Metadata Gender
Introductie
Het ABS probeert, waar mogelijk en zoveel mogelijk, alle statistieken zodanig
te verzamelen naar geslacht en te presenteren, maar is vaak afhankelijk van
verschillende externe instituten en organisaties.
Doel
De publicatie ‘Geselecteerde Statistieken over Vrouwen en Mannen in
Suriname’ bevat Onderwijs, Gezondheids, Arbeid en Werkgelegenheids,
Criminaliteits en Sociale indicatoren die een beeld geven over de situatie
tussen mannen en vrouwen in Suriname.
Deze statistieken zijn belangrijk voor het verschaffen van een solide basis
voor de besluitvorming, om vooruitgang te monitoren en om publieke
bewustwording m.b.t. mannen en vrouwen te bevorderen.
Definities
Er dient een onderscheid gemaakt te worden tussen de begrippen geslacht
en gender. Geslacht verwijst naar de (aangeboren) biologische verschillen
tussen vrouwen en mannen en gender geeft aan de (aangeleerde)
maatschappelijke verschillen (gedragspatronen, rollen, verantwoordelijkheden
etc.) tussen vrouwen en mannen.
Limitations on Dissaggregation by sex
Er worden verschillende instanties benaderd voor het aanleveren van data.
Niet in alle gevallen is het gelukt om data aangeleverd te krijgen en wel
vanwege uiteenlopende redenen. Soms is het dat de gegevens helemaal
ontbreken en soms is het dat de gegevens er wel zijn maar niet uitgesplitst
naar geslacht. Ook kan het gebeuren dat er te lang gewacht moet worden op
de gevraagde gegevens.

-

Methodology: Dataverzameling en Dataverwerking
Het controleren van fouten in de data, het produceren van tabellen en
grafieken gebeurd in Excel
De data wordt in Excel verwerkt, daarna overgezet in word
De concept publicatie wordt samengesteld en gelayout
De conceptpublicatie wordt gescreend door de ODWOP
De publicatie wordt compleet gemaakt met het ontwerpen van de kaft,
foto’s en grafisch werk
Het voorwoord wordt door de directeur geschreven na goedkeuring van de
conceptpublicatie.
Na goedkeuring van de directeur, wordt de publicatie vermenigvuldigd
De publicatie wordt aan het publiek bekend gemaakt d.m.v. data
disseminatie

Indicators

Databronnen

Onderwijs
Aantal Kleuters naar Geslacht en District per schooljaar
MINOWC
Aantal GLO leerlingen naar Geslacht en District per schooljaar
ADEKUVS
Aantal Kleuters naar Geslacht en District in
IOL
Aantal GLO leerlingen naar Geslacht en District
AHKCO
MULO leerlingen naar Geslacht en District alsook Sex Ratio per schooljaar 6
PTC
MULO leerlingen naar Geslacht en District in 2015/2016
LOBO
Aantal VOJ leerlingen naar Geslacht en District per schooljaar
VWMKO-Studenten naar Geslacht en Type VWMKO per schooljaar
VWMKO- afgestudeerde Studenten naar Geslacht en Type VWMKO per schooljaar
VWMKO- afgestudeerde Studenten naar Geslacht en Type VWMKO
Aantal leerkrachten op Kleuter Niveau naar Geslacht en District per schooljaar in
Aantal Leerkrachten op GLO Niveau naar Geslacht en District per schooljaar
Aantal Docenten op VOJ Niveau naar Geslacht en District per schooljaar
Aantal Docenten op VWMKO Niveau naar Geslacht en Type VWMKO per schooljaar
Aantal Docenten op VOJ Niveau naar Geslacht en District
Aantal Docenten op VWMKO Niveau naar Geslacht en Type VWMKO
Aantal ingeschreven studenten aan de Faculteit der Technologische Wetenschappen
en faculteit der Wis- en Natuurkundige Wetenschappen
Aantal ingeschreven studenten aan de Faculteit der Maatschappij Wetenschappen,
Faculteit der Juridische Wetenschappen en Faculteit der Humaniora
Aantal ingeschreven studenten aan de ADEK Universiteit per faculteit naar geslacht
Aantal ingeschreven studenten aan het Institute for Graduate Studies and Research
en overige Master Studierichtingen ADEKUS
Aantal ingeschreven studenten aan het Institute for Graduate Studies and Research
en overige Master Studierichtingen
Aantal Afgestudeerde Studenten aan de Faculteit der Medische Wetenschappen
Aantal Afgestudeerde studenten aan de Faculteit der Technologische
Wetenschappen

