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MANAGEMENTSAMENVATTING 
 

De Raad Onderwijs Arbeidsmarkt Caribisch Nederland is een Nederlandse overheidsinstantie op Bonaire 
gesubsidieerd door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Het heeft als belangrijkste taak 
het onderwijs en de arbeidsmarkt op elkaar te laten afstemmen. Belangrijke onderdelen hier van zijn, het 
erkennen van leerbedrijven, het certificeren van leermeesters, het adviseren aan OCW over 

arbeidsmarktrelevantie van opleidingen en het organiseren van branchemeetings waarbij het onderwijs en 
de arbeidsmarkt bij elkaar komen.  

Het Middelbaar beroepsonderwijs (Mbo) op Bonaire is het enige onderwijs op Bonaire gesubsidieerd door de 
Nederlandse overheid dat studenten direct klaarstoomt voor de arbeidsmarkt, en levert daarmee een 

substantiële bijdrage aan de arbeidsmarkt. De ROA CN gaf aan graag te willen weten welke knelpunten er 
zijn in de aansluiting vanuit het MBO richting de arbeidsmarkt, en tot welke mismatchen deze leiden. Het 
onderzoek heeft vorm gekregen door veel informatie te genereren en vervolgens bijzonderheden toe te 
lichten. Er is eerst gekeken naar de huidige situatie van het Mbo en de arbeidsmarkt. Hierna is gekeken naar 
de ontwikkelingen. 

Probleemstelling: wat zijn de verwachte verschillen tussen vraag en aanbod op de arbeidsmarkt van Bonaire 
vanuit de uitstromers van het Middelbaar beroepsonderwijs op een termijn van drie jaar, en wat kan er aan 

worden gedaan om de mismatch te verbeteren?  

Doelstelling: op 12 januari 2016 een adviesrapport opleveren aan de directie van ROA CN, die de mismatch 

van vraag en aanbod op de arbeidsmarkt van Bonaire vanuit het Middelbaar beroepsonderwijs in kaart 
brengt voor de aankomende 3 jaar, waarbij aanbevelingen tot een betere aansluiting worden gedaan.  

Resultaten  
Na het evalueren van het huidige Mbo-onderwijs is geconcludeerd dat het Mbo-onderwijs kleinschalig is, en 

hierdoor weinig studenten aflevert. Vraag en aanbod zijn dan ook niet in balans. De aankomende drie jaar 
zal meer dan 60% van de studenten afstuderen op een niveau 1 of 2 opleiding. De mismatch is er in de 
eerste plaats dan ook op de hogere opleidingsniveaus vanaf Mbo-niveau 3. Het tekort aan hoger opgeleiden 
is eenvoudig te verklaren doordat er geen hogere scholen of universiteiten zijn op Bonaire, bekostigd door 
de Nederlandse overheid. Het kwantitatieve tekort werd duidelijker door het grote aantal aangevraagde 
tewerkstellingsvergunningen, vooral in de bouw, horeca en toerisme. Opmerkelijk, gezien dit vooral 
beroepen betreft op lager en middelbaar niveau. Deze sectoren zijn niet aantrekkelijk, blijkt ook uit het 

aantal ingeschreven leerlingen. Dit terwijl het economisch zeer belangrijke sectoren zijn voor Bonaire, nu en 
in de toekomst. Zo zal als gevolg van de bevolkingsgroei door een hoog migratiecijfer de bouwsector hard 
groeien.  

Na verdere evaluatie blijkt dat het Mbo op Bonaire achterloopt op dat van Nederland, en niet voldoet aan de 

basiskwaliteit volgens de onderwijsinspectie. Hoge uitvalpercentages, taalachterstanden en een tekort aan 
docenten vormen problemen. Het kwalitatief mindere onderwijs uit zich volgens werkgevers in de praktijk. Al 
heeft dit maar voor een klein gedeelte te maken met de beroepsinhoudelijke kennis, maar vooral met de 
motivatie, werkhouding en arbeidsethos van werknemers en studenten. Waar eerder gedacht werd aan een 
kwantitatief tekort (vraag en aanbod), blijkt het probleem dieper te liggen. Werkgevers ervaren dat lokale 
werknemers weinig arbeidsethos hebben. Opmerkelijk is dat het arbeidsparticipatiepercentage van de lokale 
bevolking lager is dan van de niet lokale bevolking. Het probleem moet opgepakt worden door het 

onderwijs, maar de kern ligt in de opvoeding. Vanaf het basisonderwijs zal aandacht besteed moeten worden 
aan dit probleem om studenten tijdens het Mbo en de stage klaar te stomen voor de arbeidmarkt met een 
juiste werkhouding. Werkgevers zelf belonen werknemers onvoldoende of niet passend, wat de motivatie 
niet ten goede komt. Dit komt mede doordat werkgevers de verschillende Mbo-niveaus niet of zelden 
kennen, waardoor enkel in de perceptie van werkgevers al een mismatch ontstaat. Mede hierdoor is de 
drempel voor studenten minder hoog school voortijdig te verlaten; waarom een diploma als het toch niet uit 
maakt voor mijn salaris? Dit klemt te meer nadat is gebleken dat de leer en kwalificatieplicht, mede door de 

grote omvang van het probleem, niet altijd gehandhaafd (kan) worden.  

Aanbevelingen 
In samenwerking met het onderwijs en de werkgevers zal de ROA CN een plan van aanpak moeten opstellen 
om een integraal verbeterplan op te stellen voor het Mbo, waarbij zowel tijdens lesuren als tijdens de stage 

aandacht wordt besteed aan het probleem arbeidsethos. De ROA CN zal in samenwerking met haar partners 
werkgevers op de hoogte moeten stellen van het huidige onderwijssysteem, en in het bijzonder over de 
niveauverschillen om zo een eerlijke beloning af te dwingen. Als gevolg zal het belang van een diploma 
toenemen. Tevens zal de ROA CN werkgevers het maatschappelijke belang van een diploma voor studenten 
moeten laten zien. Ook is het aan te bevelen om beroepskeuzevoorlichtingen en studievoorlichtingen te 
geven aan studenten, om zo mede de minder aantrekkelijke sectoren bouw en toerisme onder het voetlicht 
te brengen. Over het algemeen kan geconcludeerd worden dat de mismatch dusdanig groot is dat drie jaren 

te kort zijn om echte veranderingen door te voeren. Echter kunnen er wel maatregelen getroffen worden (zie 
aanbevelingen) die het onderwijs en de arbeidsmarkt dichter bij elkaar brengen, en zo de mismatch te 
verkleinen.  
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VOORWOORD BETALEN GAS WATER LICHT 

Voor u ligt het onderzoek over de aansluiting van het beroepsonderwijs richting de arbeidsmarkt op Bonaire. 

