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Voorwoord
In een huishoudelijke vergadering van donderdag 09 februari 2017 heeft De Nationale
Assembleé goedkeuring gegeven voor de ontvangst van een delegatie van de” Raad
Vlaamse Gemeenschapscommissie” van 22 - 29 april 2017.
De delegatie bestaande uit 10 personen, waarvan 7 leden van de Raad Vlaamse
Gemeenschapscommissie en drie medewerkers vanuit het griffie, wordt geleid door de
voorzitter Mevrouw Carla Dejonghe.
Vanuit de Nationale Assembleé is er een Commissie samengesteld voor de ontvangst
en begeleiding van de delegatie. Voorzitter van deze Commissie is het lid P.
Kensenhuis met nog drie andere leden. Vanuit het griffie werd er assistentie verleend
door mevrouw R. de Windt en de afdeling Internationale Betrekkingen. De
samenwerking was goed en onderling was er een goeie verstandhouding.

Inleiding
In de periode van 22 april 2011 tot en met 29 april 2017 had De Nationale Assembleé
van de Republiek Suriname de Raad van de Vlaamse Gemeenschapscommissie op
bezoek, voor een werkbezoek.
De Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC) is een overheid die verankerd is in de
Belgische Grondwet en geregeld wordt door de Brusselwet (de bijzondere wet van 12
januari 1989 met betrekking tot de Brusselse instellingen). In de Belgische
staatsstructuur heeft de VGC een unieke positie. De VGC heeft sterke banden met
zowel het Brussels Hoofdstedelijk Gewest als met de Vlaamse Gemeenschap.
Doel van het bezoek is een effectieve samenwerking tussen De Nationale Assemblée
van Suriname en de Raad Vlaamse Gemeenschapscommissie van het Brussels
Parlement tot stand te brengen.
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Voorbereidingen met betrekking tot werkbezoek RVG
Aantal meetings in DNA:
 Er zijn drie commissies vergaderingen in De Nationale Assemblée gehouden met
de commissie voorbereiding werkbezoek RVG,
 Drie vergaderingen met de directeur van het Ministerie van Onderwijs
Wetenschap en Cultuur,
 Twee vergaderingen met de desbetreffende afdelingen, die belast zouden
worden met het werkbezoek Raad Vlaamse Gemeenschapscommissie en
 Twee skype meeting met de griffies van beide parlementen.

De voorzitter van de Commissie voorbereiding bezoek Raad Vlaamse Gemeenschapscommissie en de griffier in
gesprek met de veiligheidsfunctionarissen
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Samenstelling van de Raad
De politieke fracties van de Raad en hun leden:


Open VLD - 5 leden: Els Ampe, René Coppens, Stefan Cornelis, Carla Dejonghe,
Khadija Zamouri



SP.A - 3 leden: Fouad Ahidar, Hannelore Goeman, Jef Van Damme



CD&V - 2 leden: Paul Delva en Brigitte Grouwels



Vlaams Belang - 1 lid: Dominiek Lootens-Stael



Groen - 3 leden: Bruno De Lille, Annemie Maes, Arnaud Verstraete



N-VA - 3 leden: Liesbet Dhaene, Cieltje Van Achter, Johan Van den Driessche

Het College van de VGC is het uitvoerende orgaan en bestaat uit de twee
Nederlandstalige ministers en de Nederlandstalige staatssecretaris van de Brusselse
Hoofdstedelijke Regering. Het College beslist bij consensus. Het Brusselse lid van de
Vlaamse Regering woont de vergaderingen van het College met raadgevende stem bij.
Het College wordt ondersteund door de administratie van de VGC.
In die zelfde periode had het Ministerie van Onderwijs Wetenschap en cultuur ook een
bezoek van zijn Belgische collega, de heer Guy Vanhengel. De minister van België
komt ook met een delegatie bestaande uit:


Mevr. Ann Michiels, de echtgenote van de Minister.



