 20.9

Districtscijfer 50 440 12013 3297 2311 27.4 19.2
03 Commewijne 1 Mariënburg/Meer-

zorg
7 47 702 292 216 41.6 30.8

2 Nw. Amsterdam 2 12 179 69 48 38.5 26.8
3 Overige scholen 15 104 1554 770 433 49.5 27.9

Districtscijfer 24 163 2435 1126 694 46.2 28.5
04 Para 1 Javaanse scholen 2 13 262 72 81 27.5 30.9

2 Indiaanse scholen 3 20 403 102 134 25.3 33.3
3 Traditionele Para-

scholen
12 84 1691 756 532 44.7 31.5

Districtscijfer 17 117 2355 927 751 39.4 31.9
05 Saramacca 1 Groningen (stede-

lijk)
2 14 304 93 77 30.6 25.3

2 Overige scholen 12 92 1994 454 454 22.8 22.8
Districtscijfer 14 106 2298 547 531 23.8 23.1

06 Coronie 1 Totness (stedelijk) 1 9 160 56 27 35 16.9
2 Overige scholen 2 21 372 74 62 19.9 16.7

Districtscijfer 3 30 532 131 87 24.6 16.4
07 Marowijne 1 Moengoscholen 5 41 902 397 251 44 27.8

2 Albinascholen 6 48 1056 413 266 39.1 25.2
3 Overige scholen 4 37 814 318 370 39.1 45.5

Districtscijfer 15 126 2773 1129 868 40.7 31.3
08 Nickerie 1 Vestingscholen 7 48 1266 259 170 20.5 13.4

2 Wageningen 3 25 659 212 91 32.2 13.8
3 Polderscholen 16 130 3428 932 790 27.2 23

Districtscijfer 26 203 5353 1410 1057 26.3 19.7
09 Brokopondo 1 Scholen dichtbij

goudvelden
3 21 462 176 134 38.1 29

2 Scholen veraf van
goudvelden

10 61 1343 742 499 55.2 37.2

Districtscijfer 13 82 1805 917 632 50.8 35
10 Sipaliwini 1 Marronscholen 19 90 2462 716 510 29.1 20.7

2 Indiaanse scholen 6 36 985 301 304 30.6 30.9
Districtscijfer 25 126 3447 1015 815 29.4 23.6

GEHEEL SUR. Landelijk cijfer 302 2575 65763 18657 13771 28.4 20.9
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Tabel  AD18-S/L Het percentage respondenten (gemiddeld over schoolleiders en leerkrachten ) dat heeft
aangestipt welke vorm van hulpverlening de beste is aan probleemleerlingen van wie de belangrijkste oorzaak
van de problemen ligt in buitenschoolse factoren per soort school per district

D.2 De beste vorm van hulpverlening aan probleemleerling-
en van wie de belangrijkste oorzaak van de problemen ligt in
buitenschoolse factoren is:

District s
t
r
a
t
u
m

Omschrijving
(soort school)

Zelf hulp
verlenen
door de
school

Hulpverlening
door gespeciali-
seerde school-
maatschappelijk
werkers

Een an-
dere
vorm van
hulpver-
lening

Ik weet
het niet

Niets
vermeld

Totaal

01 Paramaribo 1 Volksschool 4.7 85.7 0 4.9 4.7 100
2 Geen volksschool 17 83 0 0 0 100

Districtscijfer 7.7 85.1 0 3.7 3.5 100
02 Wanica 1 Randscholen 25 62.2 6.5 6.3 0 100

2 Overige scholen 0 94.1 0 0 5.9 100
Districtscijfer 9.9 81.4 2.6 2.5 3.6 100

03 Commewijne 1 Mariën- 0 100 0 0 0 100
2 Nw. Amsterdam 0 100 0 0 0 100
3 Overige scholen 0 100 0 0 0 100

Districtscijfer 0 100 0 0 0 100
04 Para 1 Javaanse scholen 46.1 53.9 0 0 0 100

2 Indiaanse scholen 75 25 0 0 0 100
3 Traditionele Para-

scholen
8.9 91.1 0 0 0 100

Districtscijfer 24.4 75.6 0 0 0 100
05 Saramacca 1 Groningen (stede- 20.9 79.2 0 0 0 100