Dit onderzoek is geschreven in het kader van mijn derdejaars stage aan de opleiding Bedrijfskunde MER van 
Avans Hogeschool. Van september 2015 tot en met januari 2016 heb ik mij verdiept niet enkel in het 
onderwijs en de arbeidsmarkt, maar in alle culturele en maatschappelijke aspecten daar omheen.  

Dit onderzoek is geschreven in opdracht van mijn stagebedrijf, ROA CN. 
Een warme organisatie, waar ik veel heb geleerd van mijn zes 

vrouwelijke collega’s. Leuk om als enige man in dit hechte team te 
hebben gewerkt. Het onderzoek was zeer complex. Er kwam veel meer 
bij kijken dan ik dacht. Het heeft dan ook heel anders uitgepakt dan ik 
had verwacht. Waar ik voor mijzelf bedacht had vraag en aanbod te 
vergelijken, kwam ik er al snel achter dat de aansluiting ook andere, 
kwalitatieve, aspecten heeft die minimaal net zo belangrijk en bepalend 
waren. Het bleek moeilijk om problemen betreft arbeidsethos en 

motivatie aan te snijden tijdens gesprekken. Het afnemen van een 
telefoonenquête leverde dan ook geen gewenst resultaat op. Het 
organiseren van een meeting, waarbij een discussie opgewekt werd had 

daarentegen veel effect. Het feit dat ik een Europees Nederlander ben, 
speelde een rol. Ik merkte dit aan de reacties van sommige mensen. Het 
was dan ook lastig om aan informatie te komen. Dit was sowieso al 
moeilijk door de kleinschaligheid en beperkte informatievoorzieningen. 

Gelukkig stonden mijn stagebegeleiders Nancy Persad van ROA CN en 
Henk van der Velden van het CBS altijd klaar voor mij.  

Naast dat ik veel heb geleerd van mijn collega’s heb ik zeker ook mijzelf 

beter leren kennen. Een leerzame periode, die ik de rest van mijn leven 
als bijzonder zal blijven omschrijven. Het leven op een klein eiland dat 
snel ontwikkelt is niet te vergelijken met het leven in Nederland. Wel zie 
ik dat Bonaire de Nederlandse standaarden wil bereiken. Gek dat 
honderden ezels hier een normaal straatbeeld vormen, je kan rijden 
onder invloed omdat er geen controles zijn, er geen stoplichten zijn, er 
maar een winkelstraatje is en je op de radio hoort of je a.u.b. je gas-, 
water- en lichtrekening wil komen betalen.  

Bij dezen wil ik graag mijn begeleiders en collega’s bedanken voor de fijne begeleiding en ondersteuning 

tijdens dit traject, ook Jannie den Engelsman vanuit Avans Hogeschool aan de andere kant van de oceaan. 

In het bijzonder Elyane Paul, die mij de kans heeft gegeven onderdeel te mogen zijn geweest van dit 
geweldige team. De dienstreis naar Saba (met de kortste landingsbaan ter wereld), Sint Eustatius en Sint 
Maarten zijn niet met een pen te beschrijven, dank hiervoor. Daarnaast wil ik alle geïnterviewden en 
partners van de ROA CN bedanken. Zonder de medewerking van hen had ik dit onderzoek nooit kunnen 
uitvoeren. 

Ik wens u veel leesplezier toe. 

Ian Vermeulen 

Kralendijk, Bonaire  

10 december 2015 

- op  

- Ezels over straat 

  



 

3 
 

INHOUD 
Voorwoord .......................................................................................................................................................................... 2 

Inleiding ............................................................................................................................................................................... 6 

1. Organisatiebeschrijving ............................................................................................................................................... 7 

1.1 Algemene organisatiegegevens ............................................................................................................................ 7 

1.2 Historie .................................................................................................................................................................. 7 

1.3 Omvang en werkzaamheden................................................................................................................................. 7 

1.4.1 Shared values ..................................................................................................................................................... 7 

1.4.2 Organisatieprincipes .......................................................................................................................................... 7 

1.5.1 Caribische cultuur .............................................................................................................................................. 7 

1.5.2 Organisatie cultuur ............................................................................................................................................. 8 

1.6.1 Visie .................................................................................................................................................................... 8 

1.6.2 Doelstellingen..................................................................................................................................................... 8 

1.6.3 Strategie ............................................................................................................................................................. 8 

1.7.1 De meso-omgeving ................................................................................................................................................ 8 

1.7.2 Afnemers ............................................................................................................................................................ 8 

1.7.3 Concurrenten ..................................................................................................................................................... 9 

1.8.1 De macro-omgeving ............................................................................................................................................... 9 

1.8.2 Demografische factoren ..................................................................................................................................... 9 

1.8.3 Economische factoren ........................................................................................................................................ 9 

1.8.4 Sociaal-culturele factoren .................................................................................................................................. 9 

1.8.5 Ecologisch ........................................................................................................................................................... 9 

1.8.6 Politiek .............................................................................................................................................................. 10 

1.9 Financiële analyse ................................................................................................................................................... 10 

1.9.1. Subsidie en kosten: ......................................................................................................................................... 10 

1.9.2 Opvallende posten/mutaties: .......................................................................................................................... 10 

1.10 Conclusie organisatiebeschrijving ......................................................................................................................... 10 

2. Onderzoeksverantwoording .................................................................................................................................... 11 

2.1  Aanleiding ........................................................................................................................................................... 11 

2.2Probleemstelling .................................................................................................................................................. 11 

2.3 Doelstelling .......................................................................................................................................................... 11 

2.4 Afbakening .......................................................................................................................................................... 11 

2.5 Onderzoeksopzet ................................................................................................................................................ 11 

2.6 Onderzoeksmethode ........................................................................................................................................... 12 

2.7  Schematische weergave onderzoeksmethode ................................................................................................... 12 

2.8 Verantwoording onderzoeksmethodes............................................................................................................... 12 

3. Theoretisch kader ..................................................................................................................................................... 13 

4. Huidige situatie ............................................................................................................................................................. 15 

4.1.1Huidig middelbaar beroepsonderwijssysteem Bonaire. ....................................................................................... 15 



 

4 
 

4.1.2 Huidige kwaliteit van het Mbo onderwijs ............................................................................................................ 15 

4.1.3 Verdeling aantal studenten Mbo per sector ........................................................................................................ 16 

4.1.4 Voortijdig schoolverlaters .................................................................................................................................... 16 

4.1.5 Doorstuderen aan HBO ........................................................................................................................................ 17 

Samenvatting huidig middelbaar beroepsonderwijs: ................................................................................................... 17 

4.2 Huidige arbeidsmarkt .................................................................................................................................................. 18 