Mevr. Christel Verhasselt, adjunct-kabinetschef.



De heer Daniël Verheyden, attaché Brussels Internationale betrekkingen.



De heer Piet Vervaecke, directeur Onderwijscentrum

Binnen het uit te voeren programma dat samen opgesteld is door DNA en RVG, is er op
dinsdag 25 april en woensdag 26 april 2017, een samenwerking vanuit de twee
parlementen en de twee ministeries van onderwijs.
De samenwerkende gebieden voor de Nationale Assemblee en De Raad van de
Vlaamse Gemeenschapscommissie zijn:
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Samenwerking op het gebied van Onderwijs

1. Het Nederlandstalig onderwijs binnen een meertalige samenleving
2. Voor- en naschoolse opvang in het onderwijs met focus op onder andere;
cultuur, sport, muzikale ontspanning en huiswerkbegeleiding
3. Speciaal onderwijs voor kinderen, in het bijzonder voor kinderen met een
extra hulpvraag
4. Uitwisseling op het gebied van lerarenopleidingen, met aandacht voor
kwetsbare kinderen.
5. Zo ook het samenwerken op het gebied van de Nederlandse taal, daar de
taal beide samenlevingen verbindt.


Samenwerking op het gebied van cultuur en welzijn:

Het behouden van een goede samenhang binnen de plurale samenleving, waarbij er
gekeken zal worden naar de cultuur van beide landen. Bij het beleven van de cultuur
wordt gekeken naar waar de accenten liggen en hoe invulling wordt gegeven aan de
cultuur. Ook aan de relatie cultuur en religie in de plurale samenleving wordt er
aandacht besteed en de uitdagingen en voordelen van een plurale samenleving.


Samenwerking op het gebied van media (overheid en commerciële media):

Binnen de media wordt er gekeken hoe er wordt om gegaan met de meertaligheid in de
schrijvende, audio en audiovisuele media. Van belang is hoe men omgaat met de
meertaligheid in de media, en hoe de meertaligheid wordt gebruikt bij de publicatie van
openbare documenten. Belangrijk hierbij is het toegankelijk maken van informatie voor
een ieder die deel uitmaakt van een plurale en meertalige samenleving.


En uitwisseling en samenwerking op het gebied van de Griffies:

Beide parlementen hebben griffie ter ondersteuning van het parlementaire werk, en het
uitwisselen van kennis, informatie en netwerken tussen de twee griffies is bij deze
belangrijk. De controlerende taken van beide parlementen te verbeteren op het gebied
van onderwijs en op het gebied van Informatie Communicatie en Technologie.
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Dag 1, zaterdag 22 april 2017
Dag van aankomst:
Omstreeks 17:15u namiddag kwam de delegatie op Johan Adolf Luchthaven aan in
Suriname, er was een vertraging van twee uren. De delegatie werd ontvangen door de
voorzitter van de commissie, de heer P. Kensenhuis, afdeling protocol en een
vertegenwoordiger van de Afdeling Internationale Betrekkingen. Vervolgens werden alle
stukken van de delegatie in orde gemaakt voor het vertrek naar Paramaribo. De
delegatie werd in de Balroom van Hotel Torarica ontvangen, en de voorzitter van de
commissie richtte een korte plechtigheidswoord van verwelkoming aan de delegatie.
Vervolgens werd het programma met de delegatie leden doorgenomen, voor de
komende dagen. Daarna was er een korte samenzijn waarbij de leden kennis met
elkaar maakten en over het een en andere met elkaar praten met betrekking tot de
werkrelatie. De delegatie kon dan tegen 22:00 PM zich naar hun kamer begeven, om uit
te rusten, waarbij er afspraak werd gemaakt dat ze zondag om 13:30u afgehaald zullen
worden voor het bezichtigen van de binnenstad van Paramaribo.

