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VOORWOORD
Beste lezer,
De Raad Onderwijs Arbeidsmarkt
Caribisch Nederland (ROA CN) vervult
een brugfunctie op Bonaire, St. Eustatius
Saba. Vanuit onze wettelijke taken hebben
we raakvlakken met alle sectoren binnen
Caribisch Nederland. Daarom vinden we
het belangrijk om in nauwe afstemming
samen te werken met alle ketenpartners.
Vanuit een gedeelde verantwoordelijkheid
blijven we streven naar gezamenlijk
gebalanceerde ontwikkeling van zowel het
beroepsonderwijs
als
de
lokale
arbeidsmarkt. Dit is de reden waarom
ROA CN in 2019 weer tijd en aandacht
heeft geïnvesteerd in de verzameling van
data en ontwikkelingen op alle drie
eilanden van Caribisch Nederland.
Het resultaat is dat de Raad weer een stevig
onderbouwd advies kon indienen aan het
Ministerie van Onderwijs, Cultuur en
Wetenschap waarin blijkt dat in de sectoren
bouw, techniek en horeca de arbeidsvraag
hoger is dan het aanbod.
Terugkijkend op het jaar 2019, kunnen we
tevens melden dat een succesvolle data
bootcamp is georganiseerd door ROA CN,
waarin meeste ketenpartners hebben
deelgenomen. Met het voornaamste doel:
onderlinge data kennisdeling. Er is een
werkgroep opgericht genaamd: Caribisch
Nederland Informatieproject Arbeid &
Onderwijs (CIAO).

In 2019 waren er 15 branchemeetings
georganiseerd en zijn er 198 erkenningen
gegeven. Ook waren er 197 leermeesters
gecertificeerd. Voor de leermeesters
betekent dit een groei van 60.9%
vergeleken met 2018.
Ondanks het feit dat het kleine team van
ROA CN ook haar uitdagingen heeft
gekend in 2019, zijn de wettelijke taken
vervuld en blijft de organisatie in
ontwikkeling.
De eerste infographics zijn gepubliceerd en
er zijn plannen om een videographic in
2020 te realiseren. Het jaarlijks advies is
samengevat en voor het eerst ook online
beschikbaar. Daarnaast is door het
ministerie besloten dat de Raad zich in
2020 kan gaan voorbereiden om taken van
een National Training Agency (NTA) te
gaan vervullen op Saba en Sint Eustatius.
Een richtlijn die de Raad kan gaan omzetten
in een strategisch plan.
Dit verslag is naast verantwoording
afleggen ook gelijk een handvat voor de
activiteiten en afspraken met de diverse
ketenpartners voor 2020. Mede hiermee
kunnen gegronde keuzes gemaakt worden
omtrent
nodige
opleidingen
en
leerbedrijven voor Bonaire, St. Eustatius en
Saba op de korte en middellange termijn,
zodat de ontwikkelingen in het
beroepsonderwijs en de arbeidsmarkt
nauwer aansluiten op de prioriteiten voor de
economische ontwikkeling van de eilanden.

Elyane Paul
Directeur ROA CN, sinds 1 september 2012
e.paul@roacn.com
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I. FOCUS OP ROA CN
Het bestaansrecht van ROA CN staat beschreven in de Wet Educatie Beroepsonderwijs BES
(WEB BES), artikel 1.5.1., 1.5.2., 7.2.8., 7.2.9 1.;










ROA CN adviseert de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over de
doelmatigheid van beroepsopleidingen, gelet op de arbeidsmarktrelevantie van die
opleidingen;
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;
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 medeondertekend 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-studenten en de
gemeenschap welke bedrijven erkend zijn.

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”.
Onze visie:
“We zijn ervan overtuigd dat een optimale afstemming van 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”.

Als adviesorgaan van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap heeft de Raad
de verantwoordelijkeheid om deugdelijke adviezen uit te brengen. De doelmatigheid van
beroepsopleidingen, gelet op de arbeidsmarktrelevantie (van die opleidingen) worden naast
onder andere de maatschappelijke trends gelegd en geanalyseerd. Trends zijn afhankelijk van
verschillende factoren en eilandelijke ontwikkelingen, met zowel een demografische, sociale
als economische impact. De mbo opleidingen kennen vier niveaus, waarin entree opleidingen
zich
richten
op
niveau
1
binnen
de
verschillende
sectoren.
Op Bonaire bieden de onderwijsinstellingen mbo op alle vier niveaus, waar St. Eustatius en
Saba tot enkele jaren geleden mbo 1 en 2 kennen en over zijn gestapt naar Caribbean
1

https://wetten.overheid.nl/BWBR0028395/2018-02-01
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Vocational Qualification binnen de CXC. Door kleinschaligheid en dus arbeidsmarktrelevantie
komen op dit moment nog niet alle sectoren aan bod in Saba en St. Eustatius.
Een weergave van de opleidingsdomeinen waarop ROA CN zich richt:
1. Entree (assistent)
6. Techniek en procesindustrie
2. Bouw en infra
7. Toerisme en recreatie
3. Economie en administratie
8. Veiligheid en sport
4. Horeca en bakkerij
9. Zorg en welzijn
5. Media en vormgeving
ROA CN voert vanaf 2010 haar wettelijke taken uit op Bonaire, St. Eustatius en Saba.
Eerst onder de Stichting FORMA, en vervolgens onder de eigen stichting. Na oprichting is de
Raad actief bezig geweest met train de trainers, werven van de leerbedrijven en certificeren
van leermeesters. Om een beeld te krijgen van de behaalde successen in de afgelopen negen
jaren is in figuur 1 de groei te zien.
“Raad Onderwijs Arbeidsmarkt Caribisch Nederland
voor optimale afstemming tussen beroepsonderwijs en arbeidsmarkt,
ten behoeve van onderwijskwaliteit en economische ontwikkeling”.
Together, we make it work!
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Figuur 1: Cijfers van 2010 in vergelijking met de cijfers
t/m 2019 op de drie eilanden van Caribisch Nederland
Bron: ROA CN, 2019
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BEROEPSPRAKTIJKVORMING
Voor mbo-studenten die een BOL-opleiding volgen is het niet wettelijk verplicht om een
praktijkovereenkomst bij ROA CN in te dienen. De WEB BES eist echter dat mbo-studenten
die een BBL-opleiding volgen een praktijkovereenkomst indienen bij ROA CN. ROA CN
hanteert het onderstaande beleid 2 bij het beoordelen van potentiële leerbedrijven waar BPV
plaats gaat vinden, voorafgaand aan de start van de BPV-periode:
• 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, medeondertekend door ROA CN, die daarmee
verklaart
dat:
het
een
bedrijf
of
organisatie
betreft
met
een
gunstige beoordeling als bedoeld in artikel 7.2.9.

Dit is een wettelijk vereiste procedure, immers, BPV-deelname hoort binnen een officieel
erkend leerbedrijf plaats te vinden. 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 tijdige
beoordeling. ROA CN bewaakt hiermee de kwaliteit van leerbedrijven en leermeesters, voor
een gunstige en veilige werk-leeromgeving voor de BPV-studenten.
Dit bovengenoemd beleid geniet de hoogste prioriteit. Om dit levend te houden in de sectoren
en bij de mbo-scholen, werkt ROA CN continu aan de samenwerking en afspraken met deze
partners. BPV in het BBL-traject is geldig als onderdeel van een beroepsopleiding indien het
leerbedrijf een positieve beoordeling heeft ontvangen van ROA CN, die gebaseerd is op de
erkenningsvoorwaarden.
Elke onderwijsinstelling en hun contactpersoon worden geacht tijdig en direct contact met de
adviseurs bij ROA CN te hebben, zodoende voldoende informatie gegeven en verkregen kan
worden voor het optimaal verloop van de BPV. ROA CN heeft een BPV-monitor ontwikkeld
waar de onderwijsinstellingen gebruik van kunnen maken voor het meten van de BPVkwaliteit. Het is de wens van ROA CN dat dit optimaal gebruikt gaat worden.

2

Ook beschikbaar via http://www.roacn.com/uploads/documents/erkenningsreglement-nederlands/2016Erkenningsreglement-LB-DEF.pdf
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ERKENNINGEN, ERKENDE LEERBEDRIJVEN EN LEERMEESTERS
In 2010 is het de Raad gelukt om een start te maken op Bonaire, met 57 erkenningen binnen
14 leerbedrijven en 80 gecertificeerde leermeesters. Na negen jaar zijn de erkenningen,
leermeestertrainingen (CBT) en aantal leerbedrijven op alle drie eilanden, maar de laatste paar
jaren voornamelijk op Bonaire enorm gegroeid. In de afgelopen negen jaren zijn er in totaal
1463 erkenningen verleend, 406 leerbedrijven erkend, 1424 leermeesters gecertificeerd en 139
leermeestertrainingen
(CBT)
georganiseerd.
In 2019 waren er op Bonaire 185 nieuwe leermeesters en 198 erkenningen, op St. Eustatius
waren geen nieuwe leermeesters en op Saba zijn er 12 nieuwe gecertificeerde leermeesters.
ROA CN was in de transitie om een NTA te worden dit als gevolg van de
onderwijsvernieuwingen3 op de bovenwindse eilanden. Dit is dan ook de reden waarom op dit
moment leermeestertrainingen en erkenningen van leerbedrijven op een laag pitje staat op
St. Eustatius en Saba.