4.2.1 Beroepsbevolking ................................................................................................................................................. 18 

4.2.2 Vraag naar arbeid ................................................................................................................................................. 18 

4.2.3 Werkloosheid ....................................................................................................................................................... 18 

4.2.4 Moeilijk vervulbare vacatures .............................................................................................................................. 19 

4.2.5 Tewerkstellingsvergunningen .............................................................................................................................. 19 

4.2.6 Wervingskanalen .................................................................................................................................................. 20 

4.3 Huidige (leer)bedrijven ............................................................................................................................................... 20 

Samenvatting huidige arbeidsmark & leerbedrijven .................................................................................................... 21 

5. Ontwikkelingen ............................................................................................................................................................. 21 

5.1.1 Ontwikkelingen onderwijssysteem ...................................................................................................................... 21 

5.1.2 Ontwikkelingen aanbod Mbo opleidingen ........................................................................................................... 22 

5.1.3 Instroomverwachtingen Mbo .............................................................................................................................. 22 

5.1.4 Wat zijn de uitstroomverwachtingen op het Mbo ............................................................................................... 23 

Samenvatting ontwikkelingen onderwijs ...................................................................................................................... 23 

Ontwikkelingen arbeidsmarkt ........................................................................................................................................... 23 

5.2.1. Ontwikkelingen (beroeps)bevolking ................................................................................................................... 23 

5.2.2 Belangrijke brancheontwikkelingen (totaaloverzicht bijlage V) ........................................................................... 24 

5.2.2.1 Toerisme........................................................................................................................................................ 24 

5.2.2.2 Overheid ........................................................................................................................................................ 24 

5.2.2.3 Bouw ............................................................................................................................................................. 24 

5.2.2.4  Industrie ....................................................................................................................................................... 24 

5.2.3 Ontwikkelingen werkloosheidspercentage .......................................................................................................... 25 

5.2.4 Ontwikkelingen moeilijk te vervullen vacatures. ................................................................................................. 25 

5.2.5 Ontwikkelingen tewerkstellingsvergunningen. .................................................................................................... 25 

5.2.6 Ontwikkelingen wervingskanalen ........................................................................................................................ 25 

5.3 visie (leer)bedrijven ................................................................................................................................................. 26 

Conclusie ........................................................................................................................................................................... 27 

Aanbevelingen .................................................................................................................................................................. 28 

Bronnenlijst ....................................................................................................................................................................... 29 

Websites............................................................................................................................................................................ 29 

Boeken .......................................................................................................................................................................... 31 

Rapporten ..................................................................................................................................................................... 31 

Personen/bedrijven....................................................................................................................................................... 32 



 

5 
 

Branchemeetings .......................................................................................................................................................... 32 

Databanken ................................................................................................................................................................... 33 

Wetten en regelingen ................................................................................................................................................... 33 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

6 
 

INLEIDING  
De Raad Onderwijs Arbeidsmarkt Caribisch Nederland is een Nederlandse overheidsinstantie op Bonaire 
gesubsidieerd door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Het heeft als belangrijkste taak 
het onderwijs en de arbeidsmarkt op elkaar te laten afstemmen. Het erkennen van leerbedrijven, het 
certificeren van leermeesters en het organiseren van branchemeetings waarbij het onderwijs en de 
arbeidsmarkt bij elkaar komen, zijn hier belangrijke onderdelen van.  

De aansluiting vanuit het Mbo-onderwijs richting de arbeidsmarkt is van groot belang voor de toekomst van 
Bonaire, mede gezien er geen hoger of universitair onderwijs genoten kan worden op het eiland. Het Mbo is 
dus het enige onderwijs dat direct opleidt tot een beroep waardoor de overheid en school hier veel aandacht 
aan besteed. Een onderzoek uit 2013, uitgevoerd door Ecorys in opdracht van de Rijksdienst Caribisch 
Nederland, geeft een beknopt overzicht van de arbeidsmarkt op alle Caribisch Nederlandse eilanden. Hieruit 

blijkt onderwijs een funderende rol te spelen, en dat de aansluiting naar de arbeidsmarkt niet in balans is. 
De onderzoeker is gevraagd de mogelijke knelpunten op te sporen in de vorm van een onderzoek, met als 
doel aanbevelingen te doen tot een betere aansluiting.  

In het eerste hoofdstuk staat men stil bij de interne organisatie. Het geeft een beeld van o.a. de 
werkzaamheden, financiën en omgevingsfactoren van de ROA CN. Vervolgens komt de 

onderzoeksverantwoording ter spraken in hoofdstuk twee waarin de probleem- en doelstelling aan bod 
komen. Hierna begint het inhoudelijke onderzoek. Hoofdstuk drie is een analyse van het huidige onderwijs 
op Bonaire. Hierbij valt te denken aan het aantal studenten, de kwaliteit van het onderwijs, voortijd 
schoolverlaters etc. Vervolgens wordt in hetzelfde hoofdstuk ook een analyse gegeven van de huidige 
arbeidsmarkt. Hoe groot is de beroepsbevolking? Wat zijn moeilijk vervulbare vacatures? Hoe zien huidige 
werkgevers de aansluiting vanuit het Mbo onderwijs? Hierna komen de ontwikkelingen aan bod, waarbij 

mogelijke knelpunten in de toekomst naar voren komen. Afsluitend de conclusies en aanbevelingen.  
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1.ORGANISATIEBESCHRIJVING 
1.1 ALGEMENE ORGANISATIEGEGEVENS 

Raad Onderwijs Arbeidsmarkt Caribisch Nederland Telefoon:  +559 717 5450  
Hoofdkantoor te Kaya Korona 3     Website: www.roacn.com  
Kralendijk (geen postcode op CN)    Facebook:  www.facebook.com/roacn 

1.2 HISTORIE  
In 2009 is het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, hierna OCW, gestart met de 
voorbereidingen voor de oprichting van de ROA CN. Bij de start van ROA CN was de vraag of er voor elk 
eiland een ROA moest komen. Uiteindelijk is besloten om één ROA CN te laten ontstaan met personeel op 
alle drie de eilanden. Sinds 29 september 2011 is de ROA CN een feit op Bonaire. Het huidige hoofdkantoor 
van de ROA Caribisch Nederland aan de Kaya Korona te Bonaire werd officieel in gebruik genomen op 6 
februari 2012 (RCN, 2012).  

1.3 OMVANG EN WERKZAAMHEDEN 
ROA CN beschikt over drie vestigingen gelegen in het Caribisch gebied. Het hoofdkantoor is gevestigd in 

Kralendijk, de hoofdstad van Bonaire. Daarnaast is er een vestiging op Saba en Sint Eustatius. Net als 
Bonaire vormen deze twee kleine openbare lichamen 1  sinds 2010 een bijzondere gemeente binnen het 
Koninkrijk der Nederlanden.  