Aankomst van de delegatie leden op de Airport
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Dag 2, zondag 23 april 2017
Op dag twee werden de delegatie leden omstreeks half twee in de namiddag opgehaald
voor het bezichtigen van historische plaatsen in de binnenstad. De delegatie werd
gebracht aan de Keizerstraat, hier konden zij waarnemen hoe twee verschillende
culturen in het bijzonder verschil in geloofsovertuiging vreedzaam naast elkaar kunnen
leven. Het gaat bij dezen om het Moskee gebouw en de Synagoge naast elkaar.
Vervolgens werd de delegatie naar het open lucht museum in Commewijne gebracht
voor een rondleiding. Hier had de delegatie zicht op het leven van vroeger, hoe er werd
geleefd en wat de belangrijkste middelen van bestaan van de district mensen allemaal
zijn. De delegatie hebben ook een bezoek gebracht aan Mariënburg. De persoon die
voor ging in het vertellen van verhalen aan de delegatie, was de heer P. Kensenhuis en
de heer R. Sapoen.

De delegatie leden krijgen een rondleiding in het open lucht museum

Omstreeks kwart over 6 waren de delegatie leden weer in het hotel, met de afspraak
dat zij weer om kwart voor acht opgehaald zullen worden. De delegatie werd tegen acht
uur avonds verwelkomt in Fort Zeelandia. In het Fort was er een culturele avond
georganiseerd voor de gasten. Al de bevolkingsgroepen die Suriname
vertegenwoordigd werden door zang en dans gepresenteerd aan de delegatie.
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Culturele manifestatie in het Fort Zeelandia

Het programma voor die avond werd omstreeks kwart voor negen uur avonds
afgesloten, waarna ze delegatie zich weer hadden begeven naar het hotel. De afspraak
werd gemaakt dat de delegatie op maandag 24 april 2017, omstreeks kwart voor negen
uur opgehaald worden voor een beleefdheidsbezoek aan de voorzitter van De Nationale
Assemblée.

Dag 3, maandag 24 april 2017
Op maandag 24 april werd de delegatie opgehaald door protocol. De delegatie werd
naar het parlement gebracht voor een beleefdheidsbezoek aan mevrouw Jennifer
Simons, voorzitter van het parlement.
De delegatie werd ontvangen in de conferentie kamer, voor een bespreking tijdens de
meeting met de voorzitter van De Nationale Assemblée en de griffie, werd het
onderwerp voor de week besproken. Carla Dejonghe, voorzitter van de RVG, zegt dat
ouderparticipatie ook een probleem is in Brussel.
De delegatie heeft met de DNA-voorzitter en de griffier onder meer gesproken over taal,
onderwijs en religiën in Suriname.
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De delegatie leden op bezoek bij de voorzitter van DNA

De delegatie kreeg daarna een rondleiding in het parlement, waarbij ze vragen mochten
stellen. De rondleiding werd voortgezet in het Nola Hatterman Instituut. Daar kon de
delegatie zicht krijgen in het kunst academie, en wat het instituut allemaal van plan is te
doen.

Rondleiding op de kamer van de voorzitter van DNA
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Er werd tegen twaalf uur een pauze ingelast voor lunch.
Tegen kwart voor twee uur namiddag was de Belgische minister van Onderwijs, Guy
Vanhengel te gast bij parlementsvoorzitter Jennifer Geerlings- Simons en de
vicevoorzitter Melvin Bouva. Vanhegel was vergezeld met de mensen van zijn Kabinet.
Tijdens het onderhoud kwam naar voren dat het Nederlandstalige gedeelte van België
veel gemeen heeft met Suriname met betrekking tot het onderwijs.