2 Overige scholen 24.6 67.1 0 0 8.3 100
Districtscijfer 24 68.9 0 0 7.1 100

06 Coronie 1 Totness (stedelijk) 0 50 0 0 50 100
2 Overige scholen 0 62.5 0 25 12.5 100

Districtscijfer 0 58.8 0 17.5 23.8 100
07 Marowijne 1 Moengoscholen 6.1 77.7 0 8 8.3 100

2 Albinascholen 0 100 0 0 0 100
3 Overige scholen 0 100 0 0 0 100

Districtscijfer 2.8 89.8 0 3.7 3.8 100
08 Nickerie 1 Vestingscholen 0 100 0 0 0 100

2 Wageningen 25.5 74.5 0 0 0 100
3 Polderscholen 8.3 91.7 0 0 0 100

Districtscijfer 8.3 91.7 0 0 0 100
09 Brokopondo 1 Scholen dichtbij 0 100 0 0 0 100

2 Scholen veraf van 0 100 0 0 0 100
Districtscijfer 0 100 0 0 0 100

10 Sipaliwini 1 Marronscholen 0 100 0 0 0 100
2 Indiaanse scholen 0 100 0 0 0 100

Districtscijfer 0 100 0 0 0 100
Geheel Suriname Landelijk cijfer 8 86.1 0.5 2.5 3 100
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Bijlagen GLO-toetsresultaten

− schooljaar 1998-1999 ( absolute aantallen)
− schooljaar 1998-1999 ( percentages)

− schooljaar 1999-2000 ( absolute aantallen)
− schooljaar 1999-2000 ( percentages)

− schooljaar 2000-2001 ( percentages)
− schooljaar 1990-2000

Beschikbare data met betrekking tot de toetsresultaten in het GLO-onderwijs voor de toelating tot het
voorgezet lager onderwijs (MULO/LBGO)

Schooljaar 1998/1999 (absolute aantallen)
District Aantal

kandi-
daten

Advies
Mulo

Advies
LBGO

Advies
KL6
Overdoen

Advies KL6
schooladvies

School-
advies

Cross check
totaal

gesl.
LTO/
LHNO

Paramaribo 4588 2507 796 868 163 254 4588 2338
Wanica 1918 971 289 449 96 113 1918 847
Para 350 155 63 79 20 33 350 134
Commewijne 473 254 85 103 14 17 473 231
Saramacca 285 146 55 64 7 13 285 116
Nickerie 631 479 73 64 6 9 631 422
Coronie 64 27 16 14 2 5 64 26
Marowijne 290 95 72 59 26 38 290 84
Brokopondo 151 45 46 20 8 32 151 37
Sipaliwini 187 39 56 23 9 60 187 30
Totaal 8937 4718 1551 1743 351 574 8937 4265

Schooljaar 1998/1999 (percentages)
District Aantal

kandi-
daten

Advies
Mulo

Advies
LBGO

Advies
KL6
Overdoen

Advies KL6
schooladvies

School-
advies

Cross check
totaal

gesl.
LTO/
LHNO

Paramaribo 4588 54.6 17.3 18.9 3.6 5.5 99.9 2338
Wanica 1918 50.6 15.1 23.4 5 5.9 100 847
Para 350 44.3 18 22.6 5.7 9.4 100 134
Commewijne 473 53.7 18 21.8 3 3.6 100.1 231
Saramacca 285 51.2 19.3 22.5 2.5 4.6 100.1 116
Nickerie 631 75.9 11.6 10.1 1 1.4 100 422
Coronie 64 42.2 25 21.9 3.1 7.8 100 26
Marowijne 290 32.8 24.8 20.3 9 13.1 100 84
Brokopondo 151 29.8 30.5 13.2 5.3 21.2 100 37
Sipaliwini 187 20.9 29.9 12.3 4.8 32.1 100 30
Totaal 8937 52.8 17.4 19.5 3.9 6.4 100 4265
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Schooljaar 1999/2000 (absolute aantallen)
District Aantal