Groei van de aantal erkende leerbedrijven
en gecertificeerde leermeesters op Bonaire
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Figuur 2: Aantal erkende leerbedrijven en gecertificeerde leermeesters. Bron: ROA CN

Naast leermeestertraining en workshop geven, erkennen de adviseurs bij ROA CN bedrijven
volgens het erkenningsreglement. Aan bedrijven wordt bijgebracht wat de taak is van een
leerbedrijf n.l.: kennis en vakmanschap over te dragen op (jonge) mensen; de mbo-deelnemer.
Waar stagebegeleiding vroeger werd gezien als vrijwillig begeleiden, is men tegenwoordig
bewuster dat binnen erkende leerbedrijven mbo-studenten getraind worden voor hun toekomstig
beroep. Deze bewustwording is mede te danken aan de intake van de leermeester 2.0.
In 2019 waren er in totaal 197 leermeesters gecertificeerd, 185 leermeesters op Bonaire en 12
op Saba. Er is een groei van 60.9% geweest t.o.v. het aantal leermeesters in 2018. Dit waren er
destijds 115, en inmiddels gegroeid naar 185 in 2019. Met deze groei heeft het team het
kalenderjaar afgesloten met 30 bedrijven die nog de erkenningsprocedure moeten afronden.

3

Dit geldt voor de cijfers van ROA CN die te zien zijn in zowel erkenningen, leermeesters en aantal erkende
leerbedrijven. De transitie van ROA CN naar een NTA heeft ervoor gezorgd dat er weinig tot geen erkenningen
zijn gegeven aan bedrijven op de bovenwindse eilanden.
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Leermeesters binnen erkende leerbedrijven begeleiden mbo-studenten op een verantwoorde
manier tijdens hun beroepspraktijkvorming, helpen hen bij het ontwikkelen van competenties
en maken hen wegwijs in de sector. Om de kwaliteit van de leerbedrijven te bevorderen biedt
ROA CN advies, workshops en coaching tot bevorderen van de samenwerking. We leggen een
belangrijk accent op relatiebeheer tussen leerbedrijven en de onderwijsinstellingen. Hiertoe
voeren de adviseurs van ROA CN overleg over de kwaliteit en mogelijkheden van
BPV-plaatsingen. Deze samenwerking op maat levert duidelijke resultaten op Bonaire. Wat
duidelijk terug te zien is in onze jaarcijfers.
Erkenningen van leerbedrijven zijn gekoppeld aan (actieve) mbo-opleidingen die worden
aangeboden. Een leerbedrijf kan meerdere erkenningen hebben variërend van niveau 1 t/m 4
en verschillende type kwalificaties.
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Figuur 3: Erkenningen op Bonaire. Bron: ROA CN, 2019

Op basis van het aantal ingeschreven mbo-studenten per opleiding, worden leerbedrijven
doelgericht geworven. Hierbij gebruiken de adviseurs een overzicht van de kamer van
koophandel, aanvragen van de onderwijsinstellingen en potentiële bedrijven. De
erkenningsprocedure voor leerbedrijven start met het aangeven van een
mogelijk leerwerkaanbod tijdens een intakegesprek waar de kerntaken en werkprocessen aan
bod komen. De bijbehorende prestatie indicatoren worden ook ter verduidelijking van de
werkprocessen toegevoegd. Het erkenningsproces wordt afgerond wanneer minimaal één
gecertificeerde leermeester beschikbaar is binnen het bedrijf. In 2019 waren er 198 toegekende
erkenningen, aan het eind van het kalenderjaar waren er nog 40 erkenningen pending, bij
diverse (nieuwe) leerbedrijven was in afwachting om het erkenningsproces af te ronden.
Eén basisvoorwaarde om in aanmerking te komen voor een erkenning als leerbedrijf is: de
leermeestercertificering. Tijdens de leermeestertraining wordt het aangewezen personeel van
de bedrijven getraind om mbo-studenten op te leiden, begeleiden en te beoordelen. Om
doelgerichtheid en kwaliteit te verhogen hebben we sinds 2018 onze dienstverlening
gemoderniseerd waar toekomstige leermeesters zich eerst online moeten aanmelden door
128

middel van ‘een test je zelf’ formulier. Hun score geeft de
adviseur handvatten voor het intakegesprek en de trainingen,
om gerichter de toekomstige leermeester te kunnen
professionaliseren
volgens
het
leermeesterprofiel.
Deze aanpak vormt deel van wat ROA CN noemt: “leermeester
2.0, the next level”. Tijdens de driedaagse training ligt het
accent
op
het
oefenen
van
vaardigheden
die
de leermeester in zijn rol van opleider, begeleider en
Figuur 4: Certificaat uitreiking
Leermeesters op Bonaire.
beoordelaar nodig heeft. Het ontwerp van de trainingen en
Bron: ROA CN, 2019
workshops heeft competenties van het leermeesterprofiel ten
grondslag, tevens op onze website 4. Bijscholing in de vorm van een workshop binnen vier jaar
na het ontvangen van de certificering, is een vereiste voor verlenging van het leermeesterschap.
Om de BPV-kwaliteit verder te monitoren wil ROA CN de BPV-Monitor gaan inzetten bij
zowel de leerbedrijven en de BPV-studenten.
“Beyond being able to guide the students, it really gave me an opportunity to identify certain areas of
improvements at our company as well. I am looking forward to being able
to implement what I have learned”. M.C.

BRANCHEMEETINGS
Zoals afgesproken conform de onderwijsagenda is voornamelijk op Bonaire de
branchemeeting in frequentie gegroeid, en zijn ook in 2019 frequent branchemeetings
georganiseerd. Bovendien worden er workshops aangeboden om leermeesters ‘te upgraden’.
Op St. Eustatius en Saba hebben er in verband met de onderwijsvernieuwing informatieve
bijeenkomsten plaatsgevonden met ketenpartners en potentiele bedrijven die in het nieuwe
systeem de onderwijsinstellingen op de eilanden van dienst zouden kunnen zijn met hun
expertise. Voor meer informatie over de ontwikkelingen omtrent de CVQ-systeem verwijzen
we u naar hoofdstuk II. Focus op de eilanden, onderdeel Ontwikkelingen op Saba en
St. Eustatius: CVQ en NTA.

4

http://www.roacn.com/downloads/
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Figuur 5: Branchmeetings. Bron: ROA CN, 2019

ROA CN werkt op diverse vlakken samen met lokale (keten)partners. Zo erkent ROA CN
enerzijds leerbedrijven en trainen we leermeesters, maar zijn wij anderzijds afhankelijk van
hun input tijdens de branchebijeenkomsten. De branchebijeenkomsten zijn dan ook van groot
belang als kwalitatieve data en input voor het jaarlijkse adviesrapport. Deelnemers zijn o.a.;
• Werkgevers en werknemers uit de branche;
• Vertegenwoordigers uit het onderwijs; docenten, BPV-coördinatoren, teamleiders, (Unit)
directeur mbo en vertegenwoordigers vanuit het vmbo;
• Openbaar Lichaam; afdeling Maatschappelijke Ondersteuning en
Arbeid (MOA);
• Belangenorganisaties zoals de Bonaire Business & Employers Assocation (BBE) en de
Bonaire Hotel and Tourism Association (BONHATA).
Uitdagingen die er nog liggen worden bespreekbaar gemaakt. De betreffende mbo-instelling
ontvangt feedback op het opleidingsprogramma en op het functioneren van de mbo-studenten
tijdens de beroepspraktijkvorming. De motivatie van mbo-studenten en hun beroepshouding
blijven aandachtspunten. Waar in de voorafgaande jaren de prioriteit van de
Scholengemeenschap Bonaire (SGB) lag bij de basiskwaliteit, is het onze indruk dat de
feedbackpunten van de branchemeetings consequent worden opgepakt door de mbo-instelling.

SAMENWERKINGSVERBANDEN
Kwalitatief hoogwaardige statistieken zijn essentieel voor evidence-based advies en de
beleidsvoering en strategische planning voor ROA CN en de ketenpartners. Op dit moment
zijn er allerlei vraagstukken m.b.t. het onderwijs en de arbeidsmarkt en
de aansluiting hiertussen. De huidige informatie die o.a. verkregen is bij de samenwerkende
partners zijn nog altijd niet makkelijk te interpreteren, vergelijken en gebruiken. Het gebrek
aan eenduidige definities en termen draagt hieraan bij; elke partij heeft een eigen definitie.
Voor het waarborgen van kwaliteit -van voornamelijk de BPV-periode en het aanbod van de
mbo-opleidingen op de BES-eilanden- is het voor ROA CN van belang om te kunnen
anticiperen op de arbeidsmarkt door bijvoorbeeld beleidsmaatregels door te voeren. Met
12
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relevante cijfers en statistieken wordt het mogelijk om maatschappelijke en duurzame,
economische ontwikkelingen te monitoren en dit in het jaarlijkse advies van ROA CN te
verwerken. ROA CN ziet de noodzaak om de komende jaren dit structureel op te pakken door
samenwerkingsverbanden met partners op de BES-eilanden aan te gaan.
“Gezamenlijk belang van informatie-uitwisseling in de vorm van databestanden, cijfers en kennisdeling
tussen de overheidsinstanties en andere ketenpartners betreffende onderwijs en arbeidsmarkt
op de BES-eilanden”.