Er werden voor deze dag drie presentaties gehouden. De eerste presentatie werd
gepresenteerd door de onderdirecteur het ministerie van Onderwijs Wetenschap en
Cultuur, de heer Yuro Dipotaroeno:
1. Het drop-outs vraagstuk:
De presentator gaf aan dat het probleem van vroege schoolverlaters meer te maken
heeft met de economische situatie, de aantrekkelijkheden voor de arbeidsmarkt,
motivatie en gebrek aan controle. Vervolgens maakte de presentator bekend dat
ouderparticipatie belangrijk is in het onderwijsproces.
2. Presentatie van de vereniging Stiwewa, o.l.v. de heer Berghout:
Stiwewa is een regionale ontwikkelingsorganisatie, die het drop-outs vraagstuk nader
bekijkt. De heer Berghout gaf aan dat zij in het zuid van Suriname opereren. Het
verschijnsel drop-outs wordt preventief benaderd. Het geval van vroege schoolverlaters
leidt tot kapitaal vernietiging. De ontwikkelingsorganisatie houdt zich niet alleen bezig
met het terug halen van leerlingen in de schoolbanken, maar zorg ook ervoor dat de
leerlingen begeleid worden naar de arbeidsmarkt.
3. Presentatie van stichting RUMAS, o.l.v. mevrouw Hart:
Rumas is opgericht op 26 oktober 2009. Het doel is jonge schoolverlaters op te zoeken,
en hen te onderwijzen. RUMAS betekent: Reik uit naar meer.
De werkwijze van RUMAS,of te wel het voortraject ziet er als volg uit:
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De attitudevormingskamp,
De motivatie periode,
De vaktraining,
Stage,
Schoolinschrijving en
Eigen business opzetten.
Vervolgens werd de presentatie afgesloten met een vragen ronde, waarbij er vragen
zijn gesteld over ouderparticipatie, drop-outs en de specifieke oorzaken van het dropout vraagstuk in Suriname. Bij de vraagronde heeft de voorzitter van het parlement de
discussie geleid.
De voorzitter van DNA gaf aan dat indien er nog meer vragen zijn van uit de
RVGcommissie, die dan schriftelijk beantwoord kunnen worden. De voorzitter van RVG
bedankte na de discussie voor de heldere uit een zetting. Het gesprek wordt op
donderdag 27 april 2017 voortgezet.

