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Instituut voor Midden- en Klein Bedrijf  

Surinaams Arbeidsrecht 
 

Werknemersinvloed en medezeggenschap zijn factoren die ook in ons land reeds jaren een belangrijke rol 

spelen binnen de bedrijfsvoering. Anderzijds dient het management rekening te houden met dynamische 

externe ontwikkelingen om de concurrentie het hoofd te kunnen bieden. Het is begrijpelijk dat in 

voorkomende situaties alle partijen het beste resultaat willen behalen.Om te voorkomen dat zij in slepende 

juridische processen worden verwikkeld, dienen zowel werkgevers als werknemers op de hoogte te zijn 

van hun wettelijke rechten en plichten.   
 

Doelstelling en doelgroep 

De cursus heeft tot doel het verschaffen van kennis en inzicht in de belangrijkste wettelijke bepalingen 

omtrent de rechtsverhouding tussen werkgevers en werknemers en de rechten en plichten die daaruit 

voortvloeien. De cursus is bestemd voor allen die met juridische arbeidsaspecten te maken hebben. Hierbij 

wordt gedacht aan PZ medewerkers, ondernemers en vakbondsleiders. 
 

Programma (MBO) 

Het programma bestaat uit de volgende onderdelen: 

- Inleiding arbeidsrecht: publiekrecht en privaatrecht 

- De arbeidsovereenkomst: aard; vorm; tot standkoming. 

- De arbeidswet 1963 

- De vakantiewet 1975 

- De ongevallenregeling en de veiligheidswet 

- Wet op de C.A.O. en Decreet Ontslagvergunning. 

- Ontslagrecht. 

- Cases. 
 
 

Examen 
Aan het eind wordt een examen afgenomen, onder toezicht van het Examenbureau. 
  

Aan geslaagden wordt het IMKB certificaat ‘Surinaams Arbeidsrecht’ uitgereikt. 
 

Toelatingseis : Minimaal MBO werk- en denkniveau 
 

Cursusduur : 8 weken (1x per week) |18:00 – 21:00 uur 

Studiebelasting : 3 uur gemiddeld per week (voor huiswerk en thuisstudie) 
 

Kosten 

 

 
 

: Inschrijfgeld SRD 100 

  Lesgeld        SRD 1750 (inclusief lesmateriaal + regulier* examen)  

  Termijnbetaling van het lesgeld is mogelijk 

  *Bij een herkansing of het niet deelnemen aan de reguliere examens zal een 
    bedrag van SRD 350 (per examen) in rekening worden gebracht. 
 

Aanvang : (datum) | Tijd: 18:00 uur 

Locatie : IMKB trainingszaal – Fred Derbystraat 33 

 