Welke ontwikkelingen spelen zich af in het beroepsonderwijs? En welke kansen of
bedreigingen zijn er op de arbeidsmarkt? Om een mismatch te voorkomen of te corrigeren is
het van belang om elkaar te begrijpen en te ondersteunen. Samenwerking staat hierin centraal.

ROA CN werkt samen met:
• Onderwijsinstelling op Bonaire –
Scholengemeenschap Bonaire Unit
(v)mbo, Fundashon Forma en
Fundashon Mariadal Academy;
• Onderwijsinstelling St. Eustatius –
Gwendoline van Puttenschool en
New Challenges;
• Onderwijsinstelling Saba – Saba
Comprehensive School en Saba
Reach Foundation;
• Openbaar Lichaam Bonaire –
directie
Samenleving en Zorg
afdeling
Maatschappelijke
Ondersteuning en Arbeid
• Openbaar Lichaam St. Eustatius en
Saba;

•
•
•
•
•
•

•

Centraal Bureau voor de Statistieken
(CBS)
Ministerie van Onderwijs, Cultuur
en Wetenschap;
Ministerie van Sociale Zaken en
Werkgelegenheid;
Ministerie van Economische Zaken
en Klimaat
Stichting Beroepsonderwijs en
Bedrijfsleven;
Kamer van Koophandel Bonaire, St.
Eustatius en Saba;
Tempo Uitzendbureau Bonaire.
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STRUCTURELE INFORMATIEVOORZIENING
Naast de input van deze branchebijeenkomsten is ROA CN afhankelijk van de (keten)partners
als het gaat om kwantitatieve informatievoorziening. Zo zijn de vacatures naar functie, die
worden ingediend bij de MOA, opgevraagd 5. Daarnaast is de RCN-Unit SZW geraadpleegd
over het verleende aantal tewerkstellingsvergunningen6 voor alle drie de eilanden. Verder zijn
de 1-oktobertellingen van de onderwijsinstellingen opgevraagd. Op deze manier worden
discrepanties tussen vraag en aanbod in kaart gebracht.
Op alle drie de eilanden wordt het belang van data verzamelen belangrijker. Door de
samenwerkingsverbanden met verschillende ketenpartners komt ROA CN in de gelegenheid
om haar databestand uit te breiden en te verbeteren, en zodanig hoogwaardige adviezen uit te
kunnen brengen. Ten behoeve van de aansluiting tussen beroepsonderwijs en bedrijfsleven,
staat de arbeidsmarktrelevantie centraal in de adviezen. Dit is ter inzage op het hoofdkantoor.
Een verkorte versie van het advies is online beschikbaar op www.roacn.com/documents/
Beroepsonderwijs-en-Arbeidsmarkt-2019
“ROA CN heeft als doel om in 2022 een totaalbeeld te kunnen hebben
van de in-, uit, - doorstromers in het (beroeps)onderwijs die vervolgens (wel of niet) toetreden
op de arbeidsmarkt op de BES-eilanden”.

ROA CN tracht in samenwerking met het CBS-kantoor op Bonaire hetgeen is uitgewerkt in
onderstaande figuur. Uit gesprekken met het CBS over een mogelijke samenwerking wordt
duidelijk dat het onderwijs een van de onderwerpen is waar meer aandacht aan besteed mag
worden door verschillende partijen.
ROA CN en CBS (Caribisch Nederland) bundelen hun krachten
Figuur 6: ROA CN en CBS

Verbreding, verdieping en verbetering van lokale (kwantitatieve) data door
cijfers van ROA CN en andere partners te koppelen aan data van het CBS
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Verantwoord omgaan met data – Kennisdeling – Structurele samenwerking
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Registratie van vacatures via het OLB is een verplichting voor lokale werkgevers. Lang niet alle bedrijven voldoen hieraan.
Werkvergunning die, na aanvraag door de werkgever en de betrokken werknemer, verleend wordt door de RCN-Unit SZW,
aan een buitenlandse werknemer die legaal voor een bepaalde periode wil werken op Bonaire.
6
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Om standaardisering van deze informatie-uitwisseling te stimuleren en elkaars behoeften qua
feiten en cijfers in kaart te brengen, heeft ROA CN in september 2019 ervoor gezorgd om een
coördinerende rol op te nemen en was de data bootcamp georganiseerd op Bonaire waar
ketenpartners en ook één vertegenwoordiger van het Openbaar Lichaam Sint-Eustatius
aanwezig waren. Alle aanwezige partners deelden het belang van data uitwisseling en de
meerwaarde van samenwerking. Door de databehoefte in kaart te brengen en data te delen,
kunnen beleidsmakers hun kennis vergroten, beleid effectiever maken en daarmee de
arbeidsmarkt en het onderwijs beter dienen.

Figuur 7: Ketenpartners bij ROA CN tijdens
Data Bootcamp, september 2019.
Centraal Bureau voor de Statistiek Bonaire;
Rijksdienst Caribisch Nederland unit Sociale Zaken en
Werkgelegenheid tevens Onderwijs, Cultuur en Wetenschap;
Openbaar Lichaam Bonaire afdeling Maatschappelijke
Ondersteuning en Arbeid; Openbaar Lichaam St. Eustatius
Labor Department; Scholengemeenschap Bonaire unit Mbo en
Fundashon Forma.
Gastspreker: Peter Donker van Heel.
Bron: ROA CN, 2019

Tijdens de tweedaagse data bootcamp heeft gastspreker Dhr. Peter Donker van Heel
ROA CN en ketenpartners ondersteund met zijn kennis omtrent de arbeidsmarkt. Dhr. Donker
van Heel is een expert in onderzoeksthema’s die te maken hebben met de vraag en aanbod
binnen de arbeidsmarkt, kwaliteit van arbeid, beroepsonderwijs en sociale zekerheid.
De eerste dag heeft elke ketenpartner een pitch gehouden van hun organisatie en data
gerelateerde standpunten naar voren gebracht. De tweede dag was gericht op verbinding. Op
welke manier kunnen we onze (data) informatie met elkaar verbinden. Data vanuit het
beroepsonderwijs, de lokale arbeidsmarkt samenvoegen met data vanuit het eiland hebben wel
degelijk met elkaar te maken. De arbeidsmarktrelevantie en kwantitatieve en kwalitatieve
aansluiting vanuit het beroepsonderwijs op de arbeidsmarkt (en vice versa) blijft een belangrijk
onderwerp voor de Raad en de ketenpartners.
Uit de data bootcamp is het Caribisch Nederland Informatieproject Arbeid & Onderwijs
(CIAO) voortgekomen. Uitdagingen die er op datagebied liggen bij de ketenpartners komen
bij CIAO terecht waarna gekeken wordt wie, wat, waar en wanneer gedaan kan worden. Voor
het eerste jaar zal ROA CN de trekker zijn voor CIAO, daarna rouleert de trekkersrol tussen
CBS, SZW, OLB/MOA en ROA CN.
Eerste initiatieven die in het laatste kwartaal van 2019 zijn besproken binnen CIAO;
- Totale vraag naar arbeid in kaart brengen;
- Studentenvolgsysteem om ex-studenten te volgen tot aan arbeidsmarkt (in-door-uitstroom);
- Uitstroomenquête voor ex-studenten (salaris, functie, werkniveau);
- Salarismeting ex-studenten na behalen mbo-diploma d.m.v. verzamelde loonstaten.
Om een vervolg te geven aan de data bootcamp moet de samenwerking op structurele wijze
worden opgezet (zowel op korte als lange termijn) om uiteindelijk een ‘synergetic flow’ van
informatie te creëren met en tussen de ketenpartners. De samenwerking kan voortvloeien in
een regelmatige uitwisseling van statistiekthema’s en werkmethoden via workshops.

3
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KANS OP WERK
Met de verkregen (data) informatie van de ketenpartners was het mogelijk om in 2019
ROA CN’s eerste infographic te laten maken. De infographic “Kans op Werk” toont de
toekomstige kansen voor mbo-studenten per sector op het eiland Bonaire. Het gaat om de
arbeidskansen die studenten hebben na het afronden van een mbo-opleiding op niveau 2, 3 of
4. De kansen zijn dan nog wel rekening houdend met het niveau en in het verlengde van de
gevolgde opleiding. Kans op Werk geeft de verhouding weer tussen het verwachte aantal
gediplomeerden dat op zoek gaat naar werk en het aantal vacatures die aangemeld waren, welke
geschikt is voor een mbo-gediplomeerde. De mbo-gediplomeerde is dus iemand die de
arbeidsmarkt, na het volgen van een mbo-studie, betreedt.