Werk sessie in DNA met de delegatie leden.
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Dag 4, dinsdag 25 april 2017
Het bezoeken van district Marowijne
De delegatie werd tegen tien uur morgen opgevangen in het Nucleus Centrum van
Albina.
De voorzitter van de vaste commissie onderwijs in De Nationale Assemblée, mevrouw.
Rossellie Cotino, heeft in haar toespraak aangegeven, dat het onderwijs in de verre
gebieden een totaal andere aanpak nodig heeft dan die in de stad. Mevrouw Cotino gaf
aan dat het onderwijs in de verre gebieden extra randvoorwaarden vereist. Daarom is
de vaste commissie van Onderwijs in het parlement er om het ministerie te
ondersteunen, kritisch te begeleiden en adviseren om uiteindelijk te komen tot
verbetering van het onderwijs.” Mevrouw Cotino heeft ook stilgestaan bij de
inspanningen van het MinOWC zoals het inzetten van schoolvervoer in de verre
gebieden en de motivatie van leerkrachten. De voorzitter van de vaste commissie
onderwijs in De Nationale assemblée gaf ook aan dat de uitwisseling die wordt
bewerkstelligd uniek is, en dat wij dit moeten gekoesteren.
De toespraak werd voortgezet door de voorzitter van de RVG, mevrouw Carla
Dejonghe. Mevrouw Carla dejonghe gaf ook aan, dat de delegatie naast onderwijs
geïnteresseerd is in cultuur jeugd, sport en welzijn. Mevrouw dejonghe vindt het
belangrijk dat ervaringen worden uitgewisseld vooral op het gebied van de taal. De
RVG-voorzitter heeft ook getoond onder de indruk te zijn van wat Suriname op
cultuurgebied te bieden heeft.
De minister van onderwijs van het Belgisch Hoofdstedelijk Gewest, de heer Guy
Vanhengel heeft ook een toespraak gehouden, gervolg De minister van Onderwijs,
Wetenschap en Cultuur de heer Robert Peneux. Beide ministers hebben stilgestaan bij
de uitdagingen in het onderwijs. De uitwisseling is het resultaat van een samenwerking
tussen Suriname en België. Het parlement van België heeft bijvoorbeeld aangegeven
interesse te hebben in specifieke vraagstukken die te maken hebben met drop-outs,
pesten en hoe wij in Suriname alle onderwijszaken aanpakken.
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Na de toespraken was er een culturele presentatie, alvorens er werd overgegaan tot de
presentatie over Albina en Moengo. Volgens de presentatie wordt de roep om onderwijs
afgestemd op eigen district steeds luider.
De vraag naar onderwijs met leerinhouden, afgestemd op de regio waar de kinderen
wonen, wordt steeds groter. Behalve aansluiting bewerkstelligen bij de cultuur, de
omgeving waar de kinderen wonen en de talen die de kinderen spreken, zou ook de
economische bedrijvigheid in hun regio invloed moeten hebben bij het ontwikkelen van
curriculum voor de scholen in dit gebied.
In Marowijne zijn de district mensen meer met handel, landbouw en toerisme bezig.
Indien ze deze sectoren verder willen ontwikkelen, moet het onderwijssysteem ook op
deze beroepen worden afgestemd, zeg districtscommissaris Freddy Daniel tijdens het
officieel programma van het bezoek in het Nucleus Centrum te Albina.
Minister Robert Peneux van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur zegt dat hij er vol van is
om te starten met een dialoog voor het instellen van context gebonden, districtsgericht
onderwijs. Marowijne moet volgens de minister kritisch worden bekeken, omdat men zo
alleen kan bepalen welke toekomst we de jongeren aldaar kunnen geven. Ook de
mogelijke invoering van het Frans als vak binnen de basis school en het voortgezet
onderwijs op junioren niveau wordt bekeken, vanwege het grensland dat Frans spreekt.
Naast context gebonden districtsgericht onderwijs en het aansluiten bij de talen die de
kinderen spreken, zouden ook verkorte vakopleidingen aangeboden moeten worden.
Korte en vooral praktische opleidingen zijn volgens de heer Peneux nu de wereldwijde
trend en wel vanaf de middelbare school. De minister gaf aan dat jongeren niet meer
lang naar school willen gaan en daarin moet de overheid kunnen voorzien. Volgens de
minister is niets in steen geschreven, ook de huidige onderwijsstructuren niet, dus alles
kan veranderen, maar de wil daartoe moet er slechts zijn.
De Belgische minister van Financiën, Externe Betrekkingen en
Ontwikkelingssamenwerking mede belast met Onderwijs, Guy Vanhengel, adviseert bij
een eventuele aanpassing van de huidige structuren een nauwe samenwerking met de
ouders. Ouderparticipatie is zeer belangrijk, willen we elke vorm van aanpassing binnen
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het onderwijs doorvoeren. Na het officieel programma kregen de bezoekers een
rondleiding in Albina en te Moengo. De missie wordt vervolgd op woensdag 26 april
2017 met een bezoek naar het district Saramacca.

