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www.roacn.com
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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

3

inhoudsopgave
bestuursverslag

I

voorwoord

04

wettelijke taken

05

bestuur van roa cn

06

bedrijfsstructuur

07

roa cn team

08

geschiedenis

09

behaalde doelen

12

bonaire

13

sint eustatius

18

saba

20

introductie cvq

22

praktijkovereenkomst

23

interne zaken

24

swot

25

doelgericht naar 2020

26

ketenpartners

27

financieel overzicht

28

aanbeveling

30

conclusie

31

jaarrekening

II

voorwoord
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Voor u ligt het bestuursverslag van Raad Onderwijs
en Arbeidsmarkt Caribisch Nederland (ROA CN) over
het jaar 2017. In dit verslag nemen we u mee in onze
reis gedurende het afgelopen jaar.
Ten eerste staan wij even stil bij wat wij de
voorgaande zes jaren hebben bereikt, die hebben
geleid tot de behaalde resultaten in 2017.
In de afgelopen zes jaar heeft ROA CN bijgedragen
aan kwaliteitsbevordering van beroepspraktijkvorming (BPV) en doelmatigheid van mboopleidingen op Bonaire, Sint Eustatius en Saba.

Samenwerken is een oud begrip maar vaak genoeg
nog een nieuw concept. Met het oog op
kwaliteitsverbetering, continuiteit en commitment
om verder te bouwen aan de aansluiting tussen het
beroepsonderwijs en de arbeidsmarkt, willen wij
onze ketenpartners op alle drie eilanden van harte
bedanken voor de samenwerking gedurende de
afgelopen jaren.
Het bestuursverslag is via onze website
www.roacn.com voor iedereen toegankelijk.

Verderop in het verslag krijgt u - door middel van
feiten en cijfers - zicht op wat wij allemaal hebben
bereikt als team. Met een dynamisch team streeft
ROA CN naar vervulling van haar wettelijke taken.
De aansluiting tussen het onderwijs en de
arbeidsmarkt is een thema dat blijvend aandacht
vraagt. Dit is tevens de basis voor onze periodiek
advies aan het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en
Wetenschap. ROA CN heeft in 2017 meer aandacht
besteed aan het organiseren van branchemeetings
en heeft regelmatig contact gehad met onderwijs
instellingen in Caribisch Nederland.
Een project (uitgevoerd in het laatste kwartaal van
2017) waar we trots op zijn, is het ontwikkelen van
‘LM2.0 – The Next Level’: de verdiepingslag van de
driedaagse leermeester basistraining door gerichte
werving van potentiële leermeesters.

Elyane Paul
Directeur ROA CN
Kralendijk, 1 december 2017

wettelijke taken
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Het bestaansrecht van ROA CN staat beschreven in de Wet Educatie Beroepsonderwijs (WEB BES 7), artikel
1.5.1. De wettelijke taken die beschreven staan in WEB BES artikel 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
arbeidsmarktrelevantie van die opleidingen;

Buitenste ring is Bonaire - Middelste ring is Sint Eustatius - Binnenste ring is Saba

-

ROA CN doet voorstellen voor bekostiging van geschikte
opleidingen vanuit de Rijkskas;

-

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

2010

-

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;
-

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
ten tijde van de ondertekening.

-

ROA CN maakt via een online register openbaar aan
scholen, mbo-deelnemers en de gemeenschap welke

2017

bedrijven erkend zijn.

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

Het eerste figuur geeft de situatie aan op Bonaire in het jaar 2010. Het tweede figuur geeft aan de situatie op Bonaire,
Sint Eustatius en Saba in 2017. Groei is te zien aan het aantal verleende leerbedrijf-erkenningen, verzorgde leermeestertrainingen (CBT) en georganiseerde branchemeetings en workshops.

bestuur
van roa cn
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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.

Bettina Schroeter
Bestuursvoorzitter vanaf 29 september 2016

Op

6 februari 2012 heeft een wijziging plaatsgevonden voor het uitbreiden van de

Onze visie: We zijn ervan

bestuursleden tot maximaal 7 personen in totaal op Bonaire, Sint Eustatius en

overtuigd dat een optimale

Saba. Om de twee jaar is er een mogelijkheid om een nieuwe voorzitter te kiezen.

afstemming van onderwijs op de

De raad wordt gesubsidieërd door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en

(toekomstige) arbeidsmarkt en
vice versa, een positieve bijdrage

Wetenschap.

levert aan de economische
ROA CN is in de afgelopen zes jaar gegroeid tot een dynamische organisatie die
zowel het beroepsonderwijs bedient als de arbeidsmarkt. Er komt veel bij kijken
in de naleving van de wettelijke taken. Een goede samenwerkingsverband op

ontwikkeling van de openbare
lichamen en onderwijskwaliteit
op de eilanden.

Bonaire, Sint Eustatius en Saba, binnen het ROA CN bestuur, het team maar ook
samenwerking met de ketenpartners van ROA CN is van groot belang, parallel
aan

de

economische

ontwikkelingen

en

onderwijsvernieuwingen.

ROA CN streeft ernaar toe om zich als adviesorgaan te blijven ontwikkelen met
betrekking tot de aansluiting op de arbeidsmarkt, gekoppeld aan mogelijkheden
binnen het middelbaar beroepsonderwijs. Dit is van groot belang voor de drie
eilanden

en

de

Orphaline Saleh
Penningsmeester

ketenpartners.

Het bestuur bestaat uit vijf leden. De penningmeester Orphaline Saleh en de
secretaris Patrick Dowling zijn beiden op Bonaire om de directeur ter plekke bij
te staan. Op Sint Eustatius zijn Monique James-Brown en Roy Hooker de twee
bestuursleden die de belangen van het eiland en ROA CN in het algemeen
vertegenwoordigen. De voorzitter is woonachtig op Saba en overlegt regelmatig

Patrick Dowling
Secretaris

met de directeur en het bestuur zodat men continu op de hoogte blijft van
interne en externe ontwikkelingen en het behalen van doelstellingen.

Het voltallig bestuur kwam vorig jaar tweemaal bijeen op Sint Eustatius en Saba.
De vergadering vond plaats d.m.v. VCR en er was tevens een vergadering op Saba
in december. De lokale bestuursleden komen maandelijks samen op hun eiland
en onderhouden contact met de directeur en de teamleden. De directeur heeft
regelmatig contact met het bestuur en informeert hen over alle ontwikkelingen.
In 2018 zal het bestuur het volgende beleid ontwikkelen om toekomstig
functioneren van het bestuur en de organisatie te verzekeren:
• Afronding bestuurlijk reglement
• Afronding directiereglement
• Concept bestuurlijke profielen
• Risico assessment uitvoeren

Monique James-Brown
Bestuurslid

Roy Hooker
Bestuurslid

bedrijfsstructuur
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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.

BESTUUR
5

DIRECTEUR
1

OFFICE MANAGER
1

BELEIDSADVISEUR
1

ST. EUSTATIUS/SABA

BONAIRE

ADVISEUR/TRAINER

ADVISEURS/TRAINERS

1

Met goedkeuring van het bestuur zal in 2018 uitbreiding in
formatie mogelijk worden gemaakt t.b.v. de professionalisering
van de stichting, met vooruitblik naar 2020. De focus is gericht
op een verdiepingsslag op het gebied van kwaliteitsborging,
arbeidsmarkttrendanalyse en advisering over doelmatigheid van
lokale opleidingsaanbod op de drie eilanden.

2

roa cn team
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Together, we make it work!

Chunxian Zhen

Wettelijke doelen behalen zonder kwaliteit uit het oog te

Januari 2016 – Maart 2018, 20 uren

verliezen is de focus van het team van ROA CN.

(0,5ft) Adviseur op Bonaire
de contactpersoon voor bedrijven, BPV
Monitor en enquêtes.

Alle adviseurs zijn opgeleid tot trainers binnen de
systematiek van competentiegericht opleiden en verzorgen
leermeestertrainingen en workshops namens ROA CN.
Daarnaast is het streven om structureel doeltreffende

Violet Duggins - Gumbs

arbeidsmarktonderzoek te laten verrichten voor valide en

Juli 2012 – heden, 32 uren (0,8ft)

betrouwbare informatie over actuele ontwikkelingen voor

Adviseur en trainer op Sint Eustatius

de aan te leveren advies.

en Saba, de contactpersoon en trainer
voor het mbo en bedrijven met kennis
over Caribbean Vocational Qualification

Vanwege de omvang van het bedrijvennetwerk en
opleidingsaanbod wordt op Bonaire aanvullend gebruik
gemaakt van inhuurkrachten voor het verzorgen van

Nancy Persad

trainingen en ter ondersteuning van het primaire

Juni 2015 – heden, 32 uren (0,8ft)

werkproces.