Figuur 8: Kans op Werk. Bron: ROA CN i.s.m. SGB, CBS, OLB-MOA en RCN-SZW v.a. februari 2018

Doel
Het doel van ROA CN met het publiceren van Kans op Werk op Bonaire is het in beeld brengen
wat momenteel de mogelijkheden zijn van een mbo-gediplomeerde op de lokale arbeidsmarkt
en wat ROA CN met de verkregen (data) informatie kan produceren voor in eerste instantie
Bonaire en, wanneer er meer data verzameld kan worden, in de toekomst ook voor SintEustatius en Saba.
•
•
•

Kans op werk geeft informatie over het arbeidsmarktperspectief voor reeds afgestudeerde en
aankomende mbo-gediplomeerden;
Kans op werk geeft scholen informatie over de behoefte van de arbeidsmarkt aan
gediplomeerden;
De resultaten kunnen ook door (aankomende) studenten en hun ouders gebruikt worden om
voor een bepaalde opleiding of beroep te kiezen;
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•

Het bedrijfsleven heeft met Kans op Werk een indicatie of er voldoende mbo-gediplomeerden
op de arbeidsmarkt beschikbaar zijn of komen.
Doelgroep
De resultaten kunnen door (aankomende) studenten en hun ouders gebruikt worden om voor
een bepaald beroep te kiezen. Ook krijgt SGB-mbo te zien hoe hun opleidingen 7 aansluiten op
de lokale arbeidsmarkt. De ontwikkelde informatie is echter niet alleen geschikt voor de
huidige gebruikers, maar is ook relevant voor de overheid (RCN en OLB) en overige
beleidsmakers,
lokale
arbeidsmarktpartijen
en
branche-organisaties.
Bepaling Kans op Werk
In 2019 is Kans Op Werk voor het eerst volledig op administratieve bronnen en publicaties van
samenwerkende ketenpartners gebaseerd. De ketenpartners zijn o.a. Openbaar Lichaam
Bonaire afdeling Maatschappelijke Ondersteuning en Arbeid (MOA), Rijksdienst Caribisch
Nederland-unit Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW), het Centraal Bureau voor de
Statistiek (CBS) en de Scholengemeenschap Bonaire (SGB).

•
•
•
•
•
•
•

Daartoe heeft ROA CN aan de hand van de cijfers van het jaar 2018:
Analyse van vacatures aangemeld bij OLB-afdeling MOA geclassificeerd
Bepaling van de aantallen relevante vacatures voor studenten die hun mbo-opleiding met een
diploma afronden
Analyse van het aantal gediplomeerden van het middelbaar beroepsonderwijs schooljaar
2017/2018
Prognose van het aantal gediplomeerden van het middelbaar beroepsonderwijs in 2018/2019
Analyse van de lokale werkzoekenden
Analyse van de verleende tewerkstellingsvergunning SZW
Confrontatie van de vraag (aangemelde vacatures) en aanbod (aantal mbo-gediplomeerden).

Figuur 9: Vraag en aanbod

7

(https://mbobonaire.com/opleidingen/)
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GESCHIEDENIS
2017 t/m 2019 - Branchemeetings bij ROA CN
2019

2018

2017

2016

Branchemeetings zijn in vergelijking met de voorgaande jaren verdubbeld. De nadruk leggen
op data verzameling voor o.a. versterking van het eindejaarsadvies krijgt meer aandacht bij
ROA CN in 2017. Saba werd vanaf halverwege het jaar beheerd vanuit St. Eustatius en beide
bovenwindse eilanden hadden te maken met natuurlijke weeromstandigheden, naast
onduidelijkheid rondom onderwijsvernieuwingen. De gevolgen: minder groei in cijfers. Het
jaar kenmerkt zich verder met 127 erkenningen op alle drie eilanden, 31 leerbedrijven erkend,
17
leermeestertrainingen
(CBT)
en
205
gecertificeerde
leermeesters.
In 2018 werd een vacature vervuld voor een adviseur met data coordinatie, een logisch ‘next
step’ van data bij ROA CN. 194 erkenningen zijn verleend, 44 leerbedrijven erkend,
116 leermeester gecertificeerd. In 2019 zijn infographics gepubliceerd om zodoende de
beroepsgerichte samenleving meer zicht te geven op de kans op werk en BPV. In 2019 kwam
het nieuws dat op de bovenwindse eilanden de Raad een NTA gaat worden. Op Bonaire waren
er 198 erkenningen, 14 leermeestertraingen georganiseerd, 185 leermeesters gecertificeerd, 31
leerbedrijven erkend waar nog 30 op de wachtlijst stonden voor het eind van het kalenderjaar.
Er zijn ook enkele workshops gegeven en 15 branchemeetings. Op Saba waren er 2
leermeestertraining georganiseerd, er waren 12 leermeesters gecertificeerd.

2013 t/m 2016 - ROA CN erkenning en extra fte’s

2015

2014

2013

Op 1 juni 2013 ging de erkenningsprocedure van ROA CN de lucht in en begon de raad
zelfstandig leerbedrijven te erkennen. 114 erkenningen zijn verleend aan 49 leerbedrijven. 11
leermeestertrainingen (CBT) zijn georganiseerd en 121 leermeesters zijn in 2013
gecertificeerd. In 2014 zijn de erkenningen op Saba verdubbeld na vervulling van de positie
van een adviseur/trainer. 132 erkenningen zijn verleend, 59 leerbedrijven erkend, 25
leermeester trainingen zijn georganiseerd en 221 leermeesters zijn gecertificeerd. ROA CN
ontving een positieve beoordeling door Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs
Bedrijfsleven (SBB) als groeiende professionele organisatie.
Arbeidsmarktontwikkeling en kwaliteitsbewaking is een must in de verdere ontwikkeling van
de raad. 1fte werd vervuld met de bovenstaande taken en er kwam verlichting in werk rondom
facilitair, administratief en financieel door het aannemen van een officemanager.
St. Maarten werd ondersteund met het opzetten van een ROA aldaar. 2015 kenmerkt zich met
194 erkenningen aan 60 leerbedrijven, 22 leermeestertrainingen en 172 leermeesters. 2016
viert ROA CN haar vijf jaar bestaan op St. Eustatius. Bonaire kent een 128% groei in
erkenningen. In totaal zijn 310 erkenningen verleend, 65 leerbedrijven erkend, 17
leermeestertrainingen zijn georganiseerd en 188 leermeesters gecertificeerd.

2009 t/m 2012 - Het begin van een ROA, ROA CN is een feit
2012

2011

2010

Figuur 10: Geschiedenis

In 2009 is er een opzet gemaakt om ROA op Bonaire te starten o.l.v. stichting Forma. In 2010
was het proces afgerond met de eerste adviseur in dienst. In datzelfde jaar was ROA CN
opgenomen in WEB BES. Via Nederlandse kenniscentra werden 57 erkenningen verleend en
14 leerbedrijven erkend op Bonaire. 8 leermeestertrainingen (CBT) werden op Bonaire
georganiseerd en 80 leermeesters gecertificeerd. ROA CN maakte toen gebruik van het digitale
registratiesysteem opgezet door Forma. Er werden plannen ontwikkeld voor een eigen
huisvesting.
Op 29 september 2011 was ROA statutair opgericht. Drie bestuursleden waren aangetrokken
voor Bonaire. Een interim-directeur en trainer zijn uitgezonden vanuit een Nederlandse
kenniscentra. I.s.m. kenniscentra in Nederland werden 33 erkenningen verleend en 15
leerbedrijven erkend op Bonaire. 4 leermeestertrainingen werden op Bonaire georganiseerd en
1
op
Saba.
In
totaal
waren
er
51
leermeesters
gecertificeerd.
Op 6 februari 2012 werd het statuut aangepast voor Caribisch Nederland en is er sprake van
een ROA CN. De vestigingen op Bonaire, St. Eustatius en Saba gingen officieel samenwerken
als één organisatie. In 2012 zijn 107 erkenningen verleend, 37 leerbedrijven erkend i.s.m.
Nederlandse kenniscentra. 10 leermeestertrainingen zijn georganiseerd en 72 leermeesters zijn
gecertificeerd.

Buiten ring: Bonaire - Midden: St. Eustatius - Binnen: Saba

16
18

ORGANISATIESTRUCTUUR
In 2019 kwam er een verandering in ROA CN’s voorzitterschap.
Tot en met september 2019 was Orphaline Saleh bestuursvoorzitter van de
ROA CN en per 29 september 2019 heeft de voormalige secretaris Patrick
Dowling de positie overgenomen. De voorzitter en huidige secretaris Brigitte
Boekhoudt vormen samen met de penningmeester Bettina Schroeter het
dagelijks bestuur met tekenrecht. Op Sint Eustatius zijn Monique JamesBrown en Roy Hooker de twee bestuursleden die o.a. de belangen van het
eiland behartigen en op Saba zijn dit Bettina Schroeter en Mike Stamm.
Figuur 11:
Vanaf 29 september
2019 Voorzitter

