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Raad Onderwijs Arbeidsmarkt Caribisch Nederland
voor optimale afstemming tussen beroepsonderwijs en arbeidsmarkt,
ten behoeve van onderwijskwaliteit en economische ontwikkeling.

Arbeidsmarktrelevant en doelmatig beroepsonderwijs

“Samenwerken zorgt voor succes.”
E. George, ROA CN 2012
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commentaar
van de directeur
In de afgelopen vijf jaar heeft ROA CN bijgedragen
aan kwaliteitsbevordering van beroepspraktijkvorming (BPV) en doelmatigheid van mboopleidingen binnen de drie bijzondere gemeentes
van Nederland: Bonaire, St. Eustatius en Saba.
Leermeesters worden op locatie getraind en
gecertificeerd via ROA CN, wat een primaire
erkenningsvoorwaarde vormt voor leerbedrijven.
Doormiddel van bijscholing vanuit ROA CN worden
leermeesters binnen leerbedrijven verder
geschoold om hun kennis en competentie te
vergroten conform een leermeesterprofiel. Op
www.roacn.com is het onlineregister van erkende
leerbedrijven van Caribisch Nederland openbaar
gemaakt.
Met een dynamisch team streeft ROA CN naar
vervulling van haar wettelijke taken. ROA CN is
betrokken bij erkenningsaanvragen van mboopleidingen en verzorgt daartoe beoordeling van
opleidingsplannen. De adviezen die ROA CN aan het
ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
(OCW) beschikbaar stelt zijn gebaseerd op lokale
arbeidsmarktrelevantie en doelmatigheid van
zowel
nieuwe
als
lopende
middelbare
beroepsopleidingen.

Met het oog op kwaliteitsverbetering hoopt ROA
CN op een betere samenwerking met de mboscholen van de eilanden aangaande tijdige en
correcte aanlevering van praktijkovereenkomsten.
De wettelijke plicht van ROA CN vereist namelijk
medeondertekening van praktijkovereenkomsten
van de beroepsbegeleidende leerweg (BBL), mits
een leerbedrijf bij aanvang van de stage voldoet
aan de geldige erkenningsvoorwaarden. In het
belang van mbo-leerlingen en hun BPVleerrendement is deze kwaliteitszorg een “must”.
ROA CN bedankt haar partners voor de
gezamenlijke successen van de afgelopen vijf jaar
en vraagt om continuïteit in commitment, om
samen verder te bouwen aan de brug tussen het
beroepsonderwijs en de arbeidsmarkt.
Speciale dank gaat naar OCW, SBB, SZW en de
directies van de mbo-instellingen:
Scholengemeenschap Bonaire, Gwendoline van
Puttenschool en Saba Comprehensive School.

Samenwerken is een oud begrip maar vaak genoeg
nog een nieuw concept. Daarom organiseert
ROA CN branchemeetings die het middelbaarberoepsonderwijs en het lokale bedrijfsleven met
elkaar verbinden. Brancheontwikkelingen en
onderwijsvernieuwingen
worden
in
deze
bijeenkomsten besproken, alsmede de wederzijdse
verwachtingen.

Elyane Paul
Directeur ROA CN,
1 december 2016
ROA CN 2016

5

wettelijke taken
Groei is te zien aan het aantal
verleende leerbedrijf-erkenningen,
verzorgde leermeester-trainingen
(CBT), georganiseerde
branchemeetings en workshops.

Het bestaansrecht van ROA CN staat beschreven in de Wet
Educatie Beroepsonderwijs (WEB BES), artikel 1.5.1.
De wettelijke taken die beschreven staan in WEB BES 1.5.2.,
7.2.8., 7.2.9. zijn doelen die ROA CN consequent nastreeft.
-

ROA CN adviseert de minister van onderwijs over de
doelmatigheid van beroepsopleidingen, gelet op de

Buitenste ring is Bonaire - Middelste ring is St. Eustatius - Binnenste ring is Saba

arbeidsmarktrelevantie van die opleidingen;
-

ROA CN doet voorstellen voor bekostiging van geschikte
opleidingen uit ‘s Rijks kas;

-

2010

ROA CN doet voorstellen inzake het ontwikkelen van
(delen van) opleidingen die relevant zijn voor de
regionale arbeidsmarkt;

-

ROA CN draagt bij aan de bevordering van de kwaliteit
van plaatsen waar beroepspraktijkvorming wordt
verzorgd;

-

ROA CN zorgt voor voldoende, kwalitatief goede plaatsen
voor beroepspraktijkvorming en beoordeelt
leerbedrijven regelmatig;

-

De praktijkovereenkomst die gesloten wordt door de
onderwijsinstelling, BBL deelnemer en het leerbedrijf
wordt mede ondertekend door ROA CN, die daarmee
verklaart dat het leerbedrijf gunstig is beoordeeld en dat
het leerbedrijf voldoet aan de erkenningsvoorwaarden

2016

ten tijde van de ondertekening.
-

ROA CN maakt via een online register openbaar aan
scholen, mbo leerlingen en de gemeenschap welke
bedrijven erkend zijn in de omgeving.

“Een goede samenwerking is nodig
voor het welzijn van onze
Caribische gemeenschappen.”
H. Domacassé, ROA CN 2015

ROA CN 2016
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Bronnen: Kadergegevens overzicht SGB/MBO, SZW, Vacatures
Openbaar Lichaam Bonaire, Tempo Uitzendbureau, ROA CN

“Sectoren als horeca, toerisme, techniek, bouw en infra
verdienen meer aandacht als BBL-studiekeuzemogelijkheid
voor (v)mbo-leerlingen op Bonaire.”

ROA CN heeft sinds haar oprichting 732 erkenningen aan leerbedrijven toegekend op Bonaire. De toekenning van leerbedrijferkenningen is gekoppeld aan het mbo-opleidingsaanbod en het aantal ingeschreven deelnemers per opleiding. Het
bovenstaande grafiek geeft een beeld van de cijfers in 2016. Het aantal mbo-leerlingen van twee opeenvolgende schooljaren
wordt met elkaar vergeleken, inclusief de examenkandidaten ten opzichte van het aantal verleende leerbedrijf-erkenningen en
het aantal tewerkstelling vergunningen (TWV) die zijn afgegeven in de afgelopen twee jaar. In 2016 heeft ROA CN voor het eerst
vacature aantallen kunnen verkrijgen van het Openbaar Lichaam Bonaire (OLB) en het grootste uitzendbureau.
Studenten die afstuderen hebben goede baanperspectieven binnen toerisme, horeca, bouw en infra. Banen in de overheid en
zorg vormen tevens een groot aandeel van de arbeidskracht (CBS,2016). Studenten die horeca en toerisme gerelateerde
beroepsopleidingen volgen maken het meest kans op een leerplaats met BPV, mede wegens de lage studenteninstroom en de
positieve verwachtingen voor groei in toerisme. Om meer leerlingen te stimuleren voor deze sectoren zal door het eiland en
partners goed gekeken moeten worden naar secundaire arbeidsvoorwaarden binnen toerisme, horeca, bouw. Daarnaast vragen
het imago van en de salariering in deze sectoren om een geïntegreerde aanpak van verschillende partners. De groene sector
biedt

toekomstperspectieven

voor

duurzame

ontwikkeling

van

het

eiland.