Adviseur en trainer op Bonaire
met beleidstaken en draagt bij aan
operationeel beleid, workshops en
Caribbean Vocational Qualification.

Charmaine Alberto
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.

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

We luisteren naar onze samenwerkingspartners en vragen

Elisabeth George

om feedback waardoor we verbeterslagen kunnen maken.

Maart 2012 – heden, 16 uren (0,4ft)

Branchebijeenkomsten organiseren om de sector en het

Beleidsadviseur

beroepsonderwijs dichterbij elkaar te brengen en

de contactpersoon voor beleid,

daarnaast leermeester scholingsmomenten zijn middelen

kwalificatie dossiers en

die wij structureel inzetten vanwege onze brugfunctie.

branchemeetings.

Kwaliteitszorg kreeg verder vorm in 2017 via de Beroeps
Praktijk Vorming (BPV) Monitor om aspecten van BPV te
meten bij leerbedrijven en BPV-deelneemers.

Arvienne Wilson
Juni 2015 – heden, 40 uren (1ft)
Officemanager
plannen van trainingen en workshops.
Financiële, administratieve en
facilitaire taken.

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

2016

2017
127 erkenningen gegeven waarvan op

Op 29 september heeft ROA CN haar vijf jaar

Bonaire 115, Sint Eustatius 22 erkenningen,

van bestaan gevierd. Met een groei van

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

en door onvoorziene omstandigheden was

128% heeft Bonaire 156 meer erkenningen

de focus op Saba voornamelijk gericht op het

gegeven

onderhouden van de huidige contacten.

jaar ervoor. Sint Eustatius 22 erkenningen,

Er

zijn

31

meer

leerbedrijven,

17

(CBT)

zijn

leermeestertrainingen

georganiseerd en 205 leermeesters zijn
gecertificeerd.

dan

het

Saba 10 erkenningen. 310 erkenningen zijn
in totaal verleend aan 65 leerbedrijven.
17

leermeestertrainingen

(CBT)

zijn

georganiseerd en 188 leermeesters zijn

16 branchemeetings zijn grotendeels op

gecertificeerd.

Bonaire georganiseerd.
Met de start van entrée-opleidingen voor

7

mbo-niveau 1 en het vervallen van AKA-

waarvan 6 op Bonaire en 1 op Sint Eustatius.

branchemeetings

zijn

georganiseerd

opleidingen, is ROA CN aan de slag gegaan
met de erkenningen van gerichte BPV

Met de komst van entrée-opleidingen voor

plaatsen voor mbo-deelnemers.

mbo-niveau 1, werkt ROA CN naar meer
erkenningen voor BPV plaatsen.

Dit jaar heeft ROA CN gekozen om meer
nadruk te leggen op dataverzameling voor

Op zowel Sint Eustatius en Saba was de BPV-

o.a. versterking van het eindejaars advies.

monitor

Hierdoor

deelnemers.

heeft

ROA

CN

frequent

brachemeetings georganiseerd. De BPVmonitor is van start gegaan op Bonaire onder
de mbo-deelnemers en leerbedrijven.

uitgevoerd

door

de

mbo-

Buitenste ring is Bonaire - Middenste ring is Sint Eustatius. - Binnenste ring is Saba
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2014

2015

2013

Met officieel een beleidsadviseur in

Met een nieuwe adviseur op Saba als

Op 1 juni begon ROA CN zelfstandig

dienst heeft ROA CN een extra stap

ROA CN vertegenwoordiger,

leerbedrijven

te

erkennen

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

gemaakt in kwaliteitsbewaking.

Een

is het team aangevuld. Na een

met

verlichting in organisatorische, facilitair

inwerkperiode zijn erkenningen van

erkenningsprocedure, naar het model

en

leerbedrijven

van Nederlandse kenniscentra.

administratieve

werkzaamheden

ontstond door het aannemen van de

op

Saba

bijna

gebruik

van

een

verdubbeld.

officemanager.
132 erkenningen zijn verleend aan 59

114 erkenningen zijn verleend aan 49

leerbedrijven.

leerbedrijven.

van een ROA aldaar. 194 erkenningen zijn

25 leermeester-trainingen (CBT) zijn

11 leermeestertrainingen (CBT) zijn

verleend aan 60 leerbedrijven.

georganiseerd en 221 leermeesters zijn

georganiseerd en 121 leermeesters zijn

gecertificeerd.

gecertificeerd.

4 branchemeetings zijn in totaal

11 branchemeetings zijn in totaal

georganiseerd op Bonaire.

georganiseerd.

ROA CN heeft de overheid van Sint
Maarten ondersteund met het opzetten

22

leermeestertrainingen

(CBT)

zijn

georganiseerd en 172 leermeesters zijn
gecertificeerd.
8 branchemeetings zijn georganiseerd
waarvan 6 op Bonaire en 2 op Sint
Eustatius.

ROA

CN

ontving

beoordeling
organisatie
Bedrijfsleven

positieve

Op Sint Eustatius en Saba zijn voor het

Samenwerkings-

eerst branchemeetings georganiseerd.

een

door

Beroepsonderwijs
(SBB)

als

professionele organisatie.

groeiende

Beide

eilanden

branchemeetings.

verzorgden

2

11

2011

2012

2010

Op 6 februari werd het statuut van

Op 29 september was ROA CN

In 2009 is er een opzet gemaakt om

ROA CN aangepast voor Caribisch

statutair

een ROA kantoor op Bonaire te

opgericht.

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

Nederland. Op 1 september van

Drie bestuursleden waren destijds

starten onder leiding van Stichting

datzelfde jaar werd het team

aangetrokken voor Bonaire. Onder

Forma. In 2010 was het proces

versterkt met de komst van de

leiding van Stichting Forma is de

afgerond. In datzelfde jaar was ROA

huidige directeur. De vestigingen op

eerste adviseur aangetrokken. Een

Bonaire, Sint Eustatius en Saba

interim directeur en trainer zijn

Nederlandse kenniscentra werden

gingen officieel samenwerken als

uitgezonden vanuit Nederland voor

57 erkenningen verleend aan 14

één organisatie.

het verder opbouwen en opzetten

CN opgenomen in WEB BES. Via

leerbedrijven op Bonaire.

van ROA CN.
107 erkenningen zijn verleend aan
37 leerbedrijven in samenwerking

In

met

Nederlandse kenniscentra werden

Nederlandse

kenniscentra.

overleg

met

een

aantal

8

leermeesterstrainingen

(CBT)

werden op Bonaire georganiseerd
en 80 leermeesters gecertificeerd.

33 erkenningen verleend aan 15
ROA CN maakte toen nog gebruik

leerbedrijven op Bonaire.
10 leermeestertrainingen (CBT) zijn
georganiseerd en 72 leermeesters
zijn
2

gecertificeerd.
branchemeetings

georganiseerd

op

zijn
Bonaire.

(CBT)

van het digitale registratiesysteem

werden op Bonaire georganiseerd

opgezet door Stichting Forma. Er

en 1 op Saba. In totaal waren 51

werden plannen ontwikkeld voor

leermeesters gecertificeerd.

een eigen huisvesting.

4

leermeestertrainingen

Hetzelfde jaar was ook de eerste
branchemeeting georganiseerd op
Bonaire.

behaalde doelen
12

Leerbedrijf-erkenningen

zijn

Een basisvoorwaarde om in

De taak van een leerbedrijf is

gekoppeld aan actieve mbo-

aanmerking te komen voor een

kennis en vakmanschap over

opleidingen die op de drie

erkenning als leerbedrijf is de

dragen op (jonge) mensen: de

eilanden worden aangeboden.

leermeestercertificering. Tijdens

mbo-deelnemer.