Een bezoek aan het district Marowijne

Dag 5, woensdag 26 april 2017
Het bezoeken van district Saramtacca.
Op dag vijf werd een bezoek gebracht aan district Saramacca, de delegatie leden
werden over de brug naar Groningen door de DC van Saramacca ontvangen. In het
Burger Informatie Centrum (BIC) werd de delegatie welkom geheten door de district
secretaris van Saramacca. De secretaris maakte het programma voor de dag bekend,
waarna hij het lid Sapoen van de vaste commissie van Onderwijs uitnodigde voor een
korte toespraak. De heer Raymond Sapoen gaf aan dat het proces van verandering en
verbetering van het onderwijs nodig is. De doelstelling van het onderwijs werd
aangehaald met de raakvlakken van ouders in het onderwijsproces. Het lid Sapoen gaf
aan dat ouders betrokkenheid, de bedrijven en de overheid een belangrijke rol spelen in
het onderwijsproces. Het lid gaf aan hoe belangrijk onderwijs is en dat het onderwijs
ervoor zorgt dat er verrijking van kennis is. De toespraak werd vervolgd door de
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voorzitter van de Raad Vlaamse Gemeenschapscommissie, mevrouw C. Dejonghe.
Mevr. Carla Dejonghe gaf aan dat de Raad uitkijkt naar de samenwerking met
Suriname. Belangrijk volgens de voorzitter van de RVG in het onderwijs, zijn de
kinderen en bij dezen gaat het om de belangrijkheid van ouderparticipatie in het
onderwijs. De minister van onderwijs van het Belgisch Hoofdstedelijk Gewest, de heer
Guy Vanhengel heeft ook een toespraak gehouden. De heer Guy Vanhengel gaf aan
dat er vele talen zijn, maar hij streeft ernaar om samen met Suriname het meertaligheid
uit te werken. De minister is onder de indruk van de Nederlandse taal die wij als
Surinamers gebruiken, ondanks de meertaligheid.
De wijze hoe wij de vocabulaire gebruiken vind de minister fantastisch. De minister gaf
ook aan dat het bezoek van hem aan Suriname niet alleen bij woorden zal blijven, maar
er zullen hieraan ook daden verbonden worden. De minister gaf aan dat de
samenwerking met Suriname versterkt zal worden. De DC van Saramacca werd ook
uitgenodigd voor een korte toespraak, de heer L. Doebay. De districtscommissaris gaf
aan dat bij het praten over onderwijs, het om de kinderen gaat. De districtscommissaris
gaf aan dat hij heel blij en trots is, dat er een samenwerking zal zijn vanuit België met
het district Saramacca. Vervolgens somde de districtscommissaris de producten die
Saramacca exporteert en gaf ook aan dat Saramacca misschien dan wel de enig district
is die cacao plant. De districtscommissaris gaf aan dat de meertaligheid heel belangrijk
is, en gaf ook aan dat de vriendschap banden tussen Saramacca en België moet
worden voort gezet. Met het oogpunt dat wij de Nederlandse taal gaan verdiepen. De
minister van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur de heer Robert Peneux heeft daarna
ook een toespraak gehouden over het onderwijs proces in Saramacca. De minister gaf
aan dat de jongeren de fundament zijn van de toekomst, en zij mogen nooit en nimmer
vergeten worden. De minister MinOWC gaf aan dat de culturele patronen van Suriname
ons bijzonder maakt als Surinamers, en maakte bekend dat wij allemaal zullen werken
aan de opbouw van Suriname want wij allemaal staan open voor de samenwerking.
Vervolgens was er een culturele presentatie van de kinderen van St. Thaddeusschool.