Aantal Afgestudeerde studenten aan Faculteit der Maatschappij Wetenschappen,

Faculteit der Juridische Wetenschappen en Faculteit der Humaniora
Aantal Afgestudeerde studenten per Faculteit aan de Anton De Kom Universiteit van
Suriname per studierichting en naar geslacht in het collegejaar
Aantal Afgestudeerde studenten aan het Institute for Graduate Studies and Research
en overige Master Studierichtigen ADEKUS
Aantal Afgestudeerde studenten aan het Institute for Graduate Studies and Research
en overige Master Studierichtingen
Aantal Voltijdse Docenten aan de Faculteit der Medische Wetenschappen
Aantal Voltijdse Docenten aan de Faculteit der Technologische Wetenschappen en
faculteit der Wis- en Natuurkundige Wetenschappen
Aantal Voltijdse Docenten aan de Faculteit der Maatschappij Wetenschappen,
Faculteit der Juridische Wetenschappen en Faculteit der Humaniora
Aantal Deeltijdse Docenten aan de Faculteit der Medische Wetenschappen
Aantal Deeltijdse Docenten aan de Faculteit der Technologische Wetenschappen en
Faculteit der Wis- en Natuurkundige Wetenschappen
Aantal Deeltijdse Docenten aan de Faculteit der Maatschappij Wetenschappen,
Faculteit der Juridische Wetenschappen en Faculteit der Humaniora
Aantal Wetenschappelijk / Onderzoekend Personeel (Voltijds + Deeltijds) naar
Instituut en Geslacht
Totaal aantal Studenten naar Type Tertiair Onderwijs in
Totaal aantal Afgestudeerde Studenten naar Type Tertiair Onderwijs
Aantal ingeschreven studenten op het IOL, naar studievak en geslacht
Aantal afgestudeerden van het IOL, naar studievak en geslacht
Aantal ingeschreven studenten op de AHKCO, naar studierichting en geslacht
Aantal afgestudeerden van de AHKCO, naar studierichting en geslacht
Aantal ingeschreven studenten op de PTC, naar studievak en geslacht
Aantal Afgestudeerden van de PTC, naar studievak en geslacht
Aantal ingeschreven studenten op de LOBO, naar studievak en geslacht
Aantal afgestudeerden van de LOBO, naar studievak en geslacht

Bevolking en Gezondheid
Bevolking in Censusjaren naar geslacht, alsook Sex Ratio
ABS
Suspecte gevallen van Dengue naar Geslacht van de patiënt
BOG
Suspecte gevallen van Leptospirosis naar Geslacht van de patiënt,
CBB
Suspecte gevallen van Malaria naar Geslacht van de patiënt
De Sex Ratio (jongens per 100 meisjes) bij de geboorte
Het jaarlijkse aantal levend geborenen naar woondistrict van de moeder en het
geslacht van het kind
Het jaarlijkse aantal overleden personen naar Leeftijdsgroep en Geslacht
Het jaarlijkse aantal Overleden personen naar Woondistrict en Geslacht
Het jaarlijkse aantal Immigranten naar Leeftijdsgroep en Geslacht
Het jaarlijkse aantal Emigranten naar Leeftijdsgroep en Geslacht
Belangrijke bevolkingsstatistieken naar geslacht

Arbeid, Werkgelegenheid en Werkloosheid
Het Totale aantal geregistreerde werkzoekenden naar leeftijdsgroep en geslacht in
Paramaribo en Nickerie
Geregistreerde werkzoekenden naar leeftijdsgroep en geslacht in de districten
Paramaribo en Nickerie

ABS
Min. Arbeid

Het aantal geregistreerde Werkzoekenden naar Opleidingsniveau en Geslacht
Het aantal geregistreerde Werkzoekenden naar Opleidingsniveau en Geslacht in
Paramaribo en Nickerie
Aantal Plaatsingen naar Opleidingsniveau en Geslacht
Aantal plaatsingen naar Opleidingsniveau en Geslacht in de Districten Paramaribo en
Nickerie
Aantal geregistreerde werkzoekende personen naar beroepsgroep en geslacht
Aantal geregistreerde werkzoekende personen naar beroepsgroep en geslacht in de
districten Paramaribo en Nickerie
Het aantal plaatsingen naar beroepsgroep en geslacht
Aantal plaatsingen naar beroepsgroep en geslacht in de districten Paramaribo en
Nickerie