Een leerbedrijf kan meerdere

de leermeestertraining wordt

leerbedrijven

erkenningen hebben variërend

het personeel van de bedrijven

deelnemers getraind voor hun

van

getraind om mbo-deelnemers te

toekomstig beroep. Een erkend

verschillende type kwalificaties.

begeleiden, op te leiden en te

leerbedrijf

Op

beoordelen.

deelnemers op een verantwoorde

Het accent tijdens de driedaagse

manier

worden

training ligt op het oefenen van

beroepspraktijkvorming,

doelgericht

vaardigheden die de leermeester

hen bij het ontwikkelen van

in

competenties

niveau
basis

1
van

ingeschreven
per

t/m

4

het

en

aantal

mbo-deelnemers

opleiding,

leerbedrijven
geworven.

De

erkenningsprocedure
leerbedrijven

start

voor
met

het

zijn

rol

van

begeleider,

opleider en beoordeelaar nodig

In

erkende

worden

mbo–

begeleidt

mbo-

tijdens

en

hun
helpt

maakt

hen

wegwijs in de sector.

heeft.

aangeven van een mogelijke

Bijscholing in de vorm van een

Sinds

leerwerkaanbod

een

workshop binnen vier jaar na het

ROA CN een eigen erkennings-

erkenningsproces

ontvangen van de certificering is

reglement.

een vereiste voor verlenging.

erkenningen formeel verleend via

Het ontwerp van de trainingen

de kenniscentra gevestigd in

en

Nederland.

intake.
wordt
minimaal

Het

tijdens

afgerond
één

leermeester

wanneer

gecertificeerde
beschikbaar

is

workshops

heeft

binnen het bedrijf. De verleende

competenties

erkenningen zijn te zien op

leermeesterprofiel

www.roacn.com/companies.

grondslag, wat tevens via onze

van

juni

2013
Voorheen

Een
van

hanteert
werden

compleet

het

overzicht

de

erkende

ten

leerbedrijven is beschikbaar op
www.roacn.com/companies

website online beschikbaar is.

“2017 in het kort”

127

ERKENNINGEN in CN 2017
Een leerbedrijf kan één of meer
erkenningen hebben

205

LEERMEESTERS in CN 2017
De begeleiders in het leerbedrijf
die mbo-deelnemers opleiden,
begeleiden en evalueren

31

LEERBEDRIJVEN in CN 2017
Leerbedrijven hebben een belangrijke
taak om mbo-deelnemers op te leiden,
begeleiden en evalueren

Mei 2017 had Saba weer een adviseur/trainer. Mede door de gevolgen van orkaan Irma was het niet mogelijk om geplande doelen te behalen.

bonaire

13

19.179 inwoners
10.700 werkzame beroepsbevolking
69.9% netto arbeidsparticipatie
6.7% werkloosheidspercentage
CBS, 2017

Samenwerking voor kwaliteitsverbeteringen neemt op

Gezien het feit dat het opleidingsniveau van 81% van de

Bonaire toe waardoor een steeds effectiever beleid kan

beroepsbevolking een mbo-niveau 1 en 2 is, bestaat er

worden gevoerd in arbeidsbemiddeling, aanpak van

aanzienlijke potentie voor de realisatie van BBL-trajecten

schoolverzuim en voor het terugdringen van het aantal

voor mbo-niveau 2 en hoger. De huidge tendens om

tewerkstellingswerkvergunningen (TWV). In combinatie met

verleningen van tewerkstellingsvergunningen terug te

positieve vooruitzichten en bedrijvigheid in met name de

dringen door vergroting van inzetbaarheid van lokale

sectoren bouw & infra, techniek, horeca & toerisme en zorg

arbeidskrachten onderstreept het belang van BBL-trajecten.

zal de arbeidsvraag naar lokale opgeleiden naar verwachting
in

de

komende

vijf

jaar

niet

afnemen.

ROA CN heeft sinds haar oprichting 847 erkenningen aan
leerbedrijven toegekend op Bonaire. De toekenning van

Opmerkelijke groei in de toeristische sector uit zich in de

leerbedrijf-erkenningen is gekoppeld aan het mbo-

toename van bouwprojecten, vliegverkeer, cruisepassagiers

opleidingsaanbod en het aantal ingeschreven deelnemers

en horecapersoneel. Volgens de ‘Tourism Masterplan’ van

per opleiding. Op de volgende pagina is er een overzicht van

‘Tourism Corporation Bonaire’ zal Bonaire zich in de

de cijfers van Bonaire per opleidingsdomein.

komende tien jaren positioneren als een duurzame
‘boutique

bestemming’.

Horeca

&

toerisme

gerelateerde

opleidingen

vertegenwoordigen echter slechts 9% van de mboHet aantal inschrijvingen bij de
Bonaire

toont

een

matige

mbo-opleidingen2
groeitrend

op

waardoor

deelnemer populatie in schooljaar 2017-20183. Mbodeelnemers

die

horeca

&

toerisme

gerelateerde

gediplomeerden in de bovengenoemde sectoren juist goede

beroepsopleidingen volgen maken het minste kans op een

kans maken op lokale banen. Studiekeuzevoorlichting is van

erkende

uitermate belang in voorbereiding op deze ontwikkelingen,

doorstroommogelijkheden zijn naar de arbeidsmarkt. Mede

gezien onderzoek uitwijst dat studiekiezers en hun ouders

wegens de lage studenteninstroom, beschikbare erkende

geen positief beeld hebben over beroepen in de toeristische

leerbedrijven en positieve verwachtingen voor groei in

sector. In het najaar is vanuit ROA CN een werkgroep

toerisme maken dat ROA CN in 2018 verder door zal werken

opgericht om deze beeldvorming te bestrijden met de

om deze sector te promoten.
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In 2017 heeft dit vorm gekregen d.m.v. een werkgroep

De bevolkingsgroei van

Bonaire2

in de leeftijdcategorie 15

tot 25 jaar toont een groeifactor van 2%. Migratietrends
laten een stabiel beeld zien omdat het aantal emigranten
vrijwel

evenredig

immigranten.

wordt

Inschrijvingen1

aangevuld

met

nieuwe

in het primair onderwijs laten

in de afgelopen vier schooljaren een groei van 3% zien,
terwijl de inschrijvingen binnen het voortgezetonderwijs
slecht 1% groei laten zien 2. 70% van vmbo-leerlingen
stromen door naar het mbo.

toerisme opzetten met enthousiaste bedrijven die graag
hun sector willen promoten onder de (v)mbo populatie.
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6% van de mbo-deelnemers in 2017 hebben een
opleiding Bouw & Infra gevolgd. Grote vraag - aan met
name metselaars - en mogelijke aangemelde vacatures
bij het OLB aan metselaars worden op dit moment
vervuld door middel van TWV’s. Kans op werk is groot.
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Vacatures Openbaar Lichaam Bonaire
Vacatures uitzendbureau
Werkzoekenden Openbaar Lichaam Bonaire
banen in 2016

19% van de mbo- deelnemers in 2017 hebben een
opleiding Zorg & Welzijn gevolgd. Er is toenemende
vraag naar thuiszorgmedewerkers, in ouderenzorg en
voor naschoolse opvang.
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3% van de mbo-deelnemers volgen een opleiding
Media. Kans op werk op mbo niveau is minimaal.
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21% van de mbo-deelnemers hebben een opleiding
Economie & Administratie voltooid in 2017. Arbeidsvraag
is hoger voor kandidaten waarbij de hoogst genoten
opleiding een niveau 3 en/ of 4 is. Een BBL-opleiding
niveau 3 is aan te raden.

Economie en Administratie

Beroepsopleidingen voor banen binnen de sectoren bouw & infra,
techniek, horeca & toerisme en zorg vertonen voldoende
arbeidsmarktrelevantie. Stimulerende studiekeuzevoorlichting
zou een positieve beeldvorming over de diverse sectoren en
beroepen kunnen bevorderen onder (v)mbo leerlingen. Hieronder
volgt een overzicht van de feiten en cijfers van Bonaire voor het
jaar 20171-8.

22% van de mbo-deelnemers in 2017 hebben een
opleiding Techniek gevolgd in 2017. Arbeidsvraag voor
niveau 3 en 4 is hoog.