De voorzitter overlegt regelmatig met de secretaris, de penningmeester en
de directeur.
De voorzitter is in eerste instantie het aanspreekpunt, die de maandelijkse financiële
rapportages samen met de penningmester nauwkeurig in de gaten houdt en accordeert. Het
dagelijks bestuur houdt de leden continu op de hoogte van interne en externe ontwikkelingen
en het behalen van doelstellingen mede door input van de directeur.
Het voltallig bestuur kwam vorig jaar tweemaal bijeen, op Bonaire (mei 2019) en op
St. Eustatius (november 2019). In mei heeft het bestuur de Grand Thornton Accountants
ontmoet en het financieel verslag van 2018 besproken. Tevens hebben bestuursleden van Saba
en Sint Eustatius drie stage bedrijven bezocht om zo een indruk te krijgen hoe ROA CN hier
op Bonaire actief is.
In november heeft het voltallige bestuur meer inzicht gekregen in het CVQ-systeem en de
opzet van de National Training Agency (NTA). Tevens is bespreken om ROA CN meer
zichtbaar te maken op de eilanden. Tevens zijn er sollicitatiegesprekken gevoerd om twee
nieuwe bestuursleden voor St. Eustatius aan te trekken.
In het kader van ‘Corporate Governance’ heeft het bestuur samen met Dhr. Kroon van
Galan Group de volgende documenten op gesteld:
• Bestuursreglement ROA CN;
• Directiereglement ROA CN;
• Procuratie Regeling ROA CN;
• Profielschets voorzitter van het bestuur van de stichting ROA CN;
• Profielschets secretaris van het bestuur van de stichting ROA CN;
• Profielschets penningmeester van het bestuur van de stichting ROA CN;
• Profielschets algemeen bestuurslid van het bestuur van de stichting ROA CN;
In de maand mei 2019 zijn de documenten door het bestuur geaccordeerd en zijn zij ingevoerd
voor het goed het functioneren en professionaliseren van het bestuur, directie en de organisatie.
Het bestuur heeft in november 2019 het besluit genomen om, conform de statuten, een bestuur
vergoeding uit te keren voor het jaar 2019 voor een totaal bedrag van USD 19,200. In de
begroting 2019 is hiervoor een bedrag opgenomen van USD 3,600, en de daadwerkelijke
vergoeding wijkt daarmee USD 15,600 af van de opgestelde begroting 2019. In 2018 heeft het
bestuur een cursus Corporate governance gevolgd. Naar aanleiding van deze cursus heeft het
bestuur eind 2018 besloten om de Corporate governance structuur in te voeren. De kosten voor
het invoeren van de Corporate governance heeft USD 20,351 gekost.
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“ROA CN is uniek en enig in zijn soort in het Caribisch gebied. Ik ben trots op het team,
de organisatie en we zijn enthousiast over wat ROA CN verder kan betekenen voor de
drie eilanden en onze buureilanden". Voormalige voorzitter ROA CN, Orphaline Saleh

ROA CN bestuur per 31 december 2019:

Figuur 12: Bestuursoverzicht

Continuïteit is belangrijk. Daarom moet ROA CN vermijden dat op een bepaald moment de
helft of meer van de leden van het bestuur gelijktijdig aftreedt. Aan de andere kant moet je
ervoor waken dat bestuursleden totaal vergroeid raken met de instelling. Uit governanceperspectief is het belangrijk dat ROA CN op een objectieve manier bestuurd wordt.
Met goedkeuring van het bestuur, is in 2019 een 1fte vervuld en was het team weer compleet.
De verdere ontwikkeling in professionalisering van de stichting, met vooruitblik naar de doelen
voor 2020 zoals beschreven in de onderwijsagenda 8 kon verder aangepakt worden. De focus
was in 2019 gericht op een inhaalslag van leermeester certificeren, kwaliteitsborging,
arbeidsmarkttrendanalyse, data bootcamp realiseren en advisering over doelmatigheid van
lokale opleidingsaanbod op de drie eilanden. Data verzameling, verwerken en analyseren is
verder geprofessionaliseerd binnen de raad waarbij voornamelijk op Bonaire successen zijn
geboekt met de ketenpartners. De focus in 2020 zal zijn om ook kwantitatieve en kwalitatieve

8

Onderwijsagenda 2017-2020
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data op Saba en Sint Eustatius verder te gaan professionaliseren om zodoende een data
bootcamp te organiseren. Een NTA worden zal de komende jaren vorm gaan krijgen.
Aan de wettelijke taken voldoen zonder kwaliteit uit het oog te verliezen is ondanks enkele
uitdagingen een blijvende focus van het team van ROA CN. Alle adviseurs werkzaam bij de
Raad zijn opgeleid tot trainers binnen de systematiek van competentiegericht opleiden en
verzorgen ook leermeestertrainingen en workshops.
Waar twee adviseurs voornamelijk bezig zijn met de (leer)bedrijven, leermeesters en kwaliteit
van de beroepspraktijkvorming zijn de andere twee adviseurs voornamelijk bezig met het
beleid, data en adviserende taken van ROA CN.
“ROA CN is in de afgelopen negen jaar gegroeid tot een dynamische organisatie die zowel het
beroepsonderwijs als de arbeidsmarkt bedient. Er komt meer bij kijken in de naleving van de wettelijke
taken. Een goed samenwerkingsverband op 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. Dit
gaat gepaard met de economische plannen voor eiland ontwikkelingen en onderwijsvernieuwingen. Als
adviesorgaan streven we ernaar om onszelf te blijven ontwikkelen met betrekking tot de aansluiting op
de arbeidsmarkt, gekoppeld aan mogelijkheden binnen het middelbaar beroepsonderwijs.
Dit is van belang voor de drie eilanden en de ketenpartners,
waar ook kennis van de regionale ontwikkeling belangrijk is”.

Het streven van het team en organisatie is om structureel doeltreffende onderwijs en
arbeidsmarkt data te (laten) verzamelen voor valide en betrouwbare informatie over actuele
ontwikkelingen binnen de sectoren en deze informatie aan te leveren in een advies. We
luisteren naar onze samenwerkingspartners, de leerbedrijven en de leermeesters en vragen om
feedback waardoor de raad verbeterslagen kan maken als adviesorgaan. Branchebijeenkomsten
organiseren met de frequentie die in 2018 is ingevoerd zijn ook in 2019 verder ingezet om de
sectoren en het beroepsonderwijs dichter bij elkaar te brengen.
Het team streeft voortdurend naar efficiënte, verantwoorde en innovatieve bedrijfsvoering die
alle sectoren bedient met ‘up to date’ informatie vanuit onze wettelijke taken naar het
ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap toe, maar beseft ook dat groei van het team
een volgende stap zal moeten zijn die momenteel nog niet haalbaar is binnen de huidige
begroting. Daarnaast blijft het een streven van het team om in 2020 samen met de
onderwijsinstellingen frequent de (online) beroepspraktijk vorming (BPV) monitor te
gebruiken om kwalitatieve aspecten van BPV te meten bij zowel de leerbedrijven als de BPV
student.
Het jaar 2020 en de daaropvolgende jaren wordt een uitdagende periode voor het personeel,
bestuur en stakeholders om het CVQ-structuur naar Nederlandse maatstaven op te zetten. ROA
CN ziet deze nieuwe ontwikkeling positief tegemoet.
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ORGANOGRAM

‘Als kleine maar dynamische organisatie, heeft ROA CN het belang gezien van data voor
advies en beleid en het samenwerken met partners om verder door te groeien en
gemeenschappelijke doelen te bereiken. Dit is de fase waar ROA CN nu in zit. Het is mij
een eer om hieraan deel te mogen nemen.’ SK.

Figuur 13: Organogram
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TEAM OVERZICHT MET TAKEN

“ROA CN team is een dynamisch en inspirerend
team met passie om met creativiteit, drijfveer en
daadkracht groei tot stand te brengen bij het
individu, de ketenpartners en leermeesters”.
Directeur ROA CN, Elyane Paul

Figuur 14: ROA CN TEAM
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II. FOCUS OP DE EILANDEN
In december 2019 heeft ROA CN haar jaarlijks advies uitgebracht aan het ministerie van
Onderwijs, cultuur en wetenschap. Dit in het kader van doelmatigheid en
arbeidsmarktrelevantie van beroepsopleidingen op de Caribisch Nederlandse eilanden. Een
beknopte versie van dit advies is online gepubliceerd, en geeft een impressie van actuele
ontwikkelingen binnen het onderwijs en op de arbeidsmarkten van de BES-eilanden9.
Onderstaande tekst is een korte versie van het online verslag en is een uitnodiging om het
verslag op de ROA CN website te gaan lezen.
Per opleidingsdomein is er voor Bonaire in het document gekeken naar baanperspectieven
o.b.v. vacatures en verleende tewerkstellingsvergunningen. Voor wat betreft Sint Eustatius en
Saba is ingegaan op de (beroeps)bevolking van de eilanden en de studentaantallen.
In het document komt naar voren dat werkgevers moeite hebben met het vinden van personeel.
ROA CN constateert dat vooral werkgevers in de bouw, techniek en horeca problemen ervaren
met het vervullen van vacatures. Dit is op Sint Eustatius en Saba, maar vooral op Bonaire. Het
betreft vooral functies op mbo-niveau tot en met niveau 3. Denk hierbij aan metselaars,
timmermannen, elektromonteurs, bedieningsmedewerkers of koks. Ook constateert ROA CN
dat in deze sectoren momenteel relatief weinig mbo-studenten actief zijn, waardoor het
onwaarschijnlijk is dat vraag en aanbod in de nabije toekomst in balans zijn. Er is een
structureel tekort aan afgestudeerden ten opzichte van de opnamecapaciteit van de branches.
Hierdoor worden er voor deze functies relatief vaak tewerkstellingsvergunningen verleend.
Van de op Bonaire mbo-afgestudeerden tussen 2014 t/m 2017, is 66% na hun studie een
dienstverband aangegaan. Opvallend is dat voor alle mbo-niveaus dit percentage ongeveer
gelijk is. Dit percentage is lager dan in bijvoorbeeld Europees Nederland waar in dezelfde
periode 86% van de afgestudeerden na hun studie een dienstverband is aangegaan. Deze
statistieken zijn in 2019 voor het eerst, in samenwerking met het CBS, uitgezocht en
gepubliceerd. Voor Saba en Sint Eustatius is dit in de toekomst ook te achterhalen ongeacht de
geringe aantallen. Dit vergt een optimale regristratie en samenwerking tussen de ketenpartners.
Afgestudeerden op Bonaire gingen vooral werken bij bedrijven actief in de groot-en
detailhandel, gevolgd door de overheid, horeca en techniek. Van de afgestudeerden uit 2018
met een dienstverband bedroeg het salaris in 60% van de gevallen minder dan $1000 bruto per
maand. Hierbij valt op dat het verschil tussen het loon van een afgestudeerde op niveau 4 ten
opzichte van overige mbo-niveaus gering is. Het is belangrijk bij de interpretatie van deze
resultaten dat er nog geen duidelijkheid is of de afgestudeerden een fulltime of parttimebaan
bekleden.