Het aantal ingeschreven vmbo-leerlingen is vrijwel gelijk gebleven in vergelijking met schooljaar 2015-2016. Tijdige,
doeltreffende studiekeuzevoorlichting en promotie zijn noodzakelijk om vmbo-leerlingen te stimuleren om bewuste keuzes te
maken in sectoren waar de meeste arbeidsvraag is. Studiekeuzes die aansluiten op zowel de student als de arbeidsvraag is
immers ons gezamenlijke doelstelling. Het mbo zou in de komende jaren hieraan kunnen bijdragen door meer opleidingen van
de Beroepsbegeleidende leerweg (BBL) variant aan te bieden voor bijvoorbeeld werkgevers die het kennisniveau van hun
werknemers willen ‘upgraden’. Vroegtijdig aandacht besteden aan werkethos en intrinsieke motivatie bij (v)mbo-leerlingen
verdient onze prioriteit.

ROA CN 2016
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‘Bonaire Facts & Figures’

MBO leerlingen Schooljaar 16/17

 42
 15
 15
 45
 327
 161
1

MBO leerlingen Schooljaar 16/17

 112
 33
 36
 99
 10
0
 20

MBO leerlingen Schooljaar 16/17

 31
 16
 16
 32
 32
0
0

MBO leerlingen Schooljaar 16/17

MBO Examenkandidaten 2016
MBO Examenkandidaten 2017
ROA CN Erkenningen
Tewerkstellingsvergunning 2016
Vacatures Openbaar Lichaam Bonaire
Vacatures Uitzendbureau

Horeca en Toerisme

 125
 48
 28
 111
 20
0
 41

MBO Examenkandidaten 2016

Techniek

MBO Examenkandidaten 2017
ROA CN Erkenningen
Tewerkstellingsvergunning 2016
Vacatures Openbaar Lichaam Bonaire
Vacatures Uitzendbureau

MBO Examenkandidaten 2016

Media

MBO Examenkandidaten 2017
ROA CN Erkenningen
Tewerkstellingsvergunning 2016
Vacatures Openbaar Lichaam Bonaire
Vacatures Uitzendbureau

MBO Examenkandidaten 2016
MBO Examenkandidaten 2017

Assistent

Sport

Zorg en Welzijn

Bouw en Infra

Economie en
Administratie

Beroepsopleidingen voor banen binnen de sectoren toerisme, horeca, bouw en infra vertonen voldoende
arbeidsmarktrelevantie. Stimulerende studiekeuzevoorlichting zou een positieve beeldvorming over de diverse
sectoren en beroepen kunnen bevorderen onder (v)mbo leerlingen. Hieronder ziet u de gegevens van de vorige
bladzijde verwerkt in een ‘facts & figures’ overzicht.

ROA CN Erkenningen
Tewerkstellingsvergunning 2016
Vacatures Openbaar Lichaam Bonaire
Vacatures Uitzendbureau
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8
8
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 108
 78
 23

MBO leerlingen Schooljaar16/17

 88
 51
 44
 52
 40
 45
 25

MBO leerlingen Schooljaar 16/17

 25
4
4
 35
1
0
0

MBO leerlingen Schooljaar 16/17

 100
 100
 100
 113
 54
 10
 22

MBO leerlingen Schooljaar 16/17

MBO Examenkandidaten 2016
MBO Examenkandidaten 2017
ROA CN Erkenningen
Tewerkstellingsvergunning 2016
Vacatures Openbaar Lichaam Bonaire
Vacatures Uitzendbureau

MBO Examenkandidaten 2016
MBO Examenkandidaten 2017
ROA CN Erkenningen
Tewerkstellingsvergunning 2016
Vacatures Openbaar Lichaam Bonaire
Vacatures Uitzendbureau

MBO Examenkandidaten 2016
MBO Examenkandidaten 2017
ROA CN Erkenningen
Tewerkstellingsvergunning 2016
Vacatures Openbaar Lichaam Bonaire
Vacatures Uitzendbureau

MBO Examenkandidaten 2016
MBO Examenkandidaten 2017
ROA CN Erkenningen
Tewerkstellingsvergunning 2016
Vacatures Openbaar Lichaam Bonaire
Vacatures Uitzendbureau
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Bron: Nieuwe aanvragen TWV’s van SZW, GvP en ROA CN

“Op Sint Eustatius is meer aandacht nodig voor
techniek en BBL trajecten”

Op Sint Eustatius zijn voldoende erkenningen toegekend aan leerbedrijven, met het positief gevolg dat er genoeg erkende
leerplaatsen zijn waar mbo-leerlingen kunnen participeren aan beroepspraktijkvorming. St. Eustatius is gegroeid naar een
totaal van 131 erkenningen. De bovenstaande grafiek geeft een beeld van de cijfers in 2016. Het aantal mbo-leerlingen van
twee opeenvolgende schooljaren wordt met elkaar vergeleken, inclusief de examenkandidaten ten opzichte van het aantal
verleende leerbedrijf-erkenningen en het aantal tewerkstellingsvergunningen (TWV) die zijn afgegeven in de afgelopen
twee jaar.
Omdat de economie van het eiland gedragen wordt door mbo-opgeleiden zou het gunstiger zijn als meer mbo-deelnemers
opleidingen volgen waarvoor een duidelijke arbeidsvraag bestaat namelijk in de sectoren toerisme, horeca en techniek.
In de grafiek van Sint Eustatius zijn de top vijf tewerkstellingsvergunningen te zien waar het meeste vraag naar is.
NUSTAR en het Openbaar Lichaam zijn de grootste werkgevers van het eiland waardoor er relatief veel vraag is naar lassers
en administratieve medewerkers. Het verloop van personeel is echter niet hoog. De arbeidsvraag van de omringende
eilanden

zou

daarom

tevens

overwogen

moeten

worden

bij

het

maken

van

een

studiekeuze.

Sint Eustatius zou baat hebben bij een opleidingsaanbod van de Beroepsbegeleidende Leerweg (BBL). Met een BBLopleiding zouden werkgevers scholingsmogelijkheden kunnen aanbieden in een combinatie van werken (60 tot 80%) en
leren. BBL-trajecten vormen een aantrekkelijke manier om te investeren in personeel en in duurzame economische groei.