Op het hoofdkantoor zijn vijf vaste medewerkers in dienst, op Saba en 
Sint Eustatius slechts één per vestiging. Onderling hebben de collega’s 
echter veel contact via diverse online kanalen.  

De ROA CN heeft diverse taken, een van hun prioriteiten is het 
erkennen van leerbedrijven voor Mbo-studenten op het Nederlands 

Caribisch gebied. Voordat men een erkend leerbedrijf is, moet het 
bedrijf aan diverse eisen voldoen. O.a. een leermeester in huis hebben, 
die de student tijdens de BPV 2  kan begeleiden. De leermeester kan 
zijn/haar cursus volgen bij de ROA CN die hierin faciliteert. Andere 
taken van de ROA CN zijn onder meer een bijdrage leveren aan de 
vertaling van arbeidsmarktontwikkelingen naar de inhoud van 

opleidingen, het in kaart brengen hoe opleidingen aansluiten op de 

werkpraktijk, en doet men voorstellen richting het ministerie van OCW 
voor erkenning en bekostiging van opleidingen. 

Veel van de werkzaamheden van ROA CN zijn opgenomen in de wet WEB BES art. 1.5.1., 1.5.2., 7.2.8. en 
7.3.9.  

1.4.1 SHARED VALUES  
De inzet van ROA CN betreft de uitvoering van wettelijke taken en het vervullen van een rol in het 
bijeenbrengen van bedrijfsleven, beroepsonderwijs en overheid waarbij ROA CN concrete producten en 
diensten toereikt waarmee men een informerende, adviserende en vooral stimulerende rol heeft. 

1.4.2 ORGANISATIEPRINCIPES 
ROA CN is voor alle belanghebbende partijen, studenten, scholen en werkgevers. Slogan: Together, we 
make it work! 

 

1.5.1 CARIBISCHE CULTUUR 
Strak tegenover de Nederlandse cultuur laten Caribisch Nederlanders zich minder leiden door een strakke 

tijdsplanning en gaat men dus iets gemakzuchtiger door het leven. Antillianen zeggen dan ook; 
Nederlanders hebben de klok, wij hebben de tijd. Nederlanders hebben over het algemeen veel minder 
kennis over de Antillianen dan andersom. De cultuurverschillen worden door Europese Nederlanders daarom 
niet altijd direct herkend. Antillianen zijn meer bekend met onze cultuur omdat hier dagelijks het Algemeen 
Dagblad verschijnt, je overal Nederlands kan spreken, er vele Nederlandse toeristen zijn en je op de 
radiozender ook hoort of de Elfstedentocht wel of niet doorgaat. Antillianen ervaren het dan soms ook als 

storend dat Nederlanders zich niet in hun cultuur verdiepen (Leito, 2010).  

                                                                 
1 Een openbaar lichaam is, in de bestuurlijke indeling van het Koninkrijk der Nederlanden, een overheid die bepaalde 

taken uitvoert binnen een bepaald ruimtelijk gebied of op een bepaald inhoudelijk gebied (referentiekader Caribisch 
Nederland, 2012). 
2  Het opleiden in de praktijk noemen we beroepspraktijkvorming (BPV). Dit is een belangrijk onderdeel van het 

moderne beroepsonderwijs (Kenniscentrum PMLF, 2015). 

TELBO, EEN TELECOMBEDRIJF, ONTVANGT HET 
KEURMERK ERKEND LEERBEDRIJF. 
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1.5.2 ORGANISATIE CULTUUR 
Gezien de platte organisatiestructuur en het feit dat de medewerkers een hoge mate van zelfstandigheid 
dragen door eigen taken te vervullen, kan men spreken van een taakgerichte cultuur (Schop, 2015). 

Bepaalde organisatiedoelstellingen moeten gerealiseerd worden (opgedragen door wetsbepalingen vanuit 
Nederland), maar men beslist zelf hoe hier invulling aan gegeven zal worden. Juist hiervoor is gekozen om 
zo Nederlandse wetgeving te vertalen naar de Caribische cultuur, en om ze zo met de aanwezige middelen 
realiseerbaar te maken.  

1.6.1 VISIE  
“ROA CN streeft naar een optimale afstemming van onderwijs op de (toekomstige) arbeidmarkt en wil 
hiermee een positieve bijdrage leveren aan de economische ontwikkeling van de openbare lichamen en de 

onderwijskwaliteit op de eilanden van Caribisch Nederland” (ROA CN, 2014).  

1.6.2 DOELSTELLINGEN 
 De minister jaarlijks adviseren over de doelmatigheid van opleidingen, gelet op arbeidsmarktrelevantie.  
 In schooljaar 15/16 voorstellen doen qua bekostiging van geschikte opleidingen met overheidsgelden. 
 Voor volgend schooljaar 16/17 zorgen voor voldoende kwalitatief goede plaatsen voor beroepspraktijkvorm. 

‘Voldoende’ is afhankelijk van aantal inschrijvingen. 
 

1.6.3 STRATEGIE 
ROA CN hanteert een eigen strategie om haar missie en opgedragen taken/projecten te verwezenlijken. Als 

adviesorgaan is het belangrijk om veranderingen in de (directe)omgeving te signaleren, en hierop in te 
spelen. Daarom is een onderdeel van de strategie om alle partijen die en rol spelen in het verbeteren van de 
onderwijskwaliteit met enige regelmaat te spreken.  

Als non-profit organisatie is het nastreven van een strategie niet altijd eenvoudig. Aan de ene kant moet de 
organisatie hun huidige middelen en vaardigheden op een efficiënte manier inzetten om op korte termijn 

resultaten te realiseren (Bezemer, 2011). Aan de andere kant is het van belang dat ROA CN nieuwe kennis 
en vaardigheden ontwikkelt om daarmee te kunnen reageren op veranderingen op de BES-eilanden 3 . 
Afhankelijk van het budget en de mate van turbulentie in de omgeving kan men dus bepalen hoe invulling 
gegeven zal worden aan de strategie van een project/taak. Voor een project kiest men meestal voor een 
strategie waar alle betrokken partijen mee akkoord gaan om het optimale resultaat te behalen (Paul, 2015). 

1.7.1 DE MESO-OMGEVING 

Gezien ROA CN een adviesorgaan is, dat geen winstoogmerk heeft en inspeelt op ontwikkelingen binnen het 

Caribisch gebied, zal een andere MESO omgeving van toepassing zijn dan bij een profit-organisatie met 
afnemers, concurrenten en substituten. Bepaalde criteria die dan ook niet relevant zijn, worden buiten 
beschouwing gelaten.  

