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 Opleiding Opdrachtgever Thema 

1 Pabo BGOS Tools ontwikkelen voor taalbeheersing 

2 Pedagogiek BGOS Docenten leren omgaan met kinderen 

3 BMR EBGs Onderzoek waarom aanmeldingen van MBO school 
(financiële dienstverlening) achterblijven . Plan maken 
voor werven leerlingen 

4 Pabo EBGs Bewegend leren is op een twee tal scholen 
geïntroduceerd. Opdracht nu: effect meten en 
eventueel bijstellen docenten begeleiden / trainen  

5 SW Kennedyschool  Ouders van de dove kinderen kunnen vaak geen 
gebarentaal. Reden?  Stimuleren dat die ouders het 
wel gaan leren/toepassen 

6 ICT Mr Huber stichting Het netwerk is zwaar verouderd. Onderhoud en 
verbeteren van het netwerk, computers updaten , 
trainingen verzorgen 

7 Bouwkunde Mr Huber stichting Dak vervangen uitzoeken hoe en de uitvoering 
organiseren 

8 Calo sport en 
bewegen 

Mr Huber stichting Programma voor sporten en bewegen ontmoeten voor 
de doelgroep en docenten hierin trainen 

9 SW Academisch Ziekenhuis P Ze willen vertrouwenspersonen op de afdelingen van 
het ziekenhuis inzetten. Hiervoor moet het nodige nog 
uitgezocht en bepaald worden. 

10 SW Huize Albertine Ouderen in beweging krijgen ontwikkelen activiteiten 
programma, ouderen motiveren om uit bed te komen 

11 Facilitair 
management 

Huize Albertine Het tehuis moet weer op poten gezet worden opdracht 
volgt 

12 Financieel 
management 

Huize Albertine Het tehuis moet weer op poten gezet worden opdracht 
volgt 

13 HBO rechten Dienst Dermatologie  Er zijn veel buitenlandse sekswerkers die in het land 
zijn. Ze hebben geen verzekering waardoor ze niet 
geholpen kunen worden.  Onderzoek naar rechten en 
wetten in Suriname met betrekking tot die groep 

14 BMR + 
verpleegkunde 

Dienst Dermatologie  Verbetering tussen de afstemming van de diverse 
afdelingen.  Protocollen werkprocessen 

15 BMR Dienst Dermatologie  Ontwikkelen van een verdienmodel voor de dienst/ in 
de markt zetten 

16 SW/pedagogiek Saga interproject Ontwikkelen van twee tal opvoed spellen.  

17 ICT Saga interproject Updaten van twee websites 

18 Logopedie Betheljada  Volgt 

19 Verpleegkunde Betheljada  Volgt 

20 SW Betheljada Voor de afdeling extra murale zorg, samenwerking met 
de ouders bestuderen en verbeteren2 

21 IPO Betheljada Alternatief voor douchebrancard ontwerpen 

22 Bouwkunde Betheljada Transitieplan maken van gebouwen en inrichting 

23 HRM Betheljada Arbeidscontracten evalueren en verbeteren.  
Oproepcontract-tijdelijk contract-contract voor 
onbepaalde tijd 

24 Logopedie Mytylschool  Juf en kind helpen, kind praat niet door Glut1-
deficiëntie  syndroom 

25 BMR PAS Stichting SuDoBe (doven behartigen) helpen met het 
opzetten van de organisatie rollen plannenmaken. 
Meehelpen met het opzetten van een gebarentolk 
opleiding 

26 SW/Pedagogiek Palulu Trainen van de leidsters van de kinderopvang  

27 Media  Saga interproject Filmje over het dagschool van Prey Skoro en een 
promofilmpje 

 


