
Bond van Leerkrachten bij het Technisch Onderwijs 
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Paramaribo 08 april 2019 

 

Aan de Vrije Pers van de Republiek Suriname. 

Betreft: 

Kwestie Brokopondo, volledig onterecht ontslag lid van de Bond van 

Leerkrachten bij het Technisch Onderwijs (BLTO) dhr. Watson E. 

 

Geachte persmedia : 

Door de Minister van Onderwijs Wetenschap en Cultuur, mw. L. Ferrier,  

is ons bondslid dhr. Watson E. vanwege voor ons onbegrijpelijke 

redenen uit de overheidsdienst ontslagen. En dit uit monde van de 

Minister zelf op woensdag 3 april op het Minowc in aanwezigheid van 

de inspectie VOJ. 

 

Wij stellen onbegrijpelijk omdat dhr. Watson enkel gepoogd heeft om  

twee vechtende studenten uit elkaar te halen. Het ging in deze om een  

indringster van Mulo Brokopondo die een LBO lokaal binnen ging  en 1 

leerlinge van klasse 1 van het LBO Brokopondo die zich in haar lokaal 

bevond waar er nog geen leerkracht aanwezig was.  

 

Tijdens een poging om de vechtende te scheiden viel dhr. Watson 

samen met de Mulo studente op de grond en trachtte hij na te zijn 

opgestaan, het nog liggend en tekeergaand meisje ver weg te slepen 



van de andere vechtersbazin daar beide nog steeds in de aanval wilden 

gaan.  

Tevens was er sprake van beginnende verschijnselen van trance welke 

kon overslaan naar medestudenten indien zij in hun buurt zou blijven. 

 

De BLTO is trots op de moedige leerkracht die het op zijn eentje 

gepresteerd heeft om een erg agressieve leerlinge te kunnen scheiden 

van de andere leerlinge van de 1e klas LBO en haar op eigen kracht zo 

ver als mogelijk  te verwijderen van de vechtlocatie. 

 

Ook zijn we erg trots op hem daar hij enkele weken terug ook erin 

slaagde om in zijn eentje vechtende leerlingen een steekvoorwerp 

afhandig te maken voordat er heel ernstige ongelukken konden 

gebeuren. Dhr. Watson komt daarom in aanmerking voor een 

onderscheiding van de BLTO voor zijn dapper gedrag.  

 

Wij stellen dat dhr Watson niets anders dan zijn plicht als 

medeopvoeder heeft  trachten uit te voeren en we hem geen enkele 

daad van agressie of mishandeling kunnen toeschrijven.  

 

Door de Minister van Onderwijs Wetenschap en Cultuur is dhr. Watson 

uitgemaakt voor iemand die op de meest beestachtige wijze een kind 

heeft mishandeld wat je zelf geen dier zou aandoen. Ook door 

assembleeleden die ook op geen enkele manier de kwestie eerst 

hebben onderzocht zijn er beledigende uitspraken gedaan naar ons 

bondslid. Leerkrachten zouden met hun fieters moeten afblijven van de 

leerlingen. Gelukkig dat het niet gebeurd is, maar het laat zich 

voorspellen dat leerkrachten nu 50 maal zullen nadenken alvorens te 

handelen in gevallen van de toenemende agressie van onze jongeren. 

 



Niemand heeft zich afgevraagd waarom zaken zijn gebeurd en welke 

alternatieve methode gebruikt zou moeten zijn door de leerkracht die 

er volledig alleen voorstond.  Wat had de leerkracht anders moeten 

doen? Praten helpt vaak niet meer bij meerdere jongeren die steeds 

meer en meer aan het ontsporen zijn.  

 

Maar ook wat hadden de beleidsmakers en assembleeleden moeten 

doen om uiteindelijk tot een conclusie te geraken?  Is er niet eerst 

onderzoek nodig voordat je zaken BARBAARS NOEMT? 

 

Hoe kan een uitspraak gedaan worden zonder dat je beschikt over een 

medisch rapport, een politierapport en een inspectierapport?  

Wat wel BARBAARS is, is dat de leerkracht met handboeien om in een 

politiecel  gegooid is geworden en daar de nacht in een smerige 

omgeving heeft moeten doorbrengen.  

 

De collega’s van LBO Brokopondo hebben unaniem gesteld dat er hier 

sprake is van een niet rechtvaardig besluit van de Minister. Zij zijn zeer 

gebelgd en emotioneel nu hun gewaardeerde collega brodeloos  is 

gemaakt door de Minister. Ook zijn gezin, vrouw en drie kinderen, 

weten niet hoe nu verder te gaan zonder inkomen,  grove armoede zien 

zij naderen. 

 

De leden van de BLTO zijn ook heel erg verbouwereerd dat onze vele 

praktijkleerkrachten , nogmaals “praktijkleerkrachten” die met hun 

AMTO of NATIN diploma uitstekend  praktijkonderwijs op het LBO 

verrichten, uitgemaakt zijn geworden voor onbevoegden en niet eens 

een eed hebben afgelegd. Onbevoegd is een term die wij reeds lang 

niet meer gebruiken. Sedert de herwaardering spreken wij nu van 1e , 

2e , 3e en 4e graad leerkrachten.  De Natin en Amto bezitters zitten in 



graad 3A als leerkracht praktijkonderwijs. Verder is het ons niet bekend 

dat leerkrachten met een arbeidsovereenkomst (AO) een eed afleggen. 

 

De BLTO heeft gezien het boven aangehaalde daarom geen keus gehad 

om de acties van de leden van LBO Brokopondo over te nemen. 

Besloten is dat de leden van LBO Brokopondo per vrijdag 5 april 2019 in 

beraad gaan. 

 

Concreet eisen wij: 

1. Het onmiddellijk terugdraaien van het ontslag 

2. Het terugnemen van ernstige beschuldigingen aan het adres van 

de heer Watson 

3. Het geven van uitleg over de positie van AMTO en Natin diploma 

bezitters. 

 

Wij betreuren het voorval en hopen op een spoedig en rechtvaardig 

besluit van de Minister waardoor verdere acties niet nodig zijn.  

 

Het bestuur van de BLTO 

R.Bilkerdijk (Voorzitter) 

 J.Soerdjan  (Secretaris)  