kandi-
daten

Advies
Mulo

Advies
LBGO

Advies
KL6
Overdoen

Advies KL6
schooladvies

School-
advies

Cross check
totaal

gesl.
LTO/
LHNO

Paramaribo 4515 2533 734 768 158 264 4457 2529
Wanica 1887 975 299 427 67 103 1871 972
Para 299 151 52 58 11 22 294 156
Commewijne 450 268 66 93 11 9 447 254
Saramacca 291 145 46 77 6 14 288 145
Nickerie 628 479 66 64 8 10 627 464
Coronie 67 31 12 12 4 8 67 26
Marowijne 293 78 90 49 20 56 293 78
Brokopondo 179 40 48 24 15 52 179 33
Sipaliwini 207 47 59 16 21 64 207 42
Totaal 8816 4747 1472 1588 321 602 8730 4699
Opmerking: In de eerste zes districten uit bovenstaande reeks verschilt de rijtotaaltelling (zijnde de
som van de vijfadvieskolommen per district) van het aantal vermelde kandidaten enigszins. Die ver-
schillen liggen tussen de 1 en 58.

Schooljaar 1999/2000 (percentages)
District Aantal

kandi-
daten

Advies
Mulo

Advies
LBGO

Advies
KL6
Overdoen

Advies KL6
schooladvies

School-
advies

Cross check
totaal

gesl.
LTO/
LHNO

Paramaribo 4515 56.8 16.5 17.2 3.5 5.9 99.9 2529
Wanica 1887 52.1 16 22.8 3.6 5.5 100 972
Para 299 51.4 17.7 19.7 3.7 7.5 100 156
Commewijne 450 60 14.8 20.8 2.5 2 100.1 254
Saramacca 291 50.3 16 26.7 2.1 4.9 100 145
Nickerie 628 76.4 10.5 10.2 1.3 1.6 100 464
Coronie 67 46.3 17.9 17.9 6 11.9 100 26
Marowijne 293 26.6 30.7 16.7 6.8 19.1 99.9 78
Brokopondo 179 22.3 26.8 13.4 8.4 29.1 100 33
Sipaliwini 207 22.7 28.5 7.7 10.1 30.9 99.9 42
Totaal 8816 54.4 16.9 18.2 3.7 6.9 100.1 4699

Schooljaar 2000/2001 (percentages)
District Aantal

kandi-
daten

Advies
Mulo

Advies
LBGO

Advies
KL6
Overdoen

Advies KL6
schooladvies

School-
advies

Cross check
totaal

gesl.
LTO/
LHNO

Paramaribo 4407 56.8 17 18.6 3 4.6 100 58.8
Wanica 1948 59.2 14.7 19.1 2.5 4.5 100 58.9
Para 348 45.7 16.4 25 4 8.9 100 43.9
Commewijne 460 61.3 13 19.3 3 3.3 99.9 59.3
Saramacca 279 58.4 18.3 17.6 0.4 3.6 98.3 59.1
Nickerie 630 84.6 8.4 6.2 0.2 0.6 100 84.1
Coronie 67 47.8 16.4 22.3 7.5 6 100 43.3
Marowijne 288 32.3 30.6 19.8 4.2 13.2 100.1 28.8
Brokopondo 183 34.9 29 13.1 4.9 18 99.9 31.1
Sipaliwini 238 20.6 38.2 8.8 3.4 29 100 20.6
Totaal 8848 56.9 16.9 17.8 2.8 5.6 100 57.4
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Toetsresultaten GLO-6 periode 1990-2000
Jaar Aantal