9

http://roacn.com/uploads/documents/beroepsonderwijs-en-arbeidsmarkt-caribisch-nederland2019/Beroepsonderwijs-en-Arbeidsmarkt-2019.pdf
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Bonaire
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BEVOLKINGSONTWIKKELING BONAIRE
Sinds Bonaire op 10 oktober 2010 een bijzondere gemeente van Nederland werd, is de
geregistreerde bevolking van Bonaire met ruim een kwart gegroeid. Uit de cijfers van het CBS
blijkt dat Bonaire op 1 januari 2019, 20.104 inwoners telt. Op Bonaire is de migratie de
belangrijkste component van bevolkingsontwikkeling. Immigranten komen vooral uit Middenen Zuid-Amerika.
De verwachting is dat de bevolking van Bonaire blijft groeien. In 2030 wordt een inwonertal
van krap 25.000 voorzien. Bonaire gaat naar verwachting vergrijzen en zal volgens de prognose
in 2050 een aandeel vijfenzestigplussers hebben van 32 procent. Het aantal jongeren blijft
daarentegen vrij stabiel (CBS, 2019-A).

Bonaire - Bevolkingsprognose
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Figuur 17: Bevolkingsprognose

AANTALLEN ONDERWIJSVOLGENDE BONAIRE
In het schooljaar 2019-2020 telt het mbo op Bonaire in totaal 543 studenten. Hiermee is het
aantal middelbaar beroepsonderwijs studenten met 13% toegenomen ten opzichte van vorig
schooljaar. De groei komt voornamelijk doordat er een grote lichting studenten is gestart met
een niveau 1 opleiding, bij Fundashon Forma. Daarnaast is het aantal BBL studenten t.o.v.
voorgaande jaren fors gestegen. Waar er in 2017 nog maar 32 BBL-deelnemers waren, zijn er
in het schooljaar 2019/2020 in totaal 103 deelnemers die een BBL-traject volgen. Deze
trajecten komen deels voort vanuit
de vraag van werkgevers. Dit door
bijvoorbeeld veranderende weten
regelgeving
of
een
scholingsbehoefte voor het zittend
personeel.

Figuur 18: Studenten versus Erkenningen

ROA CN kijkt per kwartaal naar
de ingediende (data) informatie
van de BPV (-periodes) van de
onderwijsinstelling om zodoende
gericht
te
zorgen
voor
erkende
leerbedrijven.
Waar er tekorten zijn, streeft ROA
CN om nieuwe leerbedrijven te
werven.
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BEVOLKINGSONTWIKKELING SINT EUSTATIUS
Sint Eustatius telt op 1 januari 2019, 3138 inwoners en kende hiermee een lichte daling ten
opzichte van 2018. De bevolking van Sint-Eustatius groeit naar verwachting van het CBS naar
3800 inwoners in 2045. Hiermee kent de bevolking een veel minder sterke groei dan Bonaire.
In figuur 18 is te zien dat de bevolking van Sint-Eustatius in 2015 met 13% naar beneden is
bijgesteld. Dit als gevolg van de opschoning van de bevolkingsadministratie. Veel mensen uit
het buitenland stonden destijds ten onrechte nog in de bevolkingsadministratie (CBS, 2016-G).
Deze personen zijn tot de emigranten gerekend. Daarnaast schrijven studenten die in het
buitenland
gaan
studeren
zich
uit
bij
de
bevolkingsadministratie.
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AANTALLEN ONDERWIJSVOLGENDE SINT EUSTATIUS
Afgeleid van de oktobertelling telt de Gwendoline van Putten School (GvP) op
Sint Eustatius dit huidige schooljaar een totaal van 227 leerlingen, één meer dan vorig jaar.
Van deze 227 leerlingen, volgen er 44 een CVQ-opleiding. Er worden geen mbo-opleidingen
meer aangeboden op de GvP. Dit heeft te maken met de transitie naar het CXConderwijssysteem. Leerlingen kunnen de deelnemen aan de CVQ-opleidingen General
Construction, Early Childhood Development of Commercial food preparation.
Momenteel biedt de GvP school nog geen CVQ-programma’s op de niveaus 3 en 4. De
school is voornemend in de toekomst wel niveau 3 opleidingen te gaan aanbieden (GvP,
2019). Het huidige opleidingsaanbod lijkt een logische keuze als men kijkt naar de vraag
vanuit de arbeidsmarkt en lokale economie. Toch is het afstemmen van vraag en aanbod op
een sterk beperkte arbeidsmarkt ingewikkeld. Zo zijn sommige opleidingsbehoefte van
tijdelijke aard, vindt er veel migratie plaats en keren eilandskinderen lang niet altijd terug.
Er zijn maar beperkte mogelijkheden om te sturen op de aansluiting tussen het onderwijs en
de arbeidsmarkt. Al zouden studenten meer verdeeld worden over meer opleidingen, dan
speelt alsnog de kwestie dat veel studenten waarschijnlijk vertrekken voor een
vervolgopleiding en zo niet direct de arbeidsmarkt betreden.
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BEVOLKINGSONTWIKKELING SABA
Saba telde op 1 januari 2019 in totaal 1915 inwoners. Hiermee is de bevolking met 11%
afgenomen t.o.v. een jaar eerder. Dit komt omdat het aantal emigranten dat hun vertrek meldde
hoog was (CBS, 2019-A). Mogelijk kwam dat mede door de orkaan die in november 2017 over
Saba trok. Uit een prognose van het CBS blijkt dat de bevolking zal groeien naar 2,4 duizend
inwoners rond 2050.
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AANTALLEN ONDERWIJSVOLGENDE SABA
Afgeleid van de oktobertelling telt de Saba Comprehensive School (SCS) 98 leerlingen, vijf
minder ten opzichte van één jaar eerder. Op Saba is alleen de mbo-opleiding niveau 2 tot
Technical maintenance assistant nog actief. Naast deze mbo-opleiding zijn er leerlingen
bezig met de CVQ-course Early Childhood Development niveau 2, en volgen enkele
studenten de opleiding General Constructions niveau 2. Net als op Sint Eustatius hangt de
opleiding Early Childhood Development samen met het programma BES(t) 4 kids, waarbij
personeelsleden in de kinderopvang in het bezit dienen te zijn van een diploma.
Ondanks het geringe aantal studenten is het volgens ROA CN belangrijk om
beroepsonderwijs aan te blijven bieden en zo het onderwijs toegankelijk te houden.
Daarnaast is het ook vanuit sociaal en economisch oogpunt van belang om de arbeidsmarkt
te blijven bedienen. Zo zijn er net als op Sint Eustatius maar zeer beperkte mogelijkheden
om te sturen op de aansluiting tussen het onderwijs en de arbeidsmarkt.
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STUDEREN IN DE REGIO
Het mbo-Bonaire heeft stappen gezet binnen het “Studeren in de regio”. Momenteel moeten
studenten die willen doorstuderen al op een jonge leeftijd naar Europees Nederland. Niet alle
studenten ronden vervolgens succesvol hun studie af. Mede omwille van deze reden, wil het
mbo-Bonaire het studeren in de regio stimuleren. Onderzoeksbureau Berenschot is gevraagd
te onderzoeken wat de mogelijkheden zijn, en wat de haalbaarheid is, van de uitbreiding van
opleidingen en de realisatie van een campus op Bonaire, zowel voor mbo-opleidingen, verkorte
trajecten als Ad-trajecten. Eind 2019 heeft een delegatie van Berenschot, ROA CN bezocht.
Het onderzoek gaat uit van de hypothese dat studeren in de regio meer kansen biedt op een
succesvolle onderwijscarrière. Begin 2020 zal ROA CN de resultaten van het onderzoek vanuit
de SGB ontvangen.
ROA CN omarmt het idee van studeren in de regio. Zeker gezien dit wederzijdse effecten heeft.
Studenten die op Bonaire geen passend onderwijs kunnen vinden, kunnen zo mogelijk
eenvoudiger uitwijken naar een van de buureilanden.
Uitdagingen waar ROA CN voor staat is de toetsing van arbeidsmarktrelevantie op deze
eilanden. Waar ROA CN is opgericht voor de BES-eilanden is er (nog) geen duidelijk beeld
van arbeidskansen op Aruba en Curaçao. Bovendien zijn hier geen door ROA CN erkende
leerbedrijven waardoor de BPV-kwaliteit voor studenten die uitwijken naar de buureilanden
niet gewaarborgd kan worden.