1.7.2 AFNEMERS 
ROA CN werkt samen met diverse organisaties/instanties, zoals de drie Mbo scholen binnen Caribisch 
Nederland, het ministerie van OCW in Den Haag en Caribisch Nederland, Rijksdienst Caribisch Nederland, 
Kamer van Koophandel, het Centraal Bureau voor de Statistiek en alle (leer)bedrijven op Bonaire. Onderling 

wisselen zij informatie uit om ontwikkelingen te signaleren en hier vervolgens op in te spelen. Essentieel is 
dus om de juiste informatie af te nemen bij de juiste organisaties om op tijd in te kunnen inspelen op een 
ontwikkeling. Informatievoorziening voor ROA CN van afnemers en opdrachtgevers is essentieel om in te 
kunnen spelen op deze veranderingen. De organisatie wil wel, maar moet worden voorzien van de benodigde 
informatie wat soms een lastige kwestie blijft. Een verklaring hiervoor is dat A; er weinig cijfers beschikbaar 
zijn, en B; dat men hier niet graag met cijfers werkt. Dit heeft te maken met cultuurverschillen en 

professionaliteit, veel organisaties zijn nog niet bezig met informatiebeheer (Paul, 2015). 

De macht van de afnemers is variërend. Het ministerie van OCW heeft de ROA CN wettelijke taken 
opgelegd, zoals het adviseren over de arbeidsrelevantie van Mbo-opleidingen. ROA CN zal deze taken dan 
ook moeten blijven vervullen, een hoge macht van de afnemer. Daarnaast is de macht van de afnemer bij 
een potentieel leerbedrijf juist laag. Voordat een bedrijf een keurmerk ‘erkend leerbedrijf’ mag afnemen zal 

men aan de eisen moeten voldoen die zijn opgenomen in de erkenningprocedure. 

 

 

                                                                 
3 De afkorting BES verwijst naar de eerste letters van de namen Bonaire, St-Eustatius en Saba, ofwel; Caribisch 
Nederland. 
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1.7.3 CONCURRENTEN 
ROA CN is het enige wettelijk bestaande adviesorgaan dat zich ontfermt over de aansluiting vanuit het Mbo-
onderwijs richting de arbeidsmarkt en bijbehoren op de BES-eilanden. Een directe concurrent in de vorm van 

instanties heeft men dus niet. Als men een stap verder kijkt, is er een vorm van concurrentie tussen de 
eilanden. Onderwijs is voor de kleine eilanden van de BES lastig te organiseren (Paul, 2015). Zo kan men 
hooguit VWO studeren op Bonaire, maar hogere scholen of universiteiten bekostigd door de overheid zijn er 
niet (Bonaire.nu, 2014). Daarnaast zijn er maar een beperkt aantal erkende crebo4 opleidingen op het Mbo. 
Op Saba en Sint-Eustatius kan men hooguit een startkwalificatie 5  halen op Mbo 2 niveau 
(Scholengemeenschap, 2014). Dit heeft als gevolg dat studenten die niet binnen hun sector of op hun 
niveau een opleiding kunnen volgen vertrekken naar een van de omringende eilanden, maar ook naar 

Nederland of de Verenigde Staten. Een gevolg hiervan is dat sommigen nooit terug keren naar hun (ei)land 
van herkomst. De concurrentie in het onderwijs heeft dus directe gevolgen voor vraag en aanbod naar 
opgeleiden op een bepaald niveau of binnen een sector, waarmee ROA CN in aanraking komt. Een probleem 
dat al jaren speelt (Paul, 2015).  

1.8.1 DE MACRO-OMGEVING 
Door middel van een DESTEP analyse is de macro omgeving van ROA CN hieronder in kaart gebracht. Op 
deze factoren kan geen invloed uitgeoefend worden, en zijn cruciaal voor het adviesorgaan ROA CN. 

1.8.2 DEMOGRAFISCHE FACTOREN 
 

In 2014 telde Bonaire 18.413 inwoners, daarmee heeft het de meeste inwoners van Caribisch Nederland 

(CBS statline , 2014). Op Bonaire spreken de meeste mensen Papiaments, voor een klein deel is het 
Nederlands de voertaal (15%). Het bijzondere is dat op Bonaire ruim 90% van de bevolking meer dan één 
taal spreekt waaronder het Nederlands, Spaans of Engels (Rijksdienst CN, zd). De instructietaal op het Mbo 
vanaf niveau 2 is Nederlands (SGB, 2015), wat studeren in Nederland in een later stadium interessant 
maakt. Door de jaren heen stijgt het aantal inwoners op Bonaire. De eerste resultaten van 2015 geven ook 
een stijging aan (Velden, 2015).  

1.8.3 ECONOMISCHE FACTOREN 
Op Bonaire kwamen in 2014 126.000 toeristen aan, ruim 60% hiervan is Nederlands. Toerisme en horeca 
vormen de belangrijkste inkomstenbron voor Bonaire en zijn de grootste bedrijfstak van de totale 
bedrijvigheid op het eiland (CBS, 2015). Binnen de bedrijfstakken op Bonaire werken ruim 8,6 duizend 
personen die een gemiddeld inkomen hebben van 23.000 dollar per jaar. Dit is in verhouding gelijk aan de 

omringende eilanden (CBS, 2014).  

1.8.4 SOCIAAL-CULTURELE FACTOREN 
Typerend voor Bonairianen is dat de Bonairianen “houden van hun eiland, trots zijn op hun identiteit, sterk 

hechten aan harmonieuze familiebanden en sociale contacten, zich verbonden voelen met de natuur, de rust 
en de kleinschaligheid en de vriendelijkheid die Bonaire als woon- en leefgebied uitstraalt koesteren” 
(Masterplan Strategische Ontwikkeling Bonaire, 2010). Hierin zal weinig veranderen, maar is er een dreiging 
door de toenemende bevolkingsgroei die ontstaat door immigranten die niet dezelfde passie voor het eiland, 
en dus cultuur, zullen dragen (Drs. G. Van Werven, 2010). De ROA CN zal er dus rekening mee moeten 
houden welke andere nationaliteiten zich vestigen op Bonaire, en welk werk men hier komt doen. Later in 

het onderzoek zal men hier op terug komen.  