ROA CN 2016
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Bron: Nieuwe aanvragen TWV’s van SZW, ScS en ROA CN

“BBL trajecten zouden Saba een ‘boost’ kunnen geven”

Op Saba zijn voldoende erkenningen toegekend aan leerbedrijven, met het positief gevolg dat er genoeg erkende
leerplaatsen zijn waar mbo-leerlingen kunnen participeren aan beroepspraktijkvorming. Saba is gegroeid naar een totaal
van 81 erkenningen. De bovenstaande grafiek geeft een beeld van de cijfers in 2016. Het aantal mbo-leerlingen van twee
opeenvolgende schooljaren wordt met elkaar vergeleken, inclusief de examenkandidaten ten opzichte van het aantal
verleende leerbedrijf-erkenningen en het aantal tewerkstellingsvergunningen (TWV) die zijn afgegeven in de afgelopen
twee jaar.
Omdat de economie van het eiland gedragen wordt door mbo-opgeleiden, zou het gunstiger zijn als meer mbodeelnemers opleidingen volgen waarvoor een duidelijke arbeidsvraag bestaat namelijk in de sectoren zorg en techniek.
In de grafiek van Saba zijn de top vijf tewerkstellingsvergunningen te zien waar het meeste vraag naar is.
Het Openbaar Lichaam is een van de grootste werkgevers van dit eiland waardoor het voor de hand ligt om
administratieve

BBL-opleidingen

aan

te

bieden.

Het verloop van buitenlandse werknemers is over het algemeen hoog te noemen op het eiland en relatief laag bij het
openbaar lichaam. Studiekeuzes van jongeren zouden daarom tevens gebaseerd moeten worden op de werkgelegenheid
op de omringende eilanden. De schaalgrootte van het eiland met circa 2000 inwoners maakt dat het aanbieden van
voldoende leerplaatsen bepaalde uitdagingen kent. De vele eenmanszaken zijn vaak niet in staat om een volledige BPV
te bieden aan beginnende beroepsbeoefenaren.

ROA CN 2016
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bestuur
van roa cn
Herbert F. Domacassé – Bestuursvoorzitter tot 28 september 2016
Bettina Schroeter – Bestuursvoorzitter vanaf 29 september 2016
ROA CN is als zelfstandige stichting opgericht op 29 september 2011 via notariële
akte bij Mr. Aniek Huberta Schouten de Campos. Ingeschreven in het register van
Kamer

van

Koophandel

onder

nummer

S-7882,

heeft

op

6 februari 2012 een wijziging plaatsgevonden voor het uitbreiden van de
bestuursleden tot maximaal 7 personen in totaal op Bonaire, St. Eustatius en
Saba. Om de twee jaar is er een mogelijkheid om een nieuwe voorzitter te kiezen.
De raad wordt gesubsidieërd door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en
Wetenschap.

ROA CN is in de afgelopen vijf jaar gegroeid tot een dynamische
organisatie die zowel het beroepsonderwijs bedient als de arbeidsmarkt.

Onze visie: We zijn ervan overtuigd dat

Er komt veel bij kijken in de naleving van de wettelijke taken. Een goede

een optimale afstemming van

samenwerkingsverband

op

Bonaire,

St. Eustatius en Saba, binnen het ROA CN bestuur, het team maar ook
met de ketenpartners van ROA CN is van groot belang om samen vooruit
te

kunnen,

parallel

aan

de

economische

ontwikkelingen

en

onderwijsvernieuwingen.

onderwijs op de (toekomstige)
arbeidsmarkt en vice versa, een
positieve bijdrage levert aan de
economische ontwikkeling van de
openbare lichamen en
onderwijskwaliteit op de eilanden.

Orphaline Saleh & Patrick Dowling
Mw. Saleh is de penningmeester van
ROA CN. Dhr. Dowling heeft Sabaanse
familiebanden en is sinds 29 september
2016 aangetreden als bestuurslid.

Monique Brown James & Roy Hooker
Een juridisch advies en daadkrachtige
inbreng staan paraat waar
mw. Brown-James aanwezig is.
Dhr. Hooker is met zijn veelzijdige

Egidius Mommers & Sigfried Cecilia
Dhr. Mommers heeft uitgebreide
ervaring in zowel het bedrijfsleven als
het voortgezet onderwijs op Saba.
Dhr. Cecilia is de secretaris bij ROA CN.

Samen zijn zij bekende figuren in het

achtergrond een kritsich en doortastend
bestuurslid. Beiden wonen en werken op
St. Eustatius

Beide heren zullen in 2017 geen deel

bedrijfsleven van Bonaire en geven zij
advies en ondersteuning aan
de directeur en voorzitter.

ROA CN 2016

uitmaken van het ROA CN Bestuur.
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bedrijfs
structuur

Onze missie: De inzet van ROA CN betreft niet alleen de uitvoering van wettelijke taken maar tevens het vervullen van
een rol in het bijeenbrengen van bedrijfsleven en beroepsonderwijs. ROA CN verzorgt daartoe concrete diensten en
vervult een informerende, adviserende en stimulerende rol.

BESTUURSVOORZITTER

BESTUURS-

BESTUURS-

LEDEN VAN

LEDEN VAN

SABA

ST.EUSTATIUS

“Together,
we make it work!”

PENNINGMEESTER EN
SECRETARIS

DIRECTEUR

ADVISEUR
SABA

ADVISEUR
ST. EUSTATIUS

ADVISEUR
BONAIRE

ADVISEUR
BONAIRE

BELEIDSADVISEUR

OFFICEMANAGER

onze geschiedenis
structuur
ROA CN 2016
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roa cn team
Het team gelooft in de slogan:
Together, we make it work!
Wettelijke doelen behalen zonder kwaliteit uit het oog te
verliezen is de focus van het team van ROA CN. Zowel
Cerissa Steel
Januari 2014 – 31 juli 2016, 20 uren
(0,5ft). Adviseur en trainer op Saba,
de contactpersoon voor het mbo en
bedrijven.

intern als extern werkt het team samen aan de te behalen
doelen. Goede samenwerking met de mbo-scholen en
leerbedrijven
is
daarbij
een
basisvoorwaarde.
Alle adviseurs zijn opgeleid tot trainers binnen systematiek
van competentiegericht opleiden en verzorgen zij

Violet Duggins - Gumbs
Juli 2012 – heden, 32 uren (0,8ft).
Adviseur en trainer op St. Eustatius,
de contactpersoon voor het mbo en
bedrijven.

leermeestertrainingen en workshops namens ROA CN op
locatie. Daarnaast is het streven om structureel doeltreffende
arbeidsmarktonderzoek te laten verrichten voor valide en
betrouwbare informatie over actuele ontwikkelingen.
Vanwege de omvang van het bedrijvennetwerk en

Nancy Persad
Juni 2015 – heden, 32 uren (0,8ft).
Adviseur en trainer op Bonaire,
met beleidstaken en draagt bij aan
operationeel beleid en workshops.

opleidingenaanbod wordt op Bonaire aanvullend
gebruikgemaakt van inhuurkrachten voor het verzorgen van
trainingen en ter ondersteuning van het primaire
werkproces.

We streven voortdurend naar efficiënte, verantwoorde
en innovatieve bedrijfsvoering die alle sectoren
bedient, vanuit onze taken naar het ministerie van
Onderwijs, Cultuur en Wetenschap toe.

Charmaine Alberto
Maart 2012 – heden, 40 uren (1ft)
Adviseur en trainer op Bonaire,
de contactpersoon voor het mbo en
bedrijven.