Techniek
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6% van de mbo-deelnemers hebben in 2017 een
opleiding Sport gevolgd. Positief advies is gegeven voor
de aangevraagde opleiding dienstverlening waarin
nieuwe mbo-deelnemers breed inzetbaar zijn in social
maatschappelijke organisaties.
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47 mbo-deelnemers hebben in 2017 een opleiding
Horeca & toerisme gevolgd. De Tourism Masterplan
van TCB kijkt uit naar een mogelijke groei binnen 10
jaar bestaande uit 2400 meer banen 8 binnen sector
horeca & toerisme. (v)mbo’ers doen er goed aan om
in deze sector te gaan studeren.
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De entrée opleiding verkoop/retail is een aanrader
voor BBL’ers. 3% van de werknemers in 2017 waren
in deze sector werkzaam.

Entrée opleidingen van
assistenten
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“Sectoren als bouw & infra, techniek, horeca & toerisme en zorg
verdienen meer aandacht als BBL-studiekeuzemogelijkheid voor
mbo-deelnemers op Bonaire.”
Om analyses en onderzoeken die worden meegenomen in het periodiek advies van ROA CN, wordt er o.a. data opgevraagd
van onze ketenpartners.

Verdeling aantal personen in het onderwijs en arbeidsmarkt Bonaire, 2017
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Media

Techniek vormt nog altijd 1/3 deel van de werkvergunningen die in 2017 4 op Bonaire aan buitenlandse arbeiders zijn
verleend. De top 5 verleende TWV’s waarvan het hoogste opleidingsniveau middelbaar is, bestaat uit de beroepen
metselaar (103), kok (74), hulp in de particuliere huishoudens (43), timmerman (39) en lasser (30) 4.

Het bovenstaande figuur geeft een totale vergelijking van de potentiële toekomstige gediplomeerden van de SGB 3, aantal
aangemelde vacatures bij het OLB5, aantal werkzoekenden volgens het OLB6 en verleende TWV’s4 op basis van de meest
voorkomende beroepgroepen op Bonaire. Een uitschieter is zeker sector techniek, waarbij de meest verleende TWV’s
zitten, maar tegelijkertijd ook de meest aangemelde vacatures bij het OLB.
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Op basis van de verleende TWV’s4 in 2017 kan men terug zien dat 56% van de buitenlanders een mbo niveau 2, 3, 4 of
havo/vwo-onderbouw hebben behaald. Omdat de economie van het eiland voornamelijk gedragen wordt door mboopgeleiden, zou het gunstiger zijn als meer mbo-deelnemers opleidingen volgen waarvoor een duidelijke arbeidsvraag
bestaat namelijk in de sectoren horeca & toerisme, zorg, bouw & infra en techniek.
Verdeling aantal personen in het onderwijs en arbeidsmarkt Bonaire, 2017 (Horeca & Toerisme)
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Sector horeca & toerisme bevat ook een groot aandeel aan aangemelde vacatures, maar de pool van gediplomeerden
blijft nog altijd redelijk laag. Mbo-gediplomeerden niveau 1 vormden een aanzienlijk deel van de pool gediplomeerden
(204) terwijl de aangeboden vacatures lager lag dan het aantal werkzoekenden, die aan het einde van dit schooljaar
alleen maar hogerop komen te staan.
Verdeling aantal personen in het onderwijs en arbeidsmarkt 2017 (Bouw & Infra)
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Om meer potentiële mbo-deelnemers te stimuleren voor deze sectoren zal er met ketenpartners en lokale bedrijven
goed gekeken moeten worden naar secundaire arbeidsvoorwaarden binnen horeca & toerisme en bouw & infra.

sint eustatius
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3.250 inwoners
1.610 werkzame beroepsbevolking
66.2% netto arbeidsparticipatie
7,1% werkloosheidspercentage
CBS, 2017

Verdeling aantal personen in het onderwijs en arbeidsmarkt 2017, naar aangeboden mbo-opleidingen op
Sint Eustatius
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Op Sint Eustatius zijn er op dit moment 131 erkenningen toegekend aan leerbedrijven en ruim genoeg erkende leerplaatsen
waar mbo-deelnemers kunnen participeren aan beroepspraktijkvorming. Het bovenstaand figuur geeft een beeld van het
aantal mbo-deelnemers3 en examenkandidaten2 van de schooljaren 2016-2017 en 2017-2018. Tevens geeft dit ook een
beeld van de examenkandidaten ten opzichte van het aantal verleende ROA CN-erkenningen1 en het aantal
tewerkstellingsvergunningen (TWV) die zijn afgegeven in 2017 4.

“BBL trajecten zouden Sint Eustatius
een ‘boost’ kunnen geven”
Ook kunnen we hierboven zien dat er aan het einde van schooljaar 2017/2018 samen met het voorafgaand schooljaar een
grote groep studenten zijn die een entrée opleiding (niveau 1) afronden terwijl bij meer dan de helft van de
tewerkstellingsvergunningen minimal een niveau 2 is vereist. Dit betekent dat met de invoering van de Caribbean
Vocational Qualifications (CVQ) men rekening moet gaan houden met de standaarden en niveau vereisten aan opgeleid
personeel van o.a. NUSTAR als grootste werkgever.
Volgens de meest recente cijfers van het CBS van het jaar 2016 heeft meer dan 80% van de bevolking van 15 jaar en ouder
eem middelbaar opleidingsniveau behaald. Dit is ook terug te zien in de verleende TWV’s waarbij ongeveer 2/3 deel van
de immigranten een mbo niveau 2, 3, 4 of havo/vwo-onderbouw hebben behaald4. 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 zoals in de sectoren techniek en horeca & toerisme. Techniek vormt nog altijd 2/3 deel van
de vergunningingen die in 2017 op Sint Eustatius aan buitenlandse werknemers zijn verleend, waarvan 70% een verlenging
hebben gekregen. De top 5 meest voorkomende verleende TWV’s waarvan het hoogste opleidingsniveau middelbaar is,
bestaat uit de beroepen lasser (43), fitter (16), kok (8), kraanmachinist (6) en arbeiders (6) 4.
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Verdeling verleende TWV naar aansluiting op arbeidsmarkt van Sint Eustatius 2017
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Overige verleende TWV - geen aanlsuiting met aangeboden mbo-opleidingen op CN-eilanden
Verleende TWV met aansluiting op mbo-opleidingen te GVP
Overige verleende TWV - met aansluiting aangeboden mbo-opleidingen op Bonaire - Economie & Administratie
Overige verleende TWV - met aansluiting aangeboden mbo-opleidingen op Bonaire - Horeca & Toerisme
Overige verleende TWV - met aansluiting aangeboden mbo-opleidingen op Bonaire - Bouw & infra/ Techniek & Process Industrie

Het verloop van personeel is echter niet hoog. De arbeidsvraag van de omringende eilanden zou daarom tevens overwogen
kunnen worden bij het maken van een studiekeuze. Sint Eustatius zou baat hebben bij een opleidingsaanbod van de
Beroepsbegeleidende Leerweg (BBL). Met een BBL-opleiding zouden werkgevers scholingsmogelijkheden kunnen
aanbieden in een combinatie van werken (60 tot 80%) en leren.
De overheid, bouwnijverheid, transport en opslag vormen samen circa 50% van de werkzame beroepbevolking van Sint
Eustatius (CBS, 2016). NUSTAR en het Openbaar Lichaam zijn de grootste werkgevers van het eiland waardoor er relatief
veel vraag is naar o.a. lassers en administratieve medewerkers.
Het aantal inschrijvingen bij het mbo (DUO, 2017) op Sint Eustatius is gehalveerd waardoor er niet genoeg gediplomeerden
afgeleverd worden aan de arbeidsmarkt. Dit heeft als gevolg dat het aantal verleende TWV’s mogelijk verhoogd zal worden
in komende jaren. Met de komst van CVQ onderwijssysteem - en om het mogelijke gat op de arbeidsmarkt te voorkomen
- is het handig dat men zich gaat richten op het geven van studiekeuzevoorlichtingen en verder informatie over studie- en
doorstroommogelijkheden in de regio. ROA CN streeft ernaar - om in samenwerking met de onderwijsinstelling en het
bedrijfsleven
de
nodige
ondersteuning
en
advies
te
geven
aan
de
sectoren.
De bevolkingsgroei van Sint Eustatius in de leeftijdcategorie 15 tot 25 jaar is nauwelijks gegroeid. Migratietrends (CBS,
2017) laten een stabiel beeld zien, omdat het aantal emigranten vrijwel evenredig wordt aangevuld met nieuwe
immigranten. Inschrijvingen in het primair onderwijs zijn 325, ongeveer hetzelfde als in het voorgaande jaar, terwijl
inschrijvingen in het voortgezetonderwijs slecht 1% groei tonen. Dit heeft als gevolg dat ook de doorstroom naar mboopleidingen niet veel verandering zal zien in de komende jaren.