1.8.5 ECOLOGISCH 
Bonaire ligt dicht bij de evenaar waardoor het weer constant zonnig is met temperaturen rond de 30 graden. 
De altijd aanwezige Passaatwind maakt de temperaturen draaglijk. Gemiddeld is er negen uur zon per dag 
(Weer en klimaat, 2015). Dit klimaat is doorslaggevend voor het inkomen van Bonaire, het trekt gedurende 

het hele jaar toeristen. Bonaire staat bekend als ‘divers paradise’, waardoor het duiktoerisme zeer hoog is. 
Hotels bieden duikmogelijkheden, en er zijn 25 duikscholen op het eiland (Duikscholen Bonaire, z.d.). In de 

toeristische sector zal dus altijd veel werk blijven. De arbeidsrelevantie van deze sector is dus hoog, en zal 
dat ook blijven. Echter is er momenteel een bedreiging. De wereldwijde temperatuurstijging vormt een 
bedreiging voor koraal. Koraal is namelijk zeer gevoelig voor temperatuurveranderingen, loopt de 
temperatuur op, dan loopt het koraal een grote kans ten onder te gaan aan ’coral bleaching’, waardoor 
kleuren verdwijnen (wardgreve, Z.d.). Gezien het merendeel van de hotels en reisorganisaties zich richt op 
duikers, kan hierdoor het toerisme in de verre toekomst teruglopen. 

                                                                 
4  Het centraal register beroepsopleidingen (crebo) is een systematische verzameling gegevens over 
beroepsopleidingen en bijbehorende opleidings- en exameninstellingen (Dienst Uitvoering Onderwijs, 2015). 
5 Het minimale niveau dat nodig is om een volwaardige plaats op de arbeidsmarkt te veroveren, of door te stromen 
naar vervolgonderwijs (CBS, 2015).  
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1.8.6 POLITIEK  
Gezien de bijzondere status van Bonaire, die een gemeente vormt binnen Nederland, is de politieke situatie 
ook vrij bijzonder. Zo zijn er voor en tegenstanders van het huidige beleid. Een kleine politieke beweging 

pleit onder andere voor een nieuw referendum over de status van het eiland (Beautiful Bonaire, Z.d.). Deze 
politieke veranderingen, en de nog altijd Nederlandse heerschappij, zorgen voor onenigheid tussen de 
Nederlanders en de inwoners van Bonaire. In hetzelfde jaar dat de Bonairianen voor het eerst mochten 
stemmen voor de tweede kamer, dreigden er rellen te ontstaan op Bonaire door ‘teveel Nederlandse 
invloeden’ (Nu.nl, 2012). Op 17 december 2010 vond er, na vele verzoeken, een referendum plaats waarbij 
de vraagstelling luidde ‘„Ik ben het ermee eens, dat Bonaire een openbaar lichaam is geworden in de zin van 
artikel 134 van de Nederlandse Grondwet: "Ja" of "Nee".’ Een overweldigende meerderheid, 85%, stemde 

‘NEE’ en ziet het dus liever anders. Echter was de opkomst zeer beperkt, slechts 35% van de Bonairianen 
kwam opdagen. Destijds besloot minister van Buitenlandse Zaken Donner dat de 65% thuisblijvers als 
voorstemmers moeten worden gerekend (Bonaire.nu, 2011). Hierdoor is het referendum destijds ongeldig 
verklaard en zijn consequenties, in de vorm van nieuwe onderhandelingen over de staatkundige structuur, 
verworpen.   

De ROA CN is afhankelijk van de subsidie van het ministerie van OCW. Het belang van Nederland is binnen 
de organisatie zeker duidelijk. Afhankelijk van de subsidie kan men opdrachten uitvoeren en wettelijke taken 
volbrengen. Zonder Nederland zal de ROA CN gefinancierd moeten worden door een eigen overheid, wat niet 

realistisch is binnen het eilandelijke budget (Paul, 2015). Een bedreiging voor de organisatie.  

1.9 FINANCIËLE ANALYSE 

1.9.1. SUBSIDIE EN KOSTEN: 
ROA CN heeft geen omzet gezien het een non-profit organisatie betreft. Inkomsten heeft men wel in de 
vorm van een jaarlijkse subsidie door het ministerie van OCW. Uit het jaarverslag blijkt dat ROA CN in 2014, 
net als in de voorgaande jaren, 450.000 dollar heeft ontvangen. Echter waren de uitgaven hoger, namelijk 

$524.254. 

1.9.2 OPVALLENDE POSTEN/MUTATIES: 
Opvallend zijn dus de uitgaven van de organisatie, die hoger zijn dan de inkomsten. Hierachter zit een 
logische verklaring, ROA CN heeft een reserve opgebouwd in haar beginfase toen er weinig personeel was en 
werkzaamheden nog beperkt waren. Van deze reserve is de afgelopen jaren gebruik gemaakt. Bij het niet 
benutten van deze reserves kan er gekort worden op de jaarlijkse subsidie (Paul, 2015). Het negatieve saldo 

kan op langere termijn echter problemen opleveren. Dit heeft het ministerie van OCW ook ingezien. Men 

heeft onderhandelingen over een subsidieverhoging positief afgesloten, er is een subsidieverhoging gegeven.  

De loonkosten, die in eerste oogopslag vrij hoog lijken, bedragen 63,8% van de totale kosten. Gezien er 
geen andere grote kostenposten zijn, zoals wel bij een profit-organisatie o.a. IWO, is dit hoge percentage 
verklaarbaar. De liquiditeit is in 2014 iets verslechterd ten opzichte van 2013; 1,64. Deze wordt gemeten 

middels de current ratio welke per jaareinde 2014 0,48 bedraagt. Dit geeft aan dat ROA CN mogelijk in 
problemen komt als men op korte termijn moet betalen aan schuldeisers. Echter heeft ROA CN weinig 
kortlopende schulden, gezien er weinig inkoopbehoeften zijn (ROA CN, 2014). De solvabiliteit, die aangeeft 
in welke mate ROA CN in staat is om aan haar financiële verplichtingen te voldoen, is ook verslechterd van 
0,45 in 2013, naar 0,05 eind 2014. Dit zorgwekkende gegeven komt door de negatieve resultaten van de 
laatste jaren, waarbij men nogmaals bevestigt dat een subsidieverhoging noodzakelijk was gezien reserves 
opraakten.  

1.10 CONCLUSIE ORGANISATIEBESCHRIJVING  

De ROA CN is een stichting met een maatschappelijke functie die bekend is bij vele eilandbewoners in 

Caribisch Nederland (Paul, 2015). De hoofdtaken, opgedragen door het ministerie van OCW, weet men 
ondanks het beperkte budget te volbrengen. Echter blijft het lastig een visie te maken over de toekomst 
waarbij vraag naar werkgevers en het aanbod van studenten in kaart zal worden gebracht. Hoe is de 
aansluiting? Er lijkt een kwantitatief tekort in bepaalde sectoren. De vraag is of dit enkel komt door te weinig 
aanbod aan personeel, of groei van bedrijven. Welke mogelijke andere oorzaken liggen ten grondslag? De 

groei van het eiland, ontwikkelingen in de politiek en economie maken dat ROA CN soms achter de feiten 
aanloopt. Informatievoorziening is dan ook van groot belang.  