Gevolgd door een optreden van de inheemse groep van Grankreek. Daarna was er een
Kawina Band optreden, vervolgd door een hindoe dansoptreden van mevrouw Kawita.
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Er werd ook een presentatie gehouden over de relatie onderwijs, ouderbetrokkenheid,
meertaligheid door de onderwijs inspectie, door mevrouw Matroos. Mevrouw Matroos
gaf aan dat er veertien scholen onder de inspectie van Saramacca vallen vanwege de
ligging van de scholen. De presentatie werd vervolg met de aantal leerlingen die de
scholen in Saramacca bezoeken en de aantal leerkrachten en leerlingen die met de bus
en boot naar school gaan. De instanties die samenwerken met de scholen, werd ook
gepresenteerd aan de delegatie. De inspecteur gaf aan dat eerder in het verleden er al
een samenwerking met was België. Tijdens de presentatie gaf de inspecteur aan dat er
negen verschillende bevolkingsgroepen het GLO onderwijs bezoeken in het district,
waardoor de kinderen ook met hun moedertaal communiceert. De leerkrachten
gebruiken ook de moedertaal om met de kinderen te communiceren. Daarna wordt de
Nederlandse taal aan de leerlingen geleerd. Op de VOJ school zijn de
bevolkingsgroepen wat minder. De inspecteur gaf aan dat de reden voor drop-outs zijn:
zwangerschap, verhuizing, moeilijke thuis situaties en sporadisch meertaligheid.
Ouderbetrokkenheid is ook een van de doelstellingen van de scholen om de
leerprestatie van de kinderen te verhogen. Zo ook de verschillende culturen werd
gepresenteerd en de wijze hoe met de verschillende culturen wordt omgegaan. Daarna
was er een vragenronde, waarbij de minister van onderwijs de heer Robbert Peneux
antwoord op de vragen gaf met betrekking tot het reflecteren naar de Nederlandse taal.
Na de presentatie werd er een fruitboot aan de minister van Hoofdstedelijke Gewest
overhandigd, vervolgens overhandigde de minister van Brussel een boek over de stad
Brussel aan de districtscommissaris van Saramacca. De minister van MinOWC kreeg
ook een presentje, dat bestond uit een groenten boot. De directeur van MinOWC kreeg
een bloemstuk.
Na de overhandiging van de presentjes was er een rondleiding voor de delegatie o.l.v.
de districtscommissaris, waarbij de delegatie de mogelijkheid had tot het stellen van
vragen.
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Dag 6, donderdag 27 april 2017
Op donderdag brachten de delegatie leden een werkbezoek aan Radio 10 en de
Surinaamse Televisie Stichting, het bezoek had als doel: overzicht met betrekking tot de
structuur, het beheer, de financiering en de werktalen. De Raad van de Vlaamse
Gemeenschapscommissie heeft eerst een bezoek gebracht aan de Kathedrale Basiliek,
en de delegatie mocht de kerk van binnen bezichtigd. Vervolgens is de delegatie
afgereisd naar de STVS. Daar is er een interactieve presentatie verzorgd door de heer
Rikky Doekhi, hoofd Training & Quality Management.
Tijdens de presentatie zijn de taken, doelstellingen en de geschiedenis van het station
onder andere gedeeld met de delegatie. De leden van de raad waren ondere andere
geïnteresseerd in de objectiviteit van het staatsmedium, als het station landelijke
vestigingen heeft waar journalisten nieuws verzamelen. Het organogram van het
station, overheidssubsidie en de taal die wordt gebruikt bij producties zijn ook zaken die
zijn besproken.