We luisteren naar onze samenwerkingspartners en
vragen om feedback waardoor we verbeterslagen
kunnen maken. Branchebijeenkomsten organiseren om

Elisabeth George
Maart 2012 – heden, 32 uren
(0,8ft). Beleidsadviseur,

de sector en het beroepsonderwijs dichterbij elkaar te
brengen en daarnaast leermeester scholingsmomenten

de contactpersoon voor kwalificatie
dossiers en branchemeetings.

zijn middelen die wij structureel inzetten vanwege onze
brugfunctie.
Kwaliteitszorg krijgt verder vorm in 2017 via de
Beroeps Praktijk Vorming (BPV) Monitor om aspecten
van BPV te meten bij leerbedrijven en stagiairs.

Arvienne Wilson
Juni 2015 – heden, 40 uren (1ft)
Officemanager, training en
workshop planning naast
administratieve en facilitaire taken.

ROA CN 2016
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behaalde doelen
Leerbedrijf-erkenningen zijn
gekoppeld aan actieve mbo-

Een basisvoorwaarde om in
aanmerking te komen voor

opleidingen die op de drie
eilanden worden aangeboden.
Een leerbedrijf kan meerdere
erkenningen hebben variërend
van niveau 1 t/m 4 en
verschillende type kwalificaties.

erkenning als leerbedrijf is de
leermeestercertificering. Tijdens
de Competentiegerichte Basis
Training (CBT) worden
stagebegeleiders getraind om
mbo-stagiairs te begeleiden, op

De taak van een leerbedrijf is
kennis en vakmanschap over
dragen op (jonge) mensen: de
mbo-leerlinge. In erkende
leerbedrijven worden mbo–
leerlingen getraind voor hun
toekomstig beroep. Een erkend
leerbedrijf begeleidt stagiairs op

Op basis van het aantal
ingeschreven mbo-deelnemers
per opleiding, worden
leerbedrijven doelgericht
geworven. De erkennings-

te leiden en te beoordelen.
Het accent ligt tijdens de training
op het oefenen van vaardigheden
die de leermeester in zijn rol van
begeleider, opleider en

een verantwoorde manier tijdens
hun beroepspraktijkvorming,
helpt hen bij het ontwikkelen van
competenties en maakt hen
wegwijs in de sector.

procedure voor leerbedrijven
start met het aangeven van een
mogelijke leerwerkaanbod
tijdens een intake. Het
erkenningsproces wordt
afgerond wanneer minimaal één
gecertificeerde leermeester
beschikbaar is binnen het
bedrijf. De verleende
erkenningen zijn te zien op
www.roacn.com/companies
openbaar gemaakt.

beoordeelaar nodig heeft.
Bijscholing in de vorm van een
workshop binnen vier jaar na het
ontvangen van de certificering is
een vereiste voor verlenging.
Het ontwerp van de trainingen en
workshops heeft competenties
van het leermeesterprofiel ten
grondslag, wat tevens via onze
website online beschikbaar is.

310

ERKENNINGEN
Een leerbedrijf kan één of meer
erkenningen hebben

188

LEERMEESTERS
De begeleiders in het bedrijf die
mbo-stagiairs instrueren, begeleiden
en evalueren

ROA CN 2016

Sinds juni 2013 hanteert
ROA CN een eigen erkenningsreglement. Voorheen werden
erkenningen formeel verleend via
de kenniscentra gevestigd in
Nederland. Een compleet
overzicht van de erkende
leerbedrijven is beschikbaar op
www.roacn.com

65

LEERBEDRIJVEN
Leerbedrijven hebben een belangrijke
taak om mbo-leerlingen te instrueren,
begeleiden en evalueren
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“2016 in het kort.”

geschiedenis

“Ik ben blij met wat we, in vijf jaar, allemaal samen
hebben behaald voor Caribisch Nederland.”
G. Maas, OCW 2016

Buitenste ring is Bonaire - Middenste ring is St. Eustatius. - Binnenste ring is Saba

2016

2015

Met een groei van 128% heeft Bonaire 156

Met officieel een beleidsadviseur in dienst

meer erkenningen gegeven dan het

heeft ROA CN een extra stap gemaakt in
kwaliteitsbewaking.

jaar ervoor. St. Eustatius 22 erkenningen,

Een verlichting in organisatorische, facilitair

SABA 10 erkenningen. 310 erkenningen zijn

en administratieve werkzaamheden

in totaal verleend aan 65 leerbedrijven.

ontstond door de het aannemen van de

17 leermeestertrainingen (CBT) zijn

officemanager.

georganiseerd waardoor 188 leermeesters

ROA CN heeft overheid van St. Maarten

zijn gecertificeerd.

ondersteund met het opzetten van een ROA

7 branchemeetings zijn georganiseerd
waarvan 6 op Bonaire en 1 op St. Eustatius.
Met de komst van entrée-opleidingen voor

aldaar.
194 erkenningen zijn verleend aan 60
leerbedrijven.

mbo-niveau 1, werkt ROA CN aan meer

22 leermeestertrainingen (CBT) zijn

erkenningen voor BPV plaatsen.

georganiseerd waardoor 172 leermeesters

Op zowel St. Eustatius en Saba was de BPVMonitor benut door de mbo-leerlingen.

zijn gecertificeerd.
9 branchemeetings zijn georganiseerd
waarvan 6 op Bonaire en 2 op St. Eustatius.
ROA CN 2016
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Buitenste ring is Bonaire - Middenste ring is St. Eustatius. - Binnenste ring is Saba

2014

2013

2012

Met een nieuwe adviseur op Saba als

Op 1 juni begon ROA CN zelfstandig

Op 6 februari werd ROA CN statutair

ROA CN vertegenwoordiger,

leerbedrijven te erkennen

gewijzigd.

is het team aangevuld. Na een

met gebruik van een

Bonaire, St. Eustatius en Saba gingen

inwerkperiode zijn erkenningen van

erkenningsprocedure, naar het model

officieel samenwerken binnen

leerbedrijven op Saba bijna

van Nederlandse kenniscentra.

eenzelfde organisatie.

114 erkenningen zijn verleend aan 49

107 erkenningen zijn verleend aan 37

leerbedrijven.

leerbedrijven in samenspraak met

verdubbeld.
132 erkenningen zijn verleend aan 59
leerbedrijven.
11 leermeestertrainingen (CBT) zijn
25 leermeester-trainingen (CBT) zijn

georganiseerd waardoor 121

georganiseerd waardoor 221

leermeesters zijn gecertificeerd.

leermeesters zijn gecertificeerd.
11 branchemeetings zijn in totaal
4 branchemeetings zijn in totaal

georganiseerd.

georganiseerd op Bonaire.

Nederlandse kenniscentra.
10 leermeestertrainingen (CBT) zijn
georganiseerd waardoor 72
leermeesters zijn gecertificeerd.
2 branchemeetings zijn georganiseerd
op Bonaire.

Op St. Eustatius en Saba zijn voor het
ROA CN ontving een positieve

eerst branchemeetings georganiseerd.

Het ROA CN team werd versterkt op 1

beoordeling door Samenwerkings-

Beide eilanden verzorgden 2

september met de komst van de

organisatie Beroepsonderwijs

branchemeetings.
ROA CN 2016

directeur.