De (jonge) organisatie streeft er naar om haar wettelijke taken in de toekomst nog beter te verwezenlijken. 
Contact met alle betrokken partijen staat hierbij centraal. De ROA CN is een adviesorgaan en zal informatie 

moeten krijgen van deze partijen om jaarlijks een advisering te kunnen doen richting het ministerie van 
OCW.  
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2. ONDERZOEKSVERANTWOORDING  
2.1  AANLEIDING  

De aansluiting vanuit het Mbo-onderwijs richting de arbeidsmarkt is van groot belang voor de toekomst van 
Bonaire, mede gezien er geen hoger of universitair onderwijs genoten kan worden op het eiland. Het Mbo is 
dus het enige onderwijs dat direct opleidt tot een beroep waardoor de overheid en school hier veel aandacht 
aan besteedt.  

Een onderzoek uit 2013, uitgevoerd door Ecorys in opdracht van de Rijksdienst Caribisch Nederland, geeft 
een beknopt overzicht van de arbeidsmarkt op alle Caribisch Nederlandse eilanden. Hieruit blijkt onderwijs 
een funderende rol te spelen, en dat de aansluiting naar de arbeidsmarkt niet in balans is. Dit probleem 
speelt volgens ROA CN al voor de overgang naar het Nederlandse Onderwijssysteem in 2011, maar hoopte 

met de invoering van het middelbaar beroepsonderwijs op een betere aansluiting in kwalitatieve zin.  

De ROA CN heeft als wettelijke taak om het ministerie van Onderwijs Cultuur en Wetenschap over de 
arbeidsmarktrelevantie van beroepsopleidingen op het Mbo in Caribisch Nederland te adviseren. Hierbij 
spelen vele factoren een rol, o.a. ontwikkelingen binnen de arbeidsmarkt; hoe relevant is een opleiding als 
er geen arbeidsperspectieven zijn binnen Caribisch Nederland? Maar ook branche krimp/groei is van belang; 

wat is de vraag en het aanbod naar personeel in bepaalde sectoren? Welke factoren maken dat de 

aansluiting niet optimaal is? Zijn er mogelijke andere oorzaken dan enkel een aanbod tekort of overschot in 
bepaalde sectoren? Bonaire is een snel groeiend eiland zoals is te lezen in de organisatiebeschrijving van de 
organisatie. Niet alleen qua inwoners, techniek, toerisme (en dus economie), maar ook politieke 
ontwikkelingen spelen een belangrijke rol. De ROA CN zal moeten inspelen op actuele ontwikkelingen, en die 
van in de toekomst.  

Door de ontwikkelingen in kaart te brengen hoopt de ROA CN het beroepsonderwijs hier beter op af te 
stemmen en dit mee te nemen in hun advisering naar het ministerie van OCW. 

2.2PROBLEEMSTELLING 
Wat zijn de verwachte verschillen tussen vraag en aanbod op de arbeidsmarkt van Bonaire vanuit de 
uitstromers van het Middelbaar beroepsonderwijs op een termijn van drie jaar, en wat kan er aan worden 

gedaan om de mismatch te verbeteren? 

2.3 DOELSTELLING 
Op 12 januari 2016 een adviesrapport opleveren aan de directie van ROA CN, die de mismatch van vraag en 

aanbod op de arbeidsmarkt van Bonaire vanuit het Middelbaar beroepsonderwijs in kaart brengt voor de 
aankomende 3 jaar, waarbij aanbevelingen tot een betere aansluiting worden gedaan.  

2.4 AFBAKENING 
Dit onderzoek heeft enkel betrekking op de aansluiting vanuit het middelbaar beroepsonderwijs op Bonaire 

naar de arbeidsmarkt van Bonaire. Er is bewust gekozen om het onderzoek enkel te richten op Bonaire, en 
niet voor geheel Caribisch Nederland6. Gedurende een vooronderzoek op Saba en Sint Eustatius is gebleken, 
mede door de cultuurverschillen, populatie, ontwikkelingen en de verschillende manieren van onderwijs, het 
niet haalbaar is om een onderzoek te doen voor alle eilanden. De opzet van het onderzoek zal in een later 
stadium gebruikt kunnen worden als model voor de eilanden Saba en Sint Eustatius.  

De aansluiting in kwantitatieve zin (vraag en aanbod) zal getoetst worden op de sectoren waarin de meeste 
trends worden geanalyseerd die een mogelijke krimp/groei veroorzaken die direct invloed hebben op de 
economie van Bonaire. 

Er is gekozen om de aansluiting vanuit het Mbo-onderwijs richting de arbeidsmarkt te onderzoeken vanuit de 

enige Mbo-instelling op Bonaire, Scholengemeenschap Bonaire (SGB), en de erkende leerbedrijven7. De 
leerbedrijven maken deel uit van de arbeidsmarkt, begeleiden studenten tijdens stage, hebben een sterke 
binding met de Scholengemeenschap Bonaire en de ROA CN. 

2.5 ONDERZOEKSOPZET  
In bijlage I vindt u de deelvragen. Zie 2.7 voor hoofd deelvragen. 

                                                                 
6 Het Koninkrijk der Nederlanden bestaat uit de 4 landen Nederland, Aruba, Curaçao en Sint Maarten. De laatste 3 
landen vormen samen met de 3 bijzondere gemeenten Bonaire, Sint Eustatius en Saba het Caribisch deel van het 
Koninkrijk. De 3 bijzondere gemeenten samen heten Caribisch Nederland.  
7 Enkel bij erkende leerbedrijven mogen studenten een stage lopen (WEB BES art. 1.5.2) De leerbedrijven worden 
erkend door ROA CN, zijn aanwezig tijdens branchemeetings, vullen enquêtes in en begeleiden studenten. Op deze 
wijze verwachte de onderzoeker dat zij op de hoogte waren van het niveau dat studenten hebben en dienen te 
hebben.  
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2.6 ONDERZOEKSMETHODE 
Dit onderzoek is kwalitatief van aard, maar onderbouwd met kwantitatief onderzoek. Cijfers, statistieken en 
metingen geven mede antwoord op de probleemstelling. Daarnaast ligt de focus van dit onderzoek met 

name bij de betekenis die de onderzochte personen zelf aan situaties hebben geven; opvattingen over de 
aansluiting vanuit het Mbo-onderwijs richting de arbeidsmarkt verschillen per sector en zelfs per persoon. 
Om deze opvattingen te horen heeft de ROA CN branchemeetings georganiseerd waarbij het bedrijfsleven, 
leermeesters en directie/docenten van de Mbo-instelling gehoord zijn. Verschillende stellingen passeerden de 
revue, waardoor een discussie tot stand kwam met als doel het onderwijs en de arbeidsmarkt beter op 
elkaar af te stemmen.  