kandi-
daten

Advies
Mulo

Advies
LBGO

Advies
KL6
Overdoen

Advies KL6
schooladvies

School-
advies

Cross check
totaal

gesl.
LTO/
LHNO

1990 8747 36.6 15.9 29 7.4 9.6 98.5 nb
1991 9212 47.4 15.3 23 5.5 7.3 98.5 nb
1992 8594 39.8 14.6 26.9 7.4 10.1 98.8 nb
1993 8695 27 12.0 35.8 11.9 12.1 98.8 32.8
1994 9639 49.6 13.9 23.3 5.3 6.9 99 50.9
1995 8768 50 14.7 21.8 4.7 6.2 97.4 56.9
1996 8627 51 14.3 22.9 4.8 6 99 53.2
1997 8833 53.3 15.6 20.9 4 6.1 99.9 50.9
1998 8858 45.4 18.0 23.4 5.2 8 100 48.6
1999 8937 52.8 17.4 19.5 3.9 6.4 100 42.6
2000 8816 53.8 16.8 18.2 3.6 6.8 99.2 39.3

Opmerking: na de interne consistentie check van de MINOV-cijfers in de tabellen, zijn bij de aan-
tallen (kleine) fouten ontdekt. Deze verschillen liggen in de orde van 0.1% tot 2.6%. De meeste lig-
gen echter niet hoger dan 1.5% verschil.
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Over de auteur
Ewald Gustaaf Plet is op 21 maart 1942 te Paramaribo (Suriname) geboren. Hij werkte na zijn kweek-
schoolopleiding in 1961 als onderwijzer op een lagere school van de Evangelische Broedergemeente.
In juli 1962 vertrok hij naar Nederland waar hij gedurende ruim een jaar als onderwijzer werkzaam is
geweest op de lagere school met de Bijbel te Ameide. In juli 1963 slaagde hij voor de Hoofdonder-
wijzersakte. In hetzelfde jaar startte hij met de studie Pedagogiek aan de Rijksuniversiteit Utrecht
(thans Universiteit Utrecht).
In 1967 rondt hij bij Prof. dr. N. Perquin zijn studie af met het doctoraal examen in de hoofdrichting
Sociale Pedagogiek met als bijvakken Sociologie, Filosofie, Experimentele Psychologie en
Kinderrecht. Hierna liep hij in opdracht van de Surinaamse overheid drie maanden stage op het
Gemeentelijk Bureau voor Schoolmaatschappelijk werk te Amsterdam. In november 1967 vertrok hij
naar Suriname.
In zijn geboorteland heeft hij in diverse functies gediend. Hij begon zijn loopbaan op het ministerie
van Arbeid en Sociale Zaken als wetenschappelijk medewerker op de afdeling ‘Research Unit’. Vanaf
1 oktober 1969 tot 1 september 2001 is hij in verschillende functies op het ministerie van Onderwijs
en Volksontwikkeling werkzaam geweest. Enkele hiervan zijn:
- 34 jaren directeur van de Avondopleiding voor de Onderwijzersakte, waarvan tevens 5 jaren

directeur van de Avondopleiding voor de Hoofdakte;
- 25 jaren docent en cursusleider van de MO- opleidingen Pedagogiek, waarvan 2 jaren tevens

coördinator van de opleiding ‘Pedagogisch Getuigschrift’ (P.G.) op het Instituut voor de Opleiding
van Leraren (I.O.L.);

- 10 jaren part-time docent Intellectuele Vaardigheden (I.V.) aan de Anton de Kom Universiteit;
- 10 jaren voorzitter van de ‘Stuurgroep Onderwijs Binnenland’;
- 14 jaren lid (voor de sectie onderwijs) van de ‘Nationale UNESCO Commissie Suriname’ (NUCS)

waarvan 2 jaren als vervanger van de minister van Onderwijs in deze Commissie;
- 2 jaren adviseur van de minister van Onderwijs en Volksontwikkeling.
Ewald heeft naast de genoemde functies in vele ambtelijke commissies van het ministerie van
Onderwijs en Volksontwikkeling zijn bijdrage geleverd aan de ontwikkeling van het Surinaamse
onderwijs.