JOBCENTRUM
Zoals vermeld in het bestuursakkoord, gesloten tussen De Staat der Nederlanden en Het
Openbaar Lichaam Bonaire, is het jobcentrum een plaats waar werkzoekenden en werkgevers
samenkomen. Het OLB en de RCN-Unit SZW werken hierin op één locatie samen. In plaats
vanuit de organisatie(s) te redeneren, dient bij de dienstverlening de behoefte van de klant
centraal te staan. Het doel van het jobcentrum is dat een werkzoekende op één plek alle
informatie kan ontvangen op zowel het gebied van inkomen en werk. Werkgevers kunnen ter
plekke vacatures melden en informatie krijgen over bijvoorbeeld tewerkstellingsvergunningen
of over coaching om werknemers adequaat te begeleiden (OLB, 2019).
Het jobcentrum zorgt ervoor dat inwoners van Bonaire minder ‘papierwerk’ krijgen, minder
tijd kwijt zijn om op verschillende plekken langs te moeten en sneller gekoppeld worden als er
een zoekvraag is voor een baan. Ook voor werkgevers biedt de tijdwinst door een efficiëntere
dienstverlening van de overheid en het sneller koppelen van vraag en aanbod op de
arbeidsmarkt.
De samenwerking tussen het OLB en de RCN-Unit SZW kan gefaseerd worden uitgebreid naar
andere partners op het vlak van onderwijs en arbeidsmarkt (Ministerie BZK, 2018). Er zijn
enkele gesprekken gevoerd tussen het jobcentrum en ROA CN. Tot op heden is de (mogelijke)
rol van ROA CN niet concreet. Wel is duidelijk dat data uitwisseling tussen de partijen
genoemd belangrijk is en zal plaatsvinden. Verwachting is dat dit medio 2020 zal plaatsvinden.
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ONTWIKKELINGEN OP SABA EN SINT EUSTATIUS: CVQ
Voor de bovenwindse eilanden Sint Eustatius en Saba geniet de Caribbean Vocational
Qualification (CVQ) de hoogste prioriteit. Deze vorm van Engelstalig beroepsonderwijs moet
gaan bijdragen aan een betere aansluiting tussen het onderwijs en de (lokale en regionale)
arbeidsmarkt. Deze systematiek die in ongeveer 23 (ei)landen in de Caribische regio wordt
gehanteerd is in lijn met de transitie naar Engelstalig beroepsonderwijs. Het is imperatief dat
op geen enkel moment de lokale (en regionale) arbeidsmarktrelevantie uit het oog wordt
verloren door de diverse spelers gedurende de transitie periode.
De afgelopen drie jaar werd er tijd besteed aan het vergaren van de nodige kennis en informatie
ten behoeve van het introduceren van CVQ op Saba en Sint Eustatius. Hiervoor zijn de
afgelopen twee jaar al enkele doelen behaald. Twee medewerkers van ROA CN hebben een
‘Assessor training’ gevolgd en met succes afgerond en kunnen hierdoor als ‘Internal Verifiers’
en
CVQ-coördinator fungeren. Deze stappen heeft ROA CN moeten doorlopen om een mogelijke
NTA te worden. Bovendien hebben beide medewerkers deelgenomen aan een Webinar van
drie sessies om hun kennis uit te breiden over CVQ-gerelateerde aspecten, die van belang zijn
voor de implementatie van het CVQ op de bovenwindse eilanden. Daarnaast zijn er contacten
met zowel het CXC Jamaica als het TVET Council van Barbados die ondersteuning kunnen
bieden aan ROA CN.
In maart 2019 is in overeenstemming met OCW besloten dat ROA CN zich de komende jaren
zal inspannen om zich te ontwikkelen tot een NTA. Een organisatie die de NTA-taken
coördineert en het proces bewaakt ten behoeve van de kwaliteitsborging van het Engelstalige
beroepsonderwijs op beide bovenwindse eilanden.
Om als NTA te kunnen fungeren, zal ROA CN erkend moeten worden door CANTA.
De erkenningsprocedure bestaat uit een zelfevaluatie aan de hand van de Quality Assurance
Criteria and Guidelines for CVQ (vastgesteld in 2009, zie website CANTA). ROA CN heeft
zich in 2019 verdiept in de procedure, en een uitwerking opgeleverd aan OCW CG. In 2020
zal in samenwerking met OCW CG bekeken worden wat haalbaar is. Enkele uitdagingen waar
ROA CN voor staat;
•
•

•

Nederland is geen lid van CARICOM en het is nog niet bekend of ROA CN daarom
wel een door CANTA erkende NTA kán worden. Dit aandachtspunt wordt op het
moment van schrijven nog uitgezocht door het ministerie van OCW.
Bepaalde werkzaamheden (zoals het geven van training, of het afgeven van certificaten)
moeten door een zogenaamde ‘awarding body’ uitgevoerd worden. Een awarding body
is een onderwijsinstelling. Volgens de Nederlandse wetgeving is ROA CN geen
onderwijsinstelling en kan daarom (nog) geen (volledige) invulling geven aan deze
NTA-aspecten. ROA CN staat er echter voor open om als awarding body aangewezen
te worden, mocht dit mogelijk gemaakt kunnen worden.
Met het functioneren van ROA CN als NTA zijn extra kosten gemoeid, bovenop de
huidige begroting van ROA CN. Mede gezien het leerlingaantal is het belangrijk steeds
kritisch op kosten te blijven letten. ROA CN zal in samenspraak met het ministerie van
OCW periodiek een kostenafweging maken. Deze afweging kan ertoe leiden dat er
vanuit kosteneffectiviteit wordt gekozen om bepaalde NTA-taken bij een andere NTA
in te kopen.
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Uitdagingen vormen deel van het proces omdat de digitale communicatie niet altijd optimaal is
en deze het proces vertraagt om informatie te ontvangen van de Caribische eilanden.
ROA CN heeft een ‘self assesment’ gemaakt en ingediend bij verschillende NTA’s en een
offerte ontvangen van de National Training Agency op Barbados. Doelen die beschreven waren
in de Raad’s eerste versie van het plan van aanpak waren te hoog gegrepen en deze is dan ook
aangepast. In de 2e helft van 2019 was het door de kleinschaligheid van het team onmogelijk
ons compleet op het worden van een NTA te focussen, omdat het jaarlijks advies in orde dient
te zijn.
Eind 2019 heeft OCW een conferentie georganiseerd waar alle partners die met het CXCsysteem te maken hebben aanwezig waren. Veranderingen op de bovenwindse eilanden en de
mogelijke toebedeelde taken van eenieder werden besproken. Met als resultaat dat men meer
op één lijn kwam te zitten voor wat betreft de vernieuwingen en ontwikkelingen bij elke partner.
ROA CN zal zich de komende jaren buigen over de vervolgstappen die ondernomen moeten
worden om als organisatie mee te groeien in de CVQ- ontwikkelingen op zowel Saba en Sint
Eustatius. De wettelijke taken van ROA CN blijven bestaan zoals advies uitbrengen aan de
ministerie van OCW v.w.b. het arbeidsmarktrelevantie en doelmatigheid van de
(beroeps)opleidingen. Het behouden van de leerbedrijven en leermeester blijft ook een focus
terwijl we de leermeestertraining aanpassen. Voor de leerbedrijven zal ook de
erkenningsprocedure aangepast worden. Branchemeetings en arbeidsmarktonderzoeken gaan
gebaseerd worden op de onderwijs files van de Caribbean Vocational Qualification.
Om een National Training Agency te worden zal de Raad aan verschillende eisen moeten
voldoen
die
niet
binnen
één
keer
behaald
kunnen
worden.
We zijn ervan overtuigd dat, door de huidige taken om te vormen naar het Caribisch systeem,
en deze ter goedkeuring in te dienen bij de CANTA, ROA CN al een goede stap in de richting
van een NTA neemt in het komende jaar om vervolgens verder strategisch te gaan plannen voor
de komende jaren.