Niet-Institutionele bevolking van Paramaribo en Wanica naar activiteitenstatus en
geslacht
De Werkzame Bevolking (15 – 64 jaar) naar beroepsgroep, leeftijdsgroep en naar
geslacht in Paramaribo and Wanica
De totale werkzame bevolking naar beroepsgroep en geslacht
Aantal tot de Surinaamse Arbeidsmarkt toegelaten vreemdelingen naar Nationaliteit,
Economische sector (ISIC rev. 2)
Aantal Mannelijke tot de Surinaamse Arbeidsmarkt toegelaten vreemdelingen naar
Nationaliteit, Economische sector (ISIC rev. 4) Geslacht
Aantal Vrouwelijke tot de Surinaamse Arbeidsmarkt toegelaten vreemdelingen naar
Nationaliteit, Economische sector (ISIC rev. 4) en Geslacht in 2015
Aantal Mannelijke tot de Surinaamse Arbeidsmarkt toegelaten vreemdelingen naar
Nationaliteit, Economische sector (ISIC rev. 4) en Geslacht in 2016
Aantal Vrouwelijke tot de Surinaamse Arbeidsmarkt toegelaten vreemdelingen naar
Nationaliteit, Economische sector (ISIC rev. 4) en Geslacht in 2016
De Niet-Institutionele bevolking (15 – 64 jaar), naar geslacht en activiteitenstatus in
Paramaribo en Wanica, 2013 – 2016
De werkzame en de werkloze bevolking (15 – 64 jaar) naar geslacht en leeftijdsgroep
in Paramaribo en Wanica, 2013 – 2016
Aantal ontslagvergunningen, aangevraagd, verleend, geweigerd en ingetrokken,
2015 – 2016

Criminaliteit
Aantal Inverzekeringgestelde Personen in de Leeftijdsgroep 10-16 jaar, naar
Geslacht en aard van Misdrijf
Aantal Inverzekeringgestelde Personen in de Leeftijdsgroep 17-18 jaar, naar
Geslacht en aard van Misdrijf
Aantal Inverzekeringgestelde Personen in de Leeftijdsgroep 19 jaar en ouder, naar
Geslacht en aard van Misdrijf
Inverzekeringgestelde personen(10 jaar en ouder) per district naar geslacht
Aantal geregistreerde seksueel misbruikte kinderen naar geslacht
Aantal geregistreerde slachtoffers van huiselijk geweld naar leeftijdsgroep en
geslacht
Aantal geregistreerde slachtoffers van huiselijk geweld naar Type huiselijk geweld,
Leeftijdsgroep en Geslacht

Min. Justitie en
Politie, KPS

Openbaar Bestuur
www.gov.sr
Aantal Leden van het Kabinet van de Republiek Suriname naar Geslacht
BIZA
Aantal Leden van het Kabinet van de Republiek Suriname naar Geslacht
DNA
Aantal leden van de Nationale Assemblee naar Geslacht
Aantal Districtscommissarissen naar geslacht

Min. Van
Regionale
Ontwikkeling

Aantal Districtsraadsleden naar geslacht
Aantal Districtsraadsleden naar district en geslacht
Aantal Ressortraadsleden naar geslacht
Aantal Ressortraadsleden naar geslacht

Sociale Bescherming
Aantal rechthebbenden van Algemene Oudedags Voorzieningen op maandbasis naar
geslacht

SOZAVO

Aantal rechthebbenden van sociale bijstand, met een beperking op maandbasis naar
geslacht
Diversen

CEBUMA

Landsdienaren naar Bruto salaris interval en geslacht
Aantal ten gevolge van verkeersongevallen overleden personen naar geslacht en
distrikt
Overige Indicatoren
Aantal op H.I.V. geteste personen naar resultaat en naar geslacht

Min. Van
Volksgezondheid

Aantal HIV positieve personen naar Leeftijdsgroep en Geslacht
BOG
AIDS sterfte naar Leeftijdsgroep en Geslacht
Het jaarlijkse aantal overleden personen als gevolg van AIDS naar geslacht
Het jaarlijkse aantal sterfgevallen naar voornaamste doodsoorzaken en geslacht
Aantal tot de Surinaamse Arbeidsmarkt toegelaten Vreemdelingen naar Werelddeel