saba
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2.010 inwoners
970 werkzame beroepsbevolking
61.6% netto arbeidsparticipatie
3.3% werkloosheidspercentage
CBS, 2017

Verdeling aantal personen in het onderwijs en arbeidsmarkt 2017, naar aangeboden mbo-opleidingen op Saba
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Op Saba zijn voldoende erkenningen toegekend aan leerbedrijven, met het positief gevolg dat er genoeg erkende
leerplaatsen zijn waar mbo-deelnemers kunnen participeren aan beroepspraktijkvorming. Tot heden heeft Saba een
totaal van 81 erkenningen aan leerbedrijven1 behaald. De bovenstaande grafiek geeft een beeld van de cijfers in 2017:
het aantal mbo-deelnemers en examenkandidaten2 van schooljaren 2016/2017 en 2017/2018 weergegeven, inclusief de
examenkandidaten ten opzichte van het aantal verleende erkenningen aan leerbedrijven en het aantal
tewerkstellingsvergunningen (TWV)4 die zijn afgegeven in 2017.
Volgens de meest recente cijfers van het CBS2 van het jaar 2016 heeft meer dan 50% van de bevolking van 15 jaar en
ouder een middelbaar opleidingsniveau. Dit is ook terug te zien in de verleende TWV’s waarbij 56% van de buitenlanders
een mbo-niveau 2, 3, 4 of havo/vwo-onderbouw hebben behaald. Omdat de economie van het eiland voor het meest
gedragen wordt door mbo-opgeleiden, zou het gunstiger zijn als meer mbo-deelnemers opleidingen volgen waarvoor
een duidelijke arbeidsvraag bestaat namelijk in de beroepsgroepen horeca & toerisme, zorg en techniek. Beroepsgroep
techniek vormt nog altijd 1/3 deel van de vergunningen die in 2017 op Saba aan buitenlandse werkzoekenden zijn
verleend. De top 5 verleende TWV’s4 waarvan het hoogste opleidingsniveau middelbaar is, bestaat uit de beroepen
interieurverzorger (15), constructie medewerker (10), duikinstructeur (10), onderhoudsman (6) en verpleegkunde (6).
Het Openbaar Lichaam is een van de grootste werkgevers van Saba; 28% van de werkzame beroepsbevolking in 2016
(CBS, 2017). Het ligt voor de hand om naast techniek, ook administratieve BBL-opleidingen aan te gaan bieden.

“Op Saba is meer aandacht nodig voor sector techniek”
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Verdeling verleende TWV's naar aansluiting op arbeidsmarkt van Saba 2017
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Verleende TWV's met aansluiting op aangeboden mbo-opleidingen te SCS
Overige verleende TWV's - wel aansluiting aangeboden mbo-opleidingen op Bonaire
Overige verleende TWV's - geen aanlsuiting met aangeboden mbo-opleidingen op CN-eilanden

Het verloop van buitenlandse werknemers is over het algemeen hoog te noemen op het eiland en relatief laag bij het
Openbare Lichaam. Studiekeuzes van jongeren zouden daarom tevens gebaseerd moeten worden op de
werkgelegenheid van de omringende eilanden.
Om eens terug te kijken naar de verleende TWV’s kunnen ook omringende eilanden en Bonaire een optie voor verdere
studie zijn voor potentiële leerlingen. Bijna 50% van de verleende TWV’s van 2017 zouden mogelijk door een lokale
kracht vervuld kunnen worden, hadden deze voor een vervolgopleiding in de regio gekozen (zie bovenstaande grafiek).
De praktijk laat helaas zien dat taal een struikelblok kan zijn om dit succesvol te laten verlopen.
De schaalgrootte van het eiland met circa 2000 inwoners maakt dat het aanbieden van voldoende leerplaatsen nog altijd
bepaalde uitdagingen kent. De vele eenmanszaken zijn vaak bereidwillig, maar niet in staat om altijd een volledige BPV
te bieden aan beginnende beroepsbeoefenaren. De Saba Comprehensive School heeft hiervoor een oplossing kunnen
vinden door de BPV-periode op te splitsen bij een of meer leerbedrijven.
Wat Saba betreft zijn het aantal inschrijvingen bij het mbo (CBS, 2017) gelijk gebleven, dit kan als gevolg hebben dat er
een verhoging aan de vraag naar gediplomeerden in de bovengenoemde sectoren waar TWV’s worden verleend te
verwachten is voor de komende jaren. Ook voor Saba geldt dan dat studiekeuzevoorlichting, opleidingsaanbod en/of
doorstroommogelijkheden op een van de eilanden van het Caribisch gebied, maar ook informatie omtrent de vacatures
imperatief
hierin
zijn
om
een
verhoging
van
deze
TWV’s
tegen
te
gaan.
De bevolkingsgroei van Saba in de leeftijdcategorie 15 tot 25 jaar is nauwelijks toegenomen. Migratietrends (CBS, 2017)
laten een stabiel beeld zien, omdat het aantal emigranten vrijwel evenredig wordt aangevuld met nieuwe immigranten
grotendeels verbonden aan de medische school. Inschrijvingen in het primair onderwijs zijn 166, ongeveer hetzelfde als
het voorafgaande jaar en hetzelfde geldt voor de inschrijvingen in het voortgezetonderwijs. In de doorstroom naar mboopleidingen zal hierdoor niet veel veranderen.
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introductie cvq
De Caribisch Nederlandse eilanden Saba en Sint Eustatius bestond elk uit een werkzame beroepsbevolking van
respectievelijk 970 en 1,610 inwoners (CBS, 2017). Door beperkte studiekeuzes binnen het middelbaar beroepsonderwijs
op niveau 1 en 2 bestond de werkzame beroepsbevolking in 2016 grotendeels uit buitenlandse werknemers (respectievelijk
64% en 68%).
Er is een duidelijke kloof zichtbaar tussen de vraag op de arbeidsmarkt op de eilanden en aanbod vanuit het onderwijs (lokaal
opgeleiden).
De meeste tewerkstellingsvergunningen worden verleend in de sectoren horeca & toerisme, zorg en techniek, zoals
aangegeven in de voorafgaande hoofdstukken:
- Op Saba is er behoefte aan koks, elektriciens, loodgieters, timmerlui en onderhoud in het algemeen.
- Op Sint Eustatius is gebleken dat opleidingen in horeca & toerisme en techniek nodig zijn. Er is ook grote behoefte
aan bijscholing van huidige werknemers o.a. op het gebied van dienstverlening.
ROA CN houdt zich al vanaf 2016 bezig met het vergaren van informatie door middel van het organiseren van
branchemeetings en het uitvoeren van verschillende enquêtes. Hieruit blijkt ook dat de indicaties voor vacatures op de twee
eilanden in de komende jaren in voornamelijk administratieve hulp, onderwijs, techniek, bouw en hospitality zijn.
Alvorens de nieuwe aanpassingen in het onderwijs op beide eilanden te introduceren is het imperatief dat de volgende
zaken op gang worden gezet:
- Leerlingen moeten tijdig en gerichte voorlichting ontvangen om verantwoordelijke keuzes te maken in de
voortzetting
van hun studie;
- Lokale registratie van vacatures moet bijgehouden worden en openbaar beschikbaar zijn voor
onderwijsinstellingen, voor de tijdige indicatie van vacature voor de beroepsonderwijs deelnemers;
- Informatie verschaffing over de Caribbean Vocational Qualification (CVQ) aan zowel ouders en het bedrijfsleven is
een ‘must’;
- De eilanden hebben gemotiveerde en besluitvaardige branche vertegenwoordigers nodig voor de
kwaliteitsbewaking bij de implementatie van CVQ. Huidige leermeesters op de eilanden zouden een grote rol hierin
kunnen spelen;
- Prioriteit van implementatie van CVQ door de schaalgrootte van het eiland.

Momenteel wordt er aardig wat tijd besteed
aan het vergaren van de nodige kennis en
informatie ten behoeve van het
introduceren van CVQ op Saba en Sint
Eustatius.
Nancy Persad en Violet Duggins – Gumbs
(foto v.l.n.r.) zetten zich op dit moment
volledig hiervoor in. Ze hebben beiden een
Assessor training gevolgd en met succes
afgerond. De komende tijd zullen zij zich
verder
verdiepen
in
het
CVQ
onderwijssysteem en het opzetten van een
National Training Agency (NTA), zoals
afgesproken in het onderwijsagenda.
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praktijkovereenkomsten
ROA CN werkt op basis van de Wet Educatie Beroepsonderwijs (WEB BES 7) artikel 7.2.8 en 7.2.9:
Het leerbedrijf moet beschikken over minimaal twee gecertificeerde leermeesters;
Aangeleverde praktijkovereenkomsten worden per bedrijf beoordeeld;
Het leerbedrijf moet erkend zijn voor de relevante kwalificatie voor de beroepspraktijkvorming;
➢ De praktijkovereenkomst moet de nodige handtekeningen bevatten van 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 dat:
a. het een bedrijf of organisatie betreft met een gunstige beoordeling als bedoeld in artikel 7.2.9, en
b.
de
gronden
voor
deze
gunstige
beoordeling
nog
steeds
aanwezig
zijn.
➢
➢
➢

ROA CN hanteert het bovenstaand beleid bij het beoordelen van
potentiële leerbedrijven waar BPV van een beroepsbegeleidende
(bbl) leerweg gewenst is, voorafgaand aan de start van de BPVperiode. Deze procedure dient plaats te vinden vanwege de
wettelijke eis dat BPV-deelname binnen een erkend leerbedrijf
moet geschieden. De mbo-scholen dienen ervoor te zorgen dat de
praktijkovereenkomst (POK) tot stand komt. 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
de
BPV-deelnemers.
De figuren hiernaast tonen dat er in het schooljaar 2016-2017
ROA CN 37 praktijkovereenkomsten (POK) zijn ontvangen van de
Scholengemeenschap Bonaire, waarvan 29 goedgekeurd zijn.
Vanuit de Gwendoline van Putten School op Sint Eustatius zijn er
vanaf het schooljaar 2016-20172 6 mbo-deelnemers die eenBBLtraject volgen, waarvan 50% van de opleiding zorg-en welzijn
niveau 2. Vanuit de Saba Comprehensive School zijn er 3 mbodeelnemers die een BBL-traject volgen in de horeca & bakkerij
opleiding. Het aantal praktijkovereenkomsten komt niet altijd
overeen met het cohort aantal als er sprake is van tussentijdse
wijzigingen in het opleidingstraject van de deelnemer o.a.
wisseling van werkgever en/of erkende leerbedrijf of
veranderingen in het aantal mbo-deelnemers die een mboopleiding volgen.
Continu werken aan de samenwerking en afspraken met de mboscholen om het bovengenoemde beleid prioriteit te blijven geven,
heeft alle aandacht van ROA CN. Een afkeuring impliceert dat
ROA CN zich onthoudt van mede-ondertekening van de
praktijkovereenkomst omdat het betreffende leerbedrijf niet
voldoet aan de erkenningsvoorwaarden of omdat beoordeling
van het leerbedrijf niet mogelijk is bij o.a. gebrek aan een
gecertificeerde leermeester. BPV in de bbl-leerweg is geldig als
onderdeel van een beroepsopleiding indien het leerbedrijf een
positieve beoordeling heeft ontvangen van ROA CN.

interne zaken
24

BPV Monitor

Advies en Samenwerking

de beroepspraktijkvorming bij de

van de mbo-scholen

mbo-scholen heeft plaats gevonden

ROA CN of dit voldoet aan de eisen

op alle drie eilanden. ROA CN en de

van

mbo-scholen

een

kwalificatiedossiers. Voor dit doel

wettelijke taak om voor een goede

verzamelt ROA CN feiten en cijfers die

BPV

gebruikt worden om te beoordelen of

Kwaliteitsmeting en waarborgen van

delen

hier

te

zorgen.

Digitaal Management Informatie

Bij de toetsing van opleidingsplannen

de

legitimeert
gerelateerde

er voldoende arbeidsmarktrelevantie
Dankzij de inzet van een HBO-

is voor een specifieke opleiding ten

stagiaire van ROA CN, was dit voor

opzichte

het eerst afgenomen door het mbo

potentiële

op Bonaire. Een enquête invullen en

doelmatigheid van de betreffende

hierdoor

op

opleiding wordt ook meegenomen

verschillende interne zaken is nog

voor de formulering van een formeel

niet een gewoonte geworden bij de

advies. De structurele werkwijze die

BPV-deelnemers en leerbedrijven.

in

feedback

geven

van

2014

de

opleiding

deelnemer.

is

afgesproken

en
De

met

Samenwerkings-organisatie
Mbo-deelnemers ervaren over het

Beroepsonderwijs Bedrijfsleven is in

algemeen

hun

2017 voortgezet door ROA CN met

beroepspraktijkvorming als positief.

aangepaste trainingen en workshops.

Het

een

BPV-kwaliteit heeft bij ROA CN

beroepspraktijkvorming en dan ook

prioriteit naast data-analyse t.b.v. het

tijdig zoeken naar een erkend

jaarlijks advies.

belang

van

plaatsvinden. Daarnaast kan altijd

Door

informatie

erkende

branchemeetings wilt ROA CN een

leerbedrijven op de website van

podium creeëren voor leerbedrijven

ROA CN opgezocht worden.

en mbo-instellingen om o.a. samen te

over

de

organiseren

van

denken aan innovatie in de branche
ROA CN zal in samenwerking met de

en

mbo-scholen doorgaan met het

beroepsonderwijs

stimuleren van de BPV-monitor bij de

inspelen. ROA CN maakt in haar

leerbedrijven.

brugfunctie

De

mbo-scholen

hoe

het

middelbaar
hierop

kan

verschillende

zullen dit afnemen onder hun

hulpmiddelen beschikbaar voor het

deelnemers.

bedrijfsleven en scholen om de

Door samen te werken zullen alle
partijen

de

kwaliteit

beroepspraktijkvorming

van

de

kunnen

monitoren en waar nodig bijstellen.

interne activiteit, die aanzienlijke
ondersteuning
erkenningsproces.

biedt
Dit

in

het

systeem

voorziet van managementinformatie
en is een belangrijke tool in het stellen
van interne en externe doelen. Het
registratiesysteem

bevordert

administratieve effectiviteit van elke
adviseur en geeft zowel het bestuur
als directie een goed overzicht van de
ontwikkelingen en kwantiteit binnen
en buiten de organisatie. Binnen 24
uur worden updates vanuit het
registratiesysteem op de ROA CN
website verwerkt omtrent de status
van

erkende

leerbedrijven.

Vóór 2020 zal het registratiesysteem
aangepast moeten worden zodat de
praktijkovereenkomsten
gedigitaliseerd kunnen worden. Dit
stelt het team beter in staat de

leerbedrijf kan in een eerder stadium
het

Het digitaal registratiesysteem is een

overeenkomsten te vergelijken met
leerbedrijferkenningen

en

beschikbaarheid van de leermeesters.
In

de

vernieuwde

registratiesysteem

zal

digitale
rekening

gehouden moeten worden met de
implementatie van de Caribbean
Vocational Qualification op Saba en
Sint Eustatius. Met een optimaal
functionerende

digitaal

registratiesysteem wordt continuïteit
gewaarborgd in de werkzaamheden.

kwaliteit van BPV te meten en te

Ook verdere data-analyses binnen het

borgen.

registratiesysteem vormen deel van
de vernieuwingen in 2018.
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O
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Strength

Een dynamisch
team dat

uitdagingen

aangaat en open
staat voor
feedback;

Weakness

Medewerkers die

Afhankelijkheid van

de slogan en visie

informatie van onze

van

ketenpartners; De

ROA CN dragen

noodzaak voor

voor professionele

periodieke

en kwalitatieve

arbeidsmarktonderzoek

uitvoering van de

op alle drie eilanden;

wettelijke taken;

Geringe aantal mbo-

Een bestuur dat de

deelnemers op de

directie bijstaat;

bovenwindse eilanden;

Goede

Gebrek aan frequente

samenwerking met

BPV-kwaliteitsmetingen

SBB; Het wiel wordt

binnen de mbo-scholen;

niet opnieuw

Vertraging door de

uitgevonden maar

nodige persoonlijke

de Caribische

aanpak wegens cultuur-

context wordt

verschillen en

steeds centraal

kleinschaligheid.

geplaatst.

Opportunity

Kleinschaligheid
vraagt om
persoonlijke
aanpak; Inzet van
inhuurkrachten
en/ of uitbreiding
van het team ter
ondersteuning
van de hands-on
benadering op
Bonaire, waar het
leerbedrijvennetwerk
omvangrijker is;
Teamleden zijn
multi-inzetbaar
en open voor
scholingsmogelijkheden.

T
Threat

Brede kennis
wordt gevraagd
om diverse
sectoren te
bedienen; het
team is
kwetsbaar bij
eventuele uitval
van
medewerkers.

doelgericht naar 2020
26

Wat is ons doel en
aspiratie?

Arbeidsmarktrelevantie en doelmatigheid meten van nieuwe en bestaande
mbo-opleidingen ten behoeve van het advies naar OCW,
betere aansluiting tussen het mbo en de arbeidsmarkt, verder ontwikkelen
als adviesorgaan.
Op alle drie eilanden arbeidsmarktonderzoek laten verrichten en over
voldoende kwalitatieve leerbedrijven beschikken. Trainingen aanbieden
zodat de toekomstige leermeesters de mbo-deelnemers tijdens hun BPV
kunnen opleiden en begeleiden volgens de leermeesterprofiel.
en evalueren.

Bonaire
Sint Eustatius
Saba

Hoe gaan we
ons doel bereiken?

Interne cursus, inwinning extern advies en samenwerken met partners t.b.v.
kwaliteit van arbeidsmarktonderzoek en interpretatie van resultaten.

Welke capaciteiten
zijn nodig?

Team met brede en diverse kennis, competenties
en intensievere samenwerking met ketenpartners voor kennisoverdracht
en data analyse.

Welke management
systemen zijn
nodig?

Het registratiesysteem upgraden, kennisuitbreiding over
onderzoeksmethodiek en analyse voor alle drie eilanden.

De collectieve ambitie is dat in 2020 alle mbo-deelnemers de juiste
voorbereiding krijgen tijdens hun beroepsopleiding voor een goede
start op de lokale arbeidsmarkt waarbij het invullen van de BPV
monitor een onderdeel is geworden bij het einde van elk BPVperiode

om

zodoende

BPV-kwaliteit

te

kunnen

meten.

ROA CN doet hiertoe een bijdrage door te zorgen voor voldoende
kwalitatieve leerbedrijven waar bekwame leermeesters mbodeelnemers begeleiden door te streven naar het behalen van het
leermeesterprofiel. ROA CN streeft daarbij naar een optimale
aansluiting tussen het beroepsonderwijs, de lokale en in zover
mogelijk ook de regionale arbeidsmarkt. ROA CN, de scholen en het
bedrijfsleven werken nauw met elkaar samen om dit te bereiken,
door het organiseren van branchemeetings en informatiesessies.
Toetsing van lopende beroepsopleidingen is daarbij noodzakelijk.
ROA CN biedt voorlichting en ondersteuning aan scholen voor de
ontwikkeling van beroepsopleidingen met arbeidsmarktrelevantie.
Door periodieke trendanalyse op de eilanden van Caribisch
Nederland kan ROA CN het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en
Wetenschap advies geven op o.a. de aansluiting van onderwijs. ROA
CN komt met een planning om zich tot een ‘National Training
Agency’ (NTA) te ontwikkelen conform het Caribbean Vocational
Qualification syteem op Sint Eustatius en Saba zoals afgesproken
tijdens de onderwijsconferentie in 2016. Beschikbare data en
onderzoeken omtrent onderwijs en arbeidsmarkt heeft alle
aandacht van ROA CN, waarbij er (interne) strategische plannen
zullen worden uitgewerkt om dit op een structurele wijze te kunnen
hanteren samen met de ketenpartners.
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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
ROA CN verantwoording aflegt
over de uitvoering van haar
wettelijke taken.
SZW heeft sinds 2015 een nauwe
samenwerking met ROA CN v.w.b.
de TWV’s.

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

BONAIRE

SINT EUSTATIUS

SABA

OPENBARE LICHAMEN
Wat de Openbare Lichamamen betreft is er op Bonaire overleg
met de diensthoofden en op de bovenwinden 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. Met de Directie
Samenleving en Zorg op Bonaire en Sint Eustatius is er een goede
samenwerking ontstaan in de vorm van structureel overleg over
arbeidsmarktontwikkelingen
en
-beleid.

MIDDELBAAR BEROEPSONDERWIJS
ROA CN hanteert een jaarlijkse beoordelingscyclus voor erkenningsaanvragen van de mbo-scholen, mede conform afspraken van de CNonderwijsconferenties. Mbo-scholen zijn verantwoordelijk voor het
aanleveren van opleidingsplannen op basis van geldige kwalificatiedossiers.
ROA CN toetst de opleidingsplannen en brengt advies uit aan het Ministerie
van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap ten behoeve van erkenningen en
bekostigingen vanuit de Rijkskas.

GVP

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 een belangrijke partner op
beleidsmatig gebied en tevens voor de
inrichting van processen in het Caribisch
gebied.

De bedrijvenlijst van de
kvk’s wordt regelmatig
gebruikt voor acquisitie
van nieuwe potentiële
leerbedrijven.

Statusoverzichten van aangemelde vacatures op Bonaire, samengesteld door
Uitzendbureau Tempo wordt ook geraadpleegd om een beeld te krijgen aan het aanbod
aan vacatures naar sector en opleidingniveau.
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financieel
overzicht

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

ROA CN sluit het boekjaar 2017 positief af. Het resultaat bedraagt USD 87,724 positief bij een begroot resultaat van USD 412
negatief. Het resultaat wordt geheel toegevoegd aan de egalisatiereserve waardoor het saldo baten en lasten nihil bedraagt.
De jaarrekening is ter inzage beschikbaar op het hoofdkantoor en een beknopte versie is verder ook beschikbaar op de
website www.roacn.com. Ondanks het feit dat ROA CN geen onderwijsinstelling is, is de jaarrekening in grote lijnen
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
staat van baten en lasten over 2017. Baten: per kalenderjaar is dit USD $650.000.

LASTEN

2017

BEGROTING

2016

Bruto loon

278,483

410,205

298,532

Premie Zorgverzekering en Premie ZV / OV en CS

47,621

0

51,154

Premie pensioen

36,909

0

40,337

Reis-, verblijf- en dagvergoeding

38,304

36,900

33,940

Studie en overige

10,119

32,794

16,118

Bestuur en onbelaste vergoedingen

7,019

8,200

5,885

717

1,000

1,572

0

0

0

(4,674)

0

(904)

414,498

489,099

446,634

11,516

11,213

12,637

Huur

34,174

33,700

33,960

Water en energie

5,865

5,000

6,258

Schoonmaak en onderhoud

8,560

9,500

8,927

Beveiliging

2,226

2,500

2,329

50,825

50,700

51,474

PERSONEEL

Kantine
Uniformen
Loonderving

AFSCHRIJVING

HUISVESTING
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OVERIGE INSTELLINGSLASTEN

2017

BEGROTING

2016

Kantoorbenodigheden

7,365

8,000

5,740

Administratie

13,711

9,000

9,910

Representatie

3,197

7,500

11,177

Automatisering

10,132

10,000

10,123

Communicatie en advertenties

7,050

5,500

12,014

Audit

8,507

5,500

8,432

Huur apparatuur

2,735

4,000

2,735

Contributie en abonnementen

218

500

229

Verzekering

306

400

4,161

1,248

2,000

21

600

0

0

Advies

1,272

10,000

530

Overig

(4,665)

6,000

89

51,676

68,400

65,161

Promotie

17,220

10,000

17,142

Training en workshops

9,012

11,000

2,793

19

5,000

67

5,929

4,000

23,969

32,180

30,000

43,971

757

1,000

738

5 jarig bestaan

0

0

27,586

Meerwerk audit voorafgaand boekjaar

0

0

2,269

Huur Saba voorafgaand jaar

0

0

500

Overige verschillen voorafgaand jaar

0

0

(228)

Verschil pensioen voorafgaand jaar

0

0

3,721

0

0

33,848

87,724

0

(4,463)

Transport en invoer
Kleine aanschaf

TRAINING EN BRANCHE

Meetings
Materiaal trainingen en workshops

FINANCIELE BATEN EN LASTEN

BIJZONDERE BATEN EN LASTEN

(Afname) / dotatie

aanbeveling
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Loonkostensubsidie voor BBL-leerbedrijven
Aanzienlijke potentie is aanwezig om BBL-trajecten te realiseren op mbo-niveau 2 en 3.
Van de beroepsbevolking op Bonaire is 49% praktisch opgeleid -laag en middelbaar
onderwijsniveau- (CBS, 2017). BBL-trajecten zouden gunstig kunnen zijn voor
‘employability’ in de sectoren horeca & toerisme, bouw & infra, en techniek.
Daarnaast ook voor het terugdringen van het aantal tewerkstellingsvergunningen. In
2017 is de gedeputeerde van onderwijs van Bonaire gelukt om te bemiddelen voor een
loonkosten subsidieregeling waarbij BBL-leerbedrijven in aanmerking zouden komen
voor een financiële tegemoetkoming. Met deze incentive zouden het middelbaar
beroepsonderwijs en het bedrijfsleven samen nieuwe kansen kunnen creëren voor
Bonaire

mbo-deelnemers in het aankomend schooljaar. Op alle drie eilanden worden er BBLtrajecten gestimuleerd met zicht op mogelijke doorstroom vanuit mbo niveau 1 naar
niveau 2.

Invoering onderwijsvernieuwingen
De invoering van de herziene kwalificatiestructuur op Bonaire en Caribbean Vocational
Qualification op Saba en Sint Eustatius komt langzaam aan op gang binnen de Caribisch
Nederlandse scholen en kent bepaalde uitdagingen. Om goede dienstverlening te
kunnen bieden vanuit ROA CN is meer afstemming nodig over de vorderigen van de
mbo-scholen en afstemming over de (voorgenomen) selectie en ontwikkeling van de
opleidingen. Bestuur en directie van de mbo-scholen doen er goed aan om het advies
omtrent arbeidsmarktrelevantie mee te nemen in hun besluit. Verder heeft ROA CN in
december 2017 adviezen uitgebracht, aangaande de volgende beroepsopleidingen:
Helpende zorg en welzijn; Medewerker sport en recreatie; Medewerker financiele
Sint Eustatius

administratie; Servicemedewerker gebouwen; Allround vakkracht onderhoud-en
klussenbedrijf en Beveiliger. Voor deze mbo-opleidingen adviseert ROA CN een BBLtraject voornamelijk voor allround vakkracht onderhoud-en klussenbedrijf. Verdere
ontwikkeling

hiervan

zal

in

2018

voorgezet

worden

d.m.v.

frequentere

branchemeetings. Ook de introductie van mbo-opleidingen binnen de groene sector
zou meer toekomstperspectieven kunnen bieden voor duurzame ontwikkeling van het
eiland en armoedebestrijding.

Dataverzameling en statistieken

Saba
Mbo-niveau 2 kansen voor praktisch opgeleiden
mbo-niveau 1

Er is behoefte aan betrouwbare en actuele informatie over de arbeidsmarkten van de
drie eilanden. In samenwerking met het CBS wordt er gekeken naar een structurele
wijze om tot dataverzameling te komen over arbeidsplaatsen per sector, vraag en
aanbod, trends en in- en uitstroom van (v)mbo-deelnemers. Ook met DUO zijn er
afspraken gemaakt om actuele data te ontvangen. Met de onderwijsinstellingen en
enkele ketenpartners zullen nieuwe afspraken gemaakt worden om informatie te
blijven delen die gerelateerd zijn op de gezamenlijke doelstellingen en de arbeidsmarkt.
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De brugfunctie van ROA CN is noodzakelijk op Bonaire, Sint Eustatius
en Saba. We blijven groeien in kwaliteit, kwantiteit en in de
samenwerkingsverbanden met het middelbaar beroepsonderwijs,
de arbeidsmarktsectoren en algemene partners.
Vanuit haar brugfunctie ziet ROA CN dat er steeds een goede vertaalslag nodig is
en continuiteit van de samenwerking. Mbo-deelnemers, leermeesters maar ook
Caribische onderwijzers, het lokale bedrijfsleven, overheden en rijksambtenaren
spreken niet altijd dezelfde taal. ROA CN herkent haar rol als verbinder en blijft
zich richten om de verbinding te behouden en verder te ontwikkelen.
Er is altijd ruimte voor groei. ROA CN ziet graag dat er brancheverenigingen
ontstaan met als doel om o.a. in te spelen op de kansen die liggen met de
komende onderwijsvernieuwingen. Tevens zien we graag dat werkgevers hun
werknemers de kans aanbieden om een BBL-traject te volgen op één van de mboinstellingen op de eilanden. Toekomstige invoering van de herziene Nederlandse
kwalificatiedossiers en de Caribbean Vocational Qualification biedt namelijk
ruimte

en

kansen

voor

onderwijsvernieuwing.

Betrokkenheid

van

branchevertegenwoordigers kan een positieve impuls geven aan het imago van
beroepen in samenwerking met de betrokken ketenpartners. De noodzaak van
assertieve brancheverenigingen wordt steeds meer zichtbaar met daarbij de
behoefte aan passende salariëringsnormen voor mbo-gediplomeerden.
Tijdige beschikbaarheid van informatie draagt bij aan onderwijskwaliteit zowel bij
erkennen van leerbedrijven als erkenning en bekostiging van beroepsopleidingen.
ROA CN wil partners in onderwijsinstellingen stimuleren en waar mogelijk
ondersteunen in het naleven van afspraken voortkomend uit de onderwijsagenda
van november 2016. Aandacht blijft nodig voor samenwerkingsafspraken ten
behoeve van kwaliteitszorg van BBL-praktijkovereenkomsten, BPV-monitor en
invoering van de Caribbean Vocational Qualification (CVQ). De mbo-scholen en
ROA CN hebben een gedeelde verantwoordelijkheid hierin.
De medewerkers van ROA CN hebben 2017 ervaren als een jaar waarin geplande
doelen zijn bereikt. Enkele doelen zijn helaas niet volgens planning bereikt o.a.
door bijzondere weeromstandigheden op de bovenwinden. ROA CN gaat door op
dezelfde koers om de wettelijke taken te handhaven. Met goedkeuring van het
bestuur komen er binnenkort nieuwe collega’s het team versterken met kennis en
vaardigheden die het professionalisme van de organisatie vergroten. Met
waardering vanuit het bestuur voor het team, blijft het team zich inzetten met
enthousiasme en groeiende professionalisme.
ROA CN team – 1 december 2017
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Lijst van afkortingen:
BPV
Beroepspraktijk Vorming
BBL
Beroeps Begeleidende Leerweg
BOL
Beroeps Opleidende Leerweg
GVP
Gwendoline van Putten school te Sint Eustatius
MBO
Middelbaar beroepsonderwijs
OLB
Openbare Lichaam Bonaire
OCW
Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Onderwijs
SCS
Saba Comprehensive School
SGB
Scholengemeenschap Bonaire
SZW
Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
VMBO Voorbereidend Middelbaar Beroepsonderwijs

Geraadpleegde Bronnen:
1. ROA CN, (2016-17). Statusoverzichten 2016-17.
2. CBS, (2016). Trends in the Caribbean Netherlands 2016. Den Haag/ Heerlen/ Bonaire: Centraal Bureau voor de Statistiek.
CBS, (2017). Trends in the Caribbean Netherlands 2017. Den Haag/ Heerlen/ Bonaire: Centraal Bureau voor de Statistiek.
3. SGB-unit mbo, (2017). Overzicht mbo-deelnemers 2015-2018.
4. RCN-SZW, (2017). Tewerkstellingsvergunning 2017. Bonaire
5. OLB-MOA, (2017). Aangemelde vacatures 2017. Bonaire
6. OLB-MOA, (2017). Overzicht Aangemelde werkzoekenden 2017. Bonaire
7. Overheid.nl, (2018, 1 februari). Wet- en regelgeving: Wet educatie en beroepsonderwijs BES (hoofdstuk 1 & 7).
Geraadpleegd van http://wetten.overheid.nl/BWBR0028395/2018-02-01
8. Tourism Corporation Bonaire, (2017). Tourism Masterplan. Bonaire

www.roacn.com
Kaya Korona #3

(+599) 717 5450

info@roacn.com