Interviews zijn afgenomen bij docenten en beleidsbepalers van de enige Mbo-instelling op Bonaire betreft 
het onderwijs, maar ook betrokkenen zoals de leerplichtambtenaar. Met betrekking tot  de arbeidsmarkt zijn 
de KVK en het CBS ondervraagd. Enquêtes, waarbij men is ingegaan op o.a. de arbeidskrachtbehoeften en 
marktgroei, zijn tijdens de branchemeetings afgenomen.  

Het kwantitatieve gedeelte van het onderzoek was van belang om te analyseren welke ontwikkelingen zich 
mogelijk (kunnen gaan) afspelen in de toekomst, hoeveel studenten betreden de arbeidsmarkt? Wat is het 
werkloosheidspercentage? Dit soort informatie is eveneens opgevraagd bij bovengenoemde organisaties. 
Bestaande publicaties (vooral van het CBS) zijn geraadpleegd om de huidige situatie en trends in kaart te 

brengen. Het literatuuronderzoek bestaat dan ook vooral uit gerelateerde onderzoeken en publicaties over 
het onderwijs in Caribisch Nederland, de lokale arbeidsmarkt, cultuur, jeugd etc. 

De deelvragen zijn mede te beantwoorden door theorieën en modellen toe te passen. Tijdens de 
organisatiebeschrijving is het 7’s model toegepast en wordt de externe omgeving geanalyseerd aan de hand 
van een DESTEP analyse. Vervolgens kan de huidige situatie in kaart worden gebracht doormiddel van de 
IST-SOLL GAP analyse. De GAP geeft vervolgens aan welke mismatch er is tussen de aansluiting vanuit het 

beroepsonderwijs naar de arbeidsmarkt en welke aanbevelingen gedaan kunnen worden om deze GAP te 
verkleinen.  

2.7  SCHEMATISCHE WEERGAVE ONDERZOEKSMETHODE  
 

 
 

 

 

 

 

2.8 VERANTWOORDING ONDERZOEKSMETHODES  

LITERATUURONDERZOEK   DEELVRAAG 1,2,3,4,5,6 

Literatuuronderzoek is een onderzoeksmethode die inzicht geeft in bestaande relevante literatuur waarmee 
antwoorden op de deelvragen worden onderbouwd. Het is dan ook gebruikt bij alle deelvragen. Bronnen als 

bestaande relevante onderzoeken, publicaties met betrekking tot onderwijs en arbeidmarkt en rapportages 
van het stagbedrijf zijn geraadpleegd. Zo zijn rapporten van de onderwijsinspectie geanalyseerd, 
jaarverslagen van scholen en ROA CN, statistieken van het CBS en relevante maarschappelijke onderzoeken 
van o.a. Unicef.  

INTERVIEW     DEELVRAAG 1,2 
Interviews hebben diepgang gegeven aan het onderzoek. Is er een probleem? En zo ja, welk? Door de 
interviews heeft het onderzoek een andere invalshoek gekregen. Er bleek een ander probleem te zijn dan 
dat de onderzoeker eerst dacht. Er bleek eerder een kwalitatief probleem dan een kwantitatief tekort. 
Afhankelijk van informatiegebrek per sector is gekeken welke personen uit het bedrijfsleven geïnterviewd 

werden voor het kwantitatieve tekort. Echter kwam ook zeker in deze interviews het onderwijs ter sprake, 
evenals de werkhouding van werknemers.  

Deelvraag Onderzoeksmethoden 

1. Organisatie 
Beschrijving 

 Literatuuronderzoek 
 Interview 

2. Huidige situatie  Literatuuronderzoek 

 Groepsdiscussie 
 Interview 

3. Ontwikkelingen  Literatuuronderzoek 
 Groepsdiscussie 

4. Prognose  Enquête 
 Groepsdiscussie 

5. Conclusie  Literatuuronderzoek 

6. Aanbevelingen  Literatuuronderzoek 
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GROEPSDISCUSSIE    DEELVRAAG 2,3,4 

De groepsdiscussies zijn georganiseerd door de ROA CN met als doel te bouwen aan een brug tussen 
onderwijs en arbeidsmarkt. Per marktsector organiseerde ROA CN branchemeetings waarbij men inging op 

het inhoudelijke niveaus van opleidingen, maar ook over de verwachtingen in de branches. 
Brancheontwikkeling is van belang voor de opleidingsrelevantie; zijn er in de toekomst voldoende vacatures 
om de opgeleide studenten een baan te kunnen aanbieden.  

ENQUÊTE      DEELVRAAG 4 

Mede gezien niet elke branchemeeting in de stageperiode heeft plaatsgevonden, is door enquêtes een beeld 
gevormd van andere sectoren. Er is doormiddel van de vragen gekeken naar de verwachting in het aantal 
toekomstige vacatures en op welk niveau deze vacatures zijn. De enquête betreft arbeidsethos, wat de kern 
van het probleem bleek te zijn na de interviews en branchemeetings, pakte echter slecht uit. Medewerkers, 
eigenaren en HRM managers waren niet bereid mee te werken aan de enquête. Het onderwerp blijkt zeer 
gevoelig te liggen onder de lokale mensen. Ook het feit dat de onderzoeker Nederlander is bleek volgens 

collega’s bij de ROA CN niet mee te werken. Tevergeefs heeft een Antilliaans collega geprobeerd de 
telefoonenquête in het Papiaments af te nemen. Veelgehoorde reacties waren; is dit wel anoniem? Waarom 
was deze enquête ook alweer? Of; ik weet niet of ik hier wel aan mee mag werken. Om toch aan de 
benodigde informatie te komen is een meeting georganiseerd waarbij bedrijfseigenaren, (HRM) managers, 

overheid en onderwijzers bijeen kwamen om over het onderwerp te discuteren.  

2.7 BETROUWBAARHEID/VALIDITEIT  
Gedurende het onderzoek is gebruik gemaakt van diverse onderzoeksmethodes. Door het inzetten van 

kwalitatieve en kwantitatieve onderzoeksmethodes, waardoor triangulatie tot stand is gekomen, is de 
betrouwbaarheid van het onderzoek toegenomen (Hoogers, 2015). Om de betrouwbaarheid te optimaliseren 
is er van tevoren een literatuurstudie gedaan. Tijdens het literatuuronderzoek is enkel gebruik gemaakt van 
literatuur uit de voorgeschreven databanken van Avans Hogeschool, aanwezige stukken vanuit de 
organisatie of van het ministerie van OCW. Om het onderzoek zo valide mogelijk te maken is er voor 
gekozen om de meest recente bronnen te gebