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Curriculu mm vitae 

Edwinn Kenneth Marshall werd op 12 april 1949 geboren te Paramaribo. Hij 
doorliepp daar  het middelbaar  onderwijs (AMS-b) en vertrok in 1968 naar  Ne-
derland.. Hij  studeerde psychologie aan de Universiteit van Utrecht en behaalde 
inn 1974 zijn doctoraal. Na zijn afstuderen vertrok hij  naar  Suriname en werkte 
opp het ministerie van Onderwijs en Volksontwikkeling als beleidsambtenaar  van 
dee afdeling Onderzoek, Planning en Begeleiding. In 1979 vertrok hij  naar  Ne-
derlandd en werkte als onderzoeker  aan de Vrij e Universiteit van Amsterdam. Hij 
studeerdee tevens rechten aan de Erasmus Universiteit en behaalde in 1984 zijn 
doctoraal. . 
Vanaff  1983 tot heden is hij  als (staf-)medewerker  verbonden aan de Stichting 
voorr  Leerplanontwikkeling (SLO). 
Hijj  is tevens bestuurlijk actief in het welzijnswerk voor  allochtonen, in het bij -
zonderr  Surinamers in Nederland. Hij  is thans secretaris van het Steunpunt Min-
derhedenn Overijssel (SMO) in Almelo en onder-voorzitter  van het Surinaams 
Inspraakk Orgaan (SIO) in Utrecht. Hij  is voorzitter  geweest van de Consulaire 
Onderwijss Ondersteuningsgroep, die zich bezig hield met de begeleiding van 
Surinaamsee studenten. Hij  is secretaris van de bestuurscommissie openbaar  pri-
mairr  en voortgezet onderwijs (Consent) van de gemeente Enschede. Voorts was 
hijj  betrokken bij  de initiatieven voor  de oprichting van het monument ter  nage-
dachteniss van de slachtoffers van de slavernij  en is thans bestuurslid van het 
Nationaall  instituut Nederlands slavernijverleden en erfenis (NiNsee). 
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