Bedrijfsleven (SBB) als groeiende
professionele organisatie.
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geschiedenis
2010

Buitenste ring is Bonaire - Middenste ring is St. Eustatius. - Binnenste ring is Saba

2011

Op 29 september was ROA statutair een

Beginselen van een opzet begonnen voor

feit. Drie bestuursleden zijn aangetrokken

een ROA op Bonaire, onder Stichting

voor Bonaire.

Forma.

Onder leiding van Stichting Forma is de

Via Nederlandse kenniscentra werden 57

eerste adviseur aangetrokken. Een interim

erkenningen verleend aan 14

directeur en trainer zijn uitgezonden

leerbedrijven op Bonaire.

vanuit Nederland voor het opzetten van
ROA.

8 leermeesterstrainingen (CBT) werden op
Bonaire georganiseerd en 80 leermeesters
gecertificeerd.

In overleg met bepaalde Nederlandse
kenniscentra werden 33 erkenningen
verleend aan 15 leerbedrijven op Bonaire.
4 leermeestertrainingen (CBT) werden op

ROA CN maakte toen nog gebruik van het
digitale registratiesysteem van stichting
Forma. Er werden plannen ontwikkeld

Bonaire georganiseerd en 1 op Saba. In

voor een eigen huisvesting.

totaal zijn 51 leermeesters gecertificeerd.
De eerste branchemeeting is
georganiseerd op Bonaire.

ROA CN 2016
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geografie

BONAIRE
19.400 inwoners, 73 verschillende
nationaliteiten, 71% Nederlandse
nationaliteit, 2/3 van de inwoners
gebruiken Papiamentu als eerste taal. In
2014 hadden 14.460 een leeftijd tussen 15
– 74, arbeidsmarktparticipatie: 73.6%.
Werkloosheid in 2014 was 6.4%:
equivalent aan 680 mensen. Immigratie in
2015: 1.200 waarvan 46% van Europees
Nederland, 24% van CAS. Emigratie 800,
waarvan 60% naar Europees Nederland
en 23% naar CAS. 137,500 toeristen
reisden via luchtvaart naar Bonaire. ROA
CN heeft 732 erkenningen aan 211
leerbedrijven verleend en 709 leermeesters
getraind in 65 CBT-bijeenkomsten. De
meeste buitenlanders werken in specifieke
sectoren en zijn hoger opgeleid, terwijl
lokalen lager opgeleid zijn. In de sector
horeca en toerisme werden 108 TWV
afgegeven versus 16 mbo-examenkandidaten, in de sector bouw en infra
werden 327 TWV afgegeven versus 30
mbo-examenkandidaten, 54 TWV werden
afgegeven voor banen op assistent niveau
versus 200 mbo-examenkandidaten in
2016 en 2017.
Zie Facts & Figures voor meer cijfers.

SABA
1.947 inwoners, 60% Nederlandse
nationaliteit, 93% gebruikt Engels als
eerste taal en 32% spreekt Nederlands. In
2014 hadden 1.520 een leeftijd tussen 15
– 74, arbeidsmarktparticipatie: 60.7%.
Werkloosheid in 2014 was 2.5%:
equivalent aan 20 mensen. Immigratie in
2015: 325 waarvan 68% van VS of
Canada, 11% van Europees Nederland,
9% van Zuid of Midden-Amerika.
Emigratie 204 waarvan 78% naar USA of
Canada en 10% naar Europees Nederland.
9.600 toeristen reisden via luchtvaart naar
Saba en 10,400 reisden erheen als
bootpassagiers. ROA CN heeft 81
erkenningen aan 34 leerbedrijven verleend
en 67 leermeesters gecertificeerd in 15
CBT-bijeenkomsten. De meeste
buitenlanders werken in specifieke
sectoren en zijn hoger opgeleid, terwijl
lokalen lager opgeleid zijn. In de sector
bouw en infra werden 13 TWV afgegeven
versus 15 mbo-examen-kandidaten. 8
TWV zijn afgegeven voor banen op
assistent niveau versus 10
examenkandidaten in 2016 en 2017.

TWV: tewerkstellingsvergunning(en)
CAS: Curaçao, Aruba, St. Maarten
CBT: Competentiegerichte Basis Training

ROA CN 2016

Bronnen: CBS (cijfers 2015), MBO kadergegevens, SZW

“Caribisch Nederland, drie unieke
eilanden die samenwerken met elk
een eigen identiteit en cultuur.”

ST. EUSTATIUS
3.260 inwoners, 79% Nederlandse
nationaliteit, 85% gebruikt Engels als
eerste taal. In 2014 hadden 3.250 een
leeftijd tussen 15 – 74,
arbeidsmarktparticipatie: 74.3%.
Werkloosheid in 2014 was 8.8%:
equivalent aan 210 mensen. Immigratie in
2015: 170 waarvan 31% van Europees
Nederland en 30% van Zuid en MiddenAmerika. De rest zijn afkomstig van
Caribisch Nederland. Emigratie 313.
10,800 toeristen reisden via luchtvaart
naar St. Eustatius, gemiddeld 900
toeristen per maand. 131 erkenningen zijn
verleend aan 54 leerbedrijven en 130
leermeesters zijn gecertificeerd in 18
CBT-bijeenkomsten bij ROA CN.
De meeste buitenlanders werken in
specifieke sectoren en lokalen zijn vaak
laag opgeleid. 4 TWV zijn afgegeven
versus 19 mbo-examenkandidaten in
2016 en 2017.
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praktijkovereenkomsten
ROA CN werkt op basis van de Wet Educatie Beroepsonderwijs (WEB BES) artikel 7.2.8 en 7.2.9:
Het leerbedrijf moet beschikken over ten minste één gecertificeerd leermeester;
De aangeleverde praktijkovereenkomsten worden per BBL-deelnemer beoordeeld;
Het leerbedrijf moet erkend zijn voor de relevante kwalificatie voor de beroepspraktijkvorming;
➢ De praktijkovereenkomst moet de nodige handtekeningen bevatten van zowel de deelnemer,
onderwijsinstelling en het leerbedrijf;
➢ De onderwijsinstelling draagt zorg voor de totstandkoming van de in artikel 7.2.7 bedoelde overeenkomst.
De overeenkomst wordt gesloten door de instelling, de deelnemer en het bedrijf dat of de organisatie die
de beroepspraktijkvorming verzorgt. De overeenkomst wordt voor zover het de beroepsbegeleidende
leerweg betreft, mede ondertekend door ROA CN, die daarmee verklaart:
a. dat het een bedrijf of organisatie betreft met een gunstige beoordeling als bedoeld in artikel 7.2.9, en
b. dat de gronden voor deze gunstige beoordeling nog steeds aanwezig zijn.
➢
➢
➢

ROA CN hanteert het bovenstaande beleid bij het beoordelen
van potentiele leerbedrijven waar BPV van een
beroepsbegeleidende leerweg gewenst is. Deze beoordeling
dient voorafgaand aan de start van de BPV-periode plaats te
vinden vanwege de wettelijke eis dat BPV-deelname binnen
een erkend leerbedrijf moet plaatsvinden. Hierdoor is het
noodzakelijk dat de mbo-school praktijkovereenkomsten
vóórafgaand aan een BPV-periode bij ROA CN aanlevert voor
tijdige beoordeling. ROA CN bewaakt hiermede de kwaliteit
van leerbedrijven en leermeesters, ten behoeve van een
gunstige en veilige werk-leeromgeving voor mbo-stagiairs.
De grafieken op deze bladzijde tonen aan dat betere
samenwerkingsafspraken nodig zijn met de mbo-scholen om
het bovengenoemde beleid prioriteit te geven. Een afkeuring
impliceert dat ROA CN zich onthoudt van medeondertekening van de praktijkovereenkomst omdat het
betreffende
leerbedrijf
niet
voldoet
aan
de
erkenningsvoorwaarden of omdat beoordeling van het
leerbedrijf niet mogelijk is. BPV in de beroepsbegeleidende
leerweg is geldig als onderdeel van een beroepsopleiding
indien het leerbedrijf een positieve beoordeling heeft
ontvangen van ROA CN.