33
33

III. FOCUS OP DE TOEKOMST
In Caribisch Nederland bestaat er nog altijd één ROA CN. Passie en vertrouwen in ROA CN’s
visie en missie is onze drijfveer zonder enig moment kwaliteit uit het oog te verliezen.
Ketenpartners weten ons te vinden. Ook de buureilanden in het Caribisch gebied kloppen bij
ons aan de deur. ROA CN is continu in dialoog. Met deskundigheid en enthousiasme dragen
we bij, aan goede aansluiting van beroepsopleidingen en de arbeidsmarkt met deugdelijke
adviezen en volwaardige trainingen. Met ambitie kijken we uit naar de korte en lange termijn
doelen maar zijn we ook bewust van de uitdagingen die zich hiermee kunnen voortdoen.
Als adviesorgaan zijn we momenteel kwetsbaar door onze eigen kleinschaligheid. Adviseurs
zijn tevens trainers, zijn de directe contactpersoon voor de onderwijsinstellingen en de
bedrijven. Opleidingsdomeinen zijn verdeeld onder de adviseurs om zodoende de werkdruk te
verlagen. Interne processen schrijven en zelf materialen ontwikkelen zijn taken, waarmee
adviseurs te maken hebben bij de Raad. Het team merkt het meteen wanneer er sprake is van
uitval
van
één
of
meerdere
werknemer(s).
Desondanks is het animo hoog en motiveert elk teamlid elkaar om verder te gaan in onze
gedeelde visie: Beroepsonderwijs en de Arbeidsmarkt dichter bij elkaar brengen.
Het ideaalbeeld van ROA CN is om continu adviezen uit te brengen voor elke sector. In 2019
is het ons gelukt om voor de sector zorg en welzijn en techniek diepgaande adviezen te geven.
Verder willen we de voortgang van de sectoren volgen. Sectoren zoals de bouw en techniek
verdienen meer aandacht maar ook de sectoren toerisme, zorg en welzijn. Er ontstaan en
veranderen beroepen, die andere kennis en vaardigheden vergen van de mbo-studenten. In
branchemeetings kunnen we meer kennis uitwisselen over de aansluiting voor toekomstige
vakmensen met een bepaald specialisme, zoals bijvoorbeeld ‘prefabricated’ huizen bouwen,
installatie- en onderhoud voor zonnepanelen en asbestsanering. Toerisme vergt meer aandacht
door de diversiteit en werkgelegenheid die dit met zich meebrengt voor middelgrote en kleine
bedrijven, maar ook voor startende entrepeneurs. Er zijn over het algemeen onvoldoende
vakmensen die verder doorstuderen d.m.v. een BBL-traject en onvoldoende jongeren die voor
arbeidsmarktrelevante opleidingen kiezen. De bekendheid van de arbeidsmarktrelevante
sectoren en BBL-trajecten als kansrijke perspectief voor huidige werknemers willen we de
komende jaren verder ondersteunen door middel van info- en video graphics.
In de sectoren waar er BPV-tekorten bestaan moet ROA CN het register verder uit gaan breiden
door nieuwe leerbedrijven te werven. Het is ook van belang om binnen het bestaande register
te blijven monitoren op BPV-beschikbaarheid en frequentie. De BPV-kwaliteit mag frequenter
worden gemeten door middel van de BPV-monitor. Naast het erkennen van nieuwe
leerbedrijven, staat ook de deskundigheidsbevordering van leerbedrijven centraal, met als
speerpunten de professionalisering van leermeesters. Ons doel is immers de beschikbaarheid
van een toereikend aantal leerbedrijven (van voldoende kwaliteit) te verzorgen. ‘Kans op BPV’
en ‘Kans op werk’ willen we elk jaar bekend maken aan de samenleving op alle drie eilanden.
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Op lange termijn hoopt ROA CN door middel van leermeesters, sector ‘communities’ vormen
met VIP’s als vertegenwoordigers en toekomstige examinatoren. Een ander streven is om een
studentenkamer op te zetten waar mbo-studenten sector relevante ontwikkelingen volgen en
meedenken in de adviesvorming. Op deze manier hoopt ook ROA CN terug te geven aan de
maatschappij en jonge leiders te helpen vormen op de drie eilanden.
Ambities van ROA CN houden o.a. in dat de komende jaren de Raad nog meer
toekomstbestendig moet worden. Zo willen we ons richten op de interne ontwikkeling op het
gebied van data-analyse en interpretatie, maar ook het belang van data verder stimuleren bij de
ketenpartners. Onze digitale infrastructuur zal ook mee moeten gaan groeien met de eisen van
de moderne technologische wereld.
De huidige dataverzameling en analyse binnen ROA CN wordt momenteel door 1fte
uitgevoerd. In de komende periode dient de kennis gedeeld te worden binnen de Raad. Met
1,8fte met beleidstaken komen we momenteel niet goed op gang met deze ontwikkelingen en
komt de Raad te kort in effectiviteit en tijd. De focus ligt op het volgen van
arbeidsmarktontwikkelingen en op een goede aansluiting met de (CVQ en mboberoepsopleidingen). Herziene kwalificatiestructuur, mogelijke keuzedelen en de transitie van
de opleidingen naar de herziene kwalificatiestructuur verdienen meer van onze aandacht.
Arbeidsmarktrelevantie aantonen voor elke opleiding, in zowel het Nederlandse en Caribische
onderwijssysteem, blijft een wettelijke taak van ROA CN.
Een structurele samenwerking met SBB zou in de nabije toekomst gewenst zijn om onze
interne kennis verder te ontwikkelen. SBB is ook enig in hun soort in Europees Nederland en
wij zijn als ROA CN een kleinere versie in Caribisch Nederland.
ROA CN wenst, op lange termijn erkenningen te kunnen geven op Curaçao, Aruba en
St.
Maarten
zodat
mbo-studenten
vanuit
Bonaire,
Sint Eustatius en Saba hun beroepspraktijkvorming kunnen volgen. Daarnaast is het ons
ambitie, om als enige instantie op de eilanden te mogen erkennen, voor Nederlandse mbostudenten ook namens de SBB. Deze onderlinge afspraken en taakverdelingen zullen deel
moeten uit maken van toekomstige overeenkomsten.
Het onderhouden van netwerken binnen Caribisch Nederland omtrent inhoudelijke expertise,
trends, ontwikkelingen en draagvlak creëren hoort ook tot een van de taken van ROA CN.
Tevens verzamelen we valide en relevante (data) informatie over onderwijs en arbeidsmarkt
op zowel kwantitatieve als kwalitatieve aspecten. Ook in 2020 hoopt ROA CN op een solide
samenwerking en verdere groei met de ketenpartners.
Op Sint Eustatius en Saba is het een streven om een organisatie te worden met coördinerende
taken van een National Training Agency naar de twee onderwijsinstellingen toe, maar ook
verantwoordelijkheden voor de leermeesters en de leerbedrijven in het nieuw
onderwijssysteem. Dit brengt met zich mee dat we verschillende beleidsstukken en procedures
moeten aanpassen en herbeschrijven binnen ROA CN voor de twee Bovenwindse eilanden.
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Een extra werknemer aannemen op de Bovenwindse eilanden die beide talen spreekt en tevens
op beleidsmatig niveau kan functioneren is ons streven.
Effectief communiceren naar de buitenwereld, in de officiële talen op de drie eilanden van
Caribisch
Nederland,
zal
de
komende
jaren
meer
aandacht
krijgen
op sociale media en website. Onze prioriteitenlijst is te lang voor het aantal fte’s die momenteel
beschikbaar zijn. Wij hopen in de nabije toekomst ook hierin te gaan groeien om op alle fronten
onze dienstverlening te professionaliseren.
Ten tijde van het schrijven van het bestuursverslag in het kalenderjaar 2020 heeft ROA CN
naast
Covid-19
uitdagingen
ook
kansen
gekend.
Zoals eerder benoemd is het team van ROA CN klein. Medewerkers ontwikkelen zich
gedurende hun jaren bij ROA CN en hierdoor worden hun kansen op de arbeidsmarkt groot.
ROA CN heeft als organisatie afscheid moeten nemen van de officemanager en twee
adviseurs/trainers die hun carrière ergens anders gaan voortzetten. In een korte tijd heeft
ROA CN drie nieuwe werknemers in dienst kunnen nemen en zijn ze in hun inwerkperiode.
Covid-19 bracht met zich mee dat de leermeestertrainingen en erkenningsgesprekken van
aankomende leerbedrijven op Bonaire niet georganiseerd kunnen worden. Met 62 leermeesters
op de wachtlijst en 35 leerbedrijven die op een erkenningsgesprek wachten heeft het team zich
gebogen in kennisoverdracht aan de nieuwe teamleden maar ook op het ontwikkelen van een
nieuw aanpak in het nieuwe normaal. Een digitale training is ontwikkeld, de
leermeestertraining is aangepast, alle gesprekken werden digitaal gevoerd, meetings werden
online gepland en trainingen voor de tweede helft van het jaar worden gepland rekening
houdend met anderhalf meter afstand. Dit heeft als gevolg dat er een beleid komt voor de
aankomende leermeesters om op basis van scores en intakegesprek te determineren wie de
digitaal training kan volgen, wie met een toetsing zich leermeester kan gaan noemen en wie de
tweedaagse training dient te volgen.
Door onze wettelijke taken en toekomstige werkzaamheden aan te passen in het nieuwe
normaal en goed te blijven doen, efficiënter te werken, de dienstverlening verder te
moderniseren en exploreren zijn wij het adviesorgaan waar afspraken worden gemaakt over
de aansluiting van beroepsonderwijs op de arbeidsmarkt.
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IV. FINANCIEEL VERSLAG
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.
Hiernaast vindt u de staat van en
lasten over 2019.
De baten van ROA CN bedragen
USD 650,000 en de lasten USD
693,298.
Het resultaat ad. USD 41,321 is
in mindering gebracht op de
egalisatiereserve waardoor het
saldo baten en lasten nihil is.
Personeelslasten waren in 2019
hoger dan begroot door het
inzetten van inhuurkrachten om
kwalitatief en effectief aan alle
taken te voldoen.
Het bestuur heeft in november
2019 het besluit genomen om,
conform de statuten, een
bestuursvergoeding uit te keren
voor het jaar 2019 voor een
totaalbedrag van USD 19,200. In
de begroting 2019 is hiervoor
een bedrag opgenomen van USD
3,600, en de daadwerkelijke
vergoeding wijkt daarmee USD
15,600 af van de opgestelde
begroting 2019.
De jaarrekening is ter inzage op
het hoofdkantoor en de
beknopte versie is verder ook
beschikbaar op de website
www.roacn.com
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