De delegatie op bezoek bij de nationale TV zender

Ook het radiostation, Radio tien, een particulier bedrijf is bezocht. De algemeen
directeur, Werner jr. Duttenhofer heeft de aanwezigen voorgehouden dat het bedrijf al
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haar inkomsten verwerft door advertenties. De voertaal bij het station is het Nederlands
met tussendoor andere talen.
Henry Leter, hoofd van de nieuwsdienst bij de Stichting Radio omroep Suriname (SRS),
heeft een presentatie gehouden over het station. Het doel van het station is om onder
andere goede Surinaamse producties te promoten. Hij legt uit dat hoewel het een
staatsmedium is, de redactie zelf het nieuws bepaald.

De delegatie leden op bezoek bij Radio 10

Daarna werd er een bezoek gebracht aan de Stichting Ontspanningsoord voor
Gehandicapte Kinderen (SOGK). Bij het bezoek aan SOGK kon de delegatie, kennis
makken met de mensen met een beperking. Net als bij de vorige instanties is de
delegatie ook geïnformeerd hoe de stichting aan haar financiën komt. Op de werkplek
was te zien hoe de mensen met een beperking zelf onder andere meubels,
klerenhangers en matten maken voor de verkoop.
Tegen drie uur namiddag was de delegatie weer in het parlement voor een werksessie.
De onderwerpen hierbij was: Taalgebruik, ons cultuur, de jeugd en training.
De griffie van beide parlementen had ook een werksessie.
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Dag 7, vrijdag 28 april 2017
Op vrijdag was de delegatie samen met de parlementsleden in de grote vergaderzaal
voor het bijstellen van de Slotverklaring ter ondertekening.
De voorzitter van de Nationale Assemblée, de commissie leden die belast waren met de
voorbereidingen van het werkbezoek en de griffie waren bezig met laatste kleine
correcties

in

de

Slotverklaring,

terwijl

de

Raad

van

de

Vlaamse

Gemeenschapscommissie zich had terug getrokken in één van de kleine vergaderruimte
voor het doornemen van de slotverklaring. Tegen drie uur in de middag was de
Slotverklaring uitgewerkt en afgerond voor de ondertekening. De pers was uitgenodigd
voor het bijwonen van de ondertekening van de Slotverklaring door de voorzitter van De
Nationale Assemblée en de voorzitter Carla Dejonghe van de Raad Vlaamse
Gemeenschapscommissie.
Beide partijen hebben elkaar bedankt voor de goede samenwerking, en elkaar beloofd
dat het niet zal blijven bij de ondertekening van de Slotverklaring, maar dat er zeker een
samenwerking zal zijn tussen beide parlementen.
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De Nationale Assemblée en de Raad Vlaamse Gemeenschapscommissie werken aan de Slotverklaring

Dag 8, zaterdag 29 april 2017
Op de laatste dag van de delegatie in Suriname, werd de delegatie om half twee uur
namiddag met politie begeleiding naar de Johan Adolf Pengel International Airport
begeleid. De delegatie kwam op tijd aan waardoor er middels begeleiding, de stukken
van de delegatie leden in orde werden gemaakt bij de balie. Er was een vlotte verloop bij
het inchecken. De leden moesten circa drie en een half uur wachten op de vlucht,
aangezien er een vertraging van een halfuur was.
Tegen half zeven was de delegatie in het vliegtuig voor vertrek, terwijl de veiligheid erop
toe ziet dat alles veilig verloopt.
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Voorstel
Een belangrijk opmerking bij dezen, dat mij is opgevallen van het Belgische parlement en
wat ik ook van de delegatie van de Raad Vlaamse Gemeenschapscommissie heb
vernomen; is dat de medewerkers naast hun verlof dagen ook vakantie periode hebben
waarbij ze vrij zijn om op reis te gaan of om iets te gaan doen met hun gezinnen. Het zou
goed zijn als De Nationale Assemblée dit zou overnemen van het Belgische parlement,
aangezien er in de periode van september de parlementsleden reces hebben.
Bij dezen neem ik de vrijmoedigheid om dan aan te geven dat er misschien in de eerste
of tweede of derde week van september, voor één week er een vakantie periode word
ingelast voor de medewerkers van De Nationale Assemblée. Dit omdat de
personeelsleden met hun gezinnen iets voor hun zelf kunnen gaan doen, aangezien
werken in De Nationale Assemblée hectisch is en er soms tot laat in de avond gewerkt
wordt.
Ik hoop dat mijn voorstel gehonoreerd wordt door de leiding, bij dezen de griffie van De
Nationale Assemblée

Conclusie

Het werkbezoek was geslaagd, want aan het einde van alle besprekingen werd de
Slotverklaring ondertekend door drs. J. Simons en mevrouw C. Dejonghe.
Bij dezen wil ik een dankwoord richten aan:
De voorzitter van De Nationale Assemblée,
De leden van De Nationale Assemblee,
De commissie voorbereiding werkbezoek Raad Vlaamse Gemeenschapscommissie en
De Griffie en haar medewerkers.
Dank u allen!
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