ROA CN 2016
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pdca

“De Plan Do Check & Act evaluatiecyclus
houdt ons op koers in onze uitvoering.”
Digitaal Management Informatie
Het digitaal registratiesysteem is een
activiteit die voor de meesten niet

Kwantiteit

zichtbaar is maar wat de output
wezenlijk ondersteunt in het

Kwaliteit

erkenningsproces. Dit systeem
voorziet in managementinformatie en
kan de richting bepalen in het stellen

Management

van targets. Mede op basis van
analyses die hieruit voortkomen
wordt het team aangestuurd. Het
registratiesysteem bevordert
administratieve effectiviteit van elke

Tevredenheidsonderzoek

Advies

Bij de toetsing van opleidingsplannen

adviseur en geeft zowel het bestuur

partner-tevredenheidsonderzoek in

van de mbo-scholen beoordeelt ROA

als directie een goed overzicht van

2016 laten verrichten door een

CN o.a. of er voldoende

ontwikkelingen en kwantiteit binnen

ingehuurde kracht. Zeventien

arbeidsmarktrelevantie bestaat voor

en buiten de organisatie. Binnen 24

instanties waaronder overheden en

een specifieke opleiding ten opzichte

uur worden updates aangemaakt

onderwijsinstelling namen deel aan

van de arbeidsvraag van de lokale

over de status van erkende

een enquête. De resultaten waren

omgeving. De doelmatigheid van de

leerbedrijven op de ROA CN website

positief en gaven inzichten voor

betreffende opleiding wordt ook in

door dit systeem.

verbetering van met name

beschouwing genomen voor de

Vóór 2020 zal het registratiesysteem

communicatie. Alle deelnemers

formulering van een formeel advies.

vernieuwd worden voor digitale

gaven aan de rol van ROA CN te

De structurele werkwijze die in 2014

verwerking van praktijkovereen-

begrijpen. 70.6% vonden ROA CN als

is afgesproken met Samenwerkings-

komsten. Dit stelt het team beter in

organisatie professioneel waarbij

organisatie Beroepsonderwijs

staat de overeenkomsten te

ROA CN hoog scoorde in het

Bedrijfsleven is in 2016 voortgezet

vergelijken met

stimuleren van derden om samen te

door ROA CN. In 2016 heeft ROA CN

leerbedrijferkenningen en

werken. Men zou graag meer willen

adviezen uitgebracht in maart, april

beschikbaarheid van leermeesters.

zien dat ROA CN geboekte

en december m.b.t. lopende

In de vernieuwing van het digitaal

resultaten communiceert. De

beroepsopleidingen. Deze adviezen

registratiesysteem zal rekening

functionaliteit van de website werd

betreffen respectievelijk een

worden gehouden met de

als nuttig gezien.

preliminaire oriëntatie van lopende

implementatie van de Caribbean

Men ziet ROA CN graag groeien in

opleidingen aan de Scholen-

Vocational Qualification op Saba en

kennis over regionale BPV-

gemeenschap Bonaire, eenmalige

St. Eustatius. Met een optimaal

mogelijkheden en

spoed erkenning met terugwerkende

functionerende digitaal

arbeidsmarktonderzoek.

kracht (Bonaire) en algemeen

registratiesysteem wordt continuïteit

ROA CN scoorde een 7.3 voor

eindejaars advies aangaande

gewaarborgd in onze

partnerschap in het algemeen.

lopende beroepsopleidingen.

werkzaamheden.

Op eigen initiatief heeft ROA CN een

ROA CN 2016
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S
Strength

“Een dynamisch
team dat
uitdagingen
aangaat en

feedback ontvangt;
Medewerkers die

“Met een enthousiast team
wordt er op professionele wijze
gewerkt aan het verbeteren van
de aansluiting tussen onderwijs
– arbeidsmarkt op de drie
eilanden”. A. Woudenberg, SBB 2014

WO
T
Weakness

“Afhankelijkheid van

Opportunity

cijfermatige informatie

“Kleinschaligheid

van partners; De

vraagt om

noodzaak voor

persoonlijke

periodieke

aanpak; Inzet van

arbeidsmarktonderzoek

inhuurkrachten

Threat

op alle drie eilanden;

ter ondersteuning

Een bestuur dat de

van de hands-on

“Brede kennis

Geringe aantal mbo-

directie bijstaat;

leerlingen op de

benadering op

Goede

bovenwindse eilanden;

Bonaire, waar het

samenwerking met

Gebrek aan BPV-

leerbedrijven-

SBB; Het wiel

kwaliteitsmetingen

netwerk

wordt niet

binnen de mbo-

omvangrijker is;

opnieuw

scholen; Vertraging

Teamleden zijn

uitgevonden maar

door de nodige

multi-inzetbaar

de Caribische

persoonlijke aanpak

en open voor

context wordt

wegens cultuur-

scholingsmogelijk-

steeds centraal

verschillen.”

heden.”

de slogan en visie
van
ROA CN dragen
voor professionele
en kwalitatieve
uitvoering van de
wettelijke taken;

wordt gevraagd
om diverse
sectoren te
bedienen; Door
kleinschaligheid
van het team is
het kwetsbaar
bij uitval van
medewerkers;
Afhankelijkheid
van partners
voor cijfers.”

gesteld.”
ROA CN 2016
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targets
Bonaire

ROA CN vormt een brug tussen het middelbaar beroepsonderwijs (mbo-niveaus 1
t/m 4) en de arbeidsmarkt op de drie eilanden binnen Caribisch Nederland. Bonaire,
St. Eustatius en Saba hebben behoefte aan goed opgeleide, lokale arbeidskrachten.
ROA CN is sinds 2016 specifiek gericht op afstemming van het bestaande
opleidingsaanbod, aantal ingeschreven mbo-deelnemers en de actuele vraag van de
arbeidsmarkt. Deze trend zal zich verder ontwikkelen in 2017.

St.
Eustatius

Saba

Bonaire

St. Eustatius

Ten opzichte van het jaar

Op St. Eustatius is het doel

Op Saba is het doel om 10

2016 heeft ROA CN het doel

gesteld om 12 nieuwe

nieuwe erkenningen te

om 200 nieuwe erkenningen

erkenningen te verlenen,

verlenen, verdeeld over

te verlenen op Bonaire, door

verdeeld over tenminste 6

minimaal 6 leerbedrijven.

uitbreiding van het

leerbedrijven. Een toename

Een toename van 15

leerbedrijven netwerk met

van 16 leermeesters is te

leermeesters is te

50 leerplaatsen. Een

verwachten als er 2

verwachten als er 2

toename van 165

leermeestertrainingen

leermeestertrainingen

leermeesters is daarbij nodig

worden georganiseerd

worden georganiseerd

en realiseerbaar door

gedurende het jaar 2017.

gedurende het jaar 2017.

uitvoering van 12

Een minimum van 4

Een minimum van 2

leermeestertrainingen in

branchemeetings zullen

branchemeetings zullen

2017. Een minimum van 20

georganiseerd worden om

georganiseerd worden om

branchemeetings zijn

het onderwijs en

het onderwijs en

gepland voor afstemming

bedrijfsleven dichter bij

bedrijfsleven dichter bij

tussen het beroepsonderwijs

elkaar te brengen en

elkaar te brengen en voor te

en bedrijfsleven en

voorbereidingen te treffen

bereiden op de Caribbean

daarnaast om te stimuleren

voor invoering van het

Vocational Qualifications. 4

dat diverse branches zich

Caribisch onderwijssysteem

workshops zullen

meer verenigen.

genaamd Caribbean

leermeesters een

14 workshops zullen

Vocational Qualifications

scholingsmogelijkheid geven

leermeesters een

(CVQ).

voor ontwikkeling van

scholingsmogelijkheid geven

10 workshops zullen

competenties van het

voor ontwikkeling van

leermeesters een

leermeesterprofiel. In 2017

competenties van het

scholingsmogelijkheid

zullen de taken van adviseur

leermeesterprofiel. Om

geven voor ontwikkeling

en trainer uitgevoerd

zowel de groei van

van competenties van het

worden door de ROA CN

erkenningen voor entree

leermeesterprofiel. De

adviseur/trainer gevestigd

opleidingen als het

adviseur van St. Eustatius

op St. Eustatius.

leerbedrijvenbestand te

zal in 2017 tevens

onderhouden wordt een

verantwoordelijk zijn voor

parttime adviseur

uitvoering van de

aangetrokken.

werkzaamheden en het

ROA CN 2016
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doelgericht
Arbeidsmarktrelevantie en doelmatigheid meten van mboopleidingen ter bevordering van het advies naar OCW en
aansluiting tussen het mbo en de arbeidsmarkt
te bevorderen

Wat is ons doel en
aspiratie?

Op alle drie eilanden arbeidsmarktonderzoek laten verrichten
en zowel over voldoende kwantiteit als kwaliteit beschikken in
leerbedrijven die mbo-studenten tijdens hun BPV instrueren,
begeleiden en evalueren.

BES

Hoe gaan we
ons doel
bereiken?

Interne opleiding en inwinning extern advies t.b.v. kwaliteit
van arbeidsmarktonderzoek en interpretatie van resultaten.

Welke
capaciteiten zijn
nodig?

Team met kennis, competenties
en intensievere samenwerking met/van de partners

Upgraden van het registratiesysteem, kennisuitbreiding
over onderzoekmethodiek en analyse.

Welke management
systemen zijn nodig?

De collectieve ambitie is dat in 2020 alle mbo-leerlingen de juiste

Door middel van branchemeetings creëert ROA CN

voorbereiding krijgen in hun beroepsopleiding voor een goede start

een podium voor werkgevers en mbo docenten om

op

arbeidsmarkt.

o.a. samen te denken aan innovatie in de branche en

ROA CN doet hiertoe een bijdrage door te zorgen voor voldoende

hoe het beroepsonderwijs hierop tijdig kan inspelen.

kwalitatieve leerbedrijven waar bekwame leermeesters mbo-

ROA CN maakt in haar brugfunctie verschillende

leerlingen begeleiden. ROA CN streeft daarbij naar een optimale

hulpmiddelen beschikbaar voor het bedrijfsleven en

aansluiting tussen het beroepsonderwijs en de lokale en in zover

scholen om de kwaliteit van BPV te borgen.

de

lokale

mogelijk ook de regionale arbeidsmarkt. ROA CN, de scholen en het
bedrijfsleven werken nauw met elkaar samen om dit te bereiken.

De BPV-monitor is een instrument dat de structuur,

Toetsing

randvoorwaarden en

van

nieuwe

maar

vernieuwing

van

lopende

naleving

van

afspraken

beroepsopleidingen is daarbij noodzakelijk. ROA CN biedt

omtrent de beroepspraktijkvorming in kaart brengt.

voorlichting en ondersteuning aan scholen voor de ontwikkeling

Ook de tevredenheid en beleving van stagiairs en

van

leermeesters

beroepsopleidingen

met

arbeidsmarktrelevantie.

Door

kunnen

d.m.v.

deze

monitor

periodieke analyse van trends op de Caribisch Nederlandse

systematisch worden geregistreerd. Op alle drie

adviseert ROA CN het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en

eilanden heeft een pilot gedraaid waarbij de lokale

Wetenschap o.a. omtrent de aansluiting van onderwijs op de

adviseurs in overleg met BPV-coördinatoren van de

behoeftes van de arbeidsmarkt en de benodigde erkenning van

scholen, de vragenlijst klassikaal hebben behandeld

beroepsopleidingen. ROA CN is actief lid van een eilandelijk

met mbo-stagiairs. Feedback vanuit de pilot gaf

arbeidsmarktplatform waarin het Openbaar Lichaam, kamer van

aanknopingspunten

koophandel, Rijksdienst Caribisch Nederland en prominente

vragenlijst is digitaal en in drie talen beschikbaar, net

instanties zitting hebben. ROA CN ontwikkelt zich tot een ‘National

als de BPV-checklists en een model voor BPV-beleid

Training Association’ (NTA) conform het Caribbean Vocational

voor leerbedrijven. ROA CN stimuleert gebruik van

Qualification syteem in aanloop tot de overgang naar ingrijpende

deze tools voor verbetering van de BPV-kwaliteit.

onderwijsvernieuwingen

op

Saba

en

St.

Eustatius.
ROA CN 2016
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ketenpartners
Het RCN is een belangrijke partner
en een veelzijdig leerbedrijf van
ROA CN.

OCW is het ministerie waarvoor
adviezen worden geformuleerd en
waar ROA CN verantwoording
aflegt over uitvoering van haar
wettelijke taken.
SZW heeft sinds 2015 een
nauwere samenwerking met ROA
CN v.w.b. de TWV’s.

EZ is een partner op het gebied
van toerisme en landbouw/groen.

BONAIRE

St. EUSTATIUS

SABA

Met de Openbare Lichamen bestaat voornamelijk overleg met de
gedeputeerden. Omdat economische ontwikkeling van de eilanden
hand in hand gaat met het beroepsonderwijs, willen beide partijen
zien dat de lokale bevolking opgeleid wordt om een plaats in te
nemen op de arbeidsmarkt. Beleidsplannen ontvangt ROA CN mede
ter
onderbouwing
van
arbeidsmarktrelevantie
van
beroepsopleidingen bij toetsing van erkenningsaanvragen door
scholen. Met de Directie Samenleving en Zorg op Bonaire is er een
goede samenwerking ontstaan in de vorm van structureel overleg
over
arbeidsmarktontwikkelingen
en
-beleid.

MIDDELBAAR BEROEPSONDERWIJS

GVP

ROA CN hanteert een jaarlijkse beoordelingscyclus voor erkenningsaanvragen van de mbo-scholen, mede conform afspraken van de CNonderwijsconferenties. Mbo-scholen zijn daarbij verantwoordelijk
voor het aanleveren van opleidingsplannen op basis van geldige
kwalificatiedossiers. ROA CN toetst de opleidingsplannen en voorziet
het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van advies ten
behoeve van erkenning en bekostiging vanuit ’s Rijkskas.

Het Centraal Bureau voor Statistiek publiceert resultaten van
onafhankelijk onderzoek op de drie eilanden. Deze informatie
is essentieel voor de adviesfunctie van ROA CN.
SBB is op beleidsmatig gebied en tevens
voor de inrichting van processen in het
Caribisch gebied een belangrijke partner.

De bedrijvenlijst van de kvk’s wordt
regelmatig gebruikt voor acquisitie
van leerbedrijven.
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financieel
overzicht

“Together, we make it work!”
R. Hooker, EUX 2013

De jaarrekening is ter inzage beschikbaar op het hoofdkantoor. Het bestuur heeft de jaarrekening opgesteld volgens de
Regeling Jaarverslaggeving Onderwijs BES. In de regeling zijn nadere voorschriften voor de inrichting van de
jaarverslaggeving van de bekostigde onderwijsinstellingen in Caribisch Nederland beschreven.
Hieronder vindt u de specificaties bij de staat van baten en lasten over 2016.
Baten: per kalenderjaar is dit USD $650.000.

LASTEN

2015

BEGROTING

2016

Bruto loon

287,121

452,000

298,532

Premie Zorgverzekering en Premie ZV / OV en CS

49,378

0

51,154

Premie pensioen

35,877

0

40,337

Reis-, verblijf- en dagvergoeding

39,776

36,900

33,940

Studie en overige

18,061

20,000

16,118

Bestuur en onbelaste vergoedingen

6,524

8,200

5,885

Kantine

2,580

1,000

1,572

206

0

0

0

0

0

(6,156)

0

(904)

433,367

518,100

446,634

11,208

0

12,637

Huur

36,150

30,000

33,960

Energie en water

6,674

5,000

6,258

Schoonmaak en onderhoud

9,413

11,000

8,927

Beveiliging en overig

2,419

6,200

2,329

54,656

52,200

51,474

PERSONEEL

Uniformen
Boetes
Loonderving

AFSCHRIJVING

HUISVESTING
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OVERIGE INSTELLINGSLASTEN
Kantoorbenodigheden

10,812

10,000

5,740

Administratie

10,337

9,000

9,910

Representatie

9,842

7,500

11,177

Automatisering

7,830

5,500

10,123

Advertenties en communicatie

12,615

5,500

12,014

Audit

5,251

5,500

8,432

Huur apparatuur en overig

3,463

10,000

2,824

Contributie en abonnementen

333

500

229

Verzekering

303

400

4,161

Transport en invoer

194

0

21

Lease hardware en technische bijstand

0

0

0

Advies

0

0

530

60,980

53,900

65,161

Promotie

13,857

15,000

17,142

Training en workshops

12,348

11,000

2,793

Meetings en consultants

930

18,000

67

Materiaal

76

4,000

23,969

Deskundigheidsbevordering

0

0

0

Verzendingen

0

2,000

0

Overige

0

0

0

27,211

50,000

43,971

637

1,000

738

Jaarrekening en audit voorafgaand jaar

7,173

0

0

Verschil vakantiegeld voorafgaand jaar

3,881

0

0

Overige verschillen voorafgaande jaar

435

0

(228)

(750)

0

0

Teruggave ABB voorafgaand jaar

(1,915)

0

0

Verschil crediteuren voorafgaand jaar

(2,536)

0

0

Verschil pensioen voorafgaand jaar

(11,245)

0

3,721

(4,957)

0

3,493

65,000

0

(4,463)

TRAINING EN BRANCH

FINANCIELE (BATEN) EN LASTEN

BIJZONDERE (BATEN) EN LASTEN

Verkoop meubilair

Dotatie egalisatiereserve
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conclusie
De brugfunctie van ROA CN is noodzakelijk op
Bonaire, St. Eustatius en Saba. Wij zijn gegroeid in
kwaliteit, kwantiteit en in de samenwerkingsverbanden met het middelbaar beroepsonderwijs,
de arbeidsmarktsectoren en diverse partners.
Vanuit haar brugfunctie ziet ROA CN dat er steeds een goede vertaalslag nodig is.
Mbo-leerlingen, leermeesters maar ook Caribische onderwijzers, het lokale
bedrijfsleven en rijksambtenaren spreken niet altijd dezelfde taal. ROA CN herkent
haar rol als verbinder en blijft gericht op het creëren van een platform waarop
men elkaar kan vinden en samen verder kijken. “No one is an island.” (J. Donne,
1624)
Er is meer ruimte voor groei. ROA CN ziet graag dat brancheverenigingen actiever
worden en meer gaan inspelen op de kansen die liggen in de aankomende
onderwijsvernieuwingen. Invoering van herziene Nederlandse kwalificatiedossiers
en de Caribbean Vocational Qualification biedt namelijk ruimte en mooie kansen
voor

onderwijsvernieuwing.

Betrokkenheid

van

sterke

branchevertegenwoordigers kan een positieve impuls geven aan het imago van
beroepen. De noodzakelijkheid van assertieve brancheorganisaties wordt steeds
meer zichtbaar met daarbij de behoefte aan passende salariëringsnormen voor
gediplomeerden.
Goede samenwerking uit zich onder andere door informatievoorziening. Tijdige
beschikbaarheid van informatie draagt bij aan onderwijskwaliteit zowel bij de
erkenning van leerbedrijven als erkenning en bekostiging van beroepsopleidingen.
ROA CN wil partners in onderwijsinstellingen stimuleren en waar mogelijk
ondersteunen in de naleving van afspraken voortkomend uit de minionderwijsconferentie in november 2013 en het onderwijsagenda november 2016.
Aandacht is nodig voor samenwerkingsafspraken ten behoeve van kwaliteitszorg
van BBL-praktijkovereenkomsten en BPV Monitor. De mbo-scholen en ROA CN
delen verantwoordelijkheid hierin.
De medewerkers van ROA CN hebben 2016 ervaren als een jaar waarin geplande
doelen zijn bereikt. We zijn doorgegaan op de juiste koers in de uitvoering van de
wettelijke taken. Met waardering vanuit het bestuur voor het team, zetten de
stafleden zich in met enthousiasme en groeiende professionalisme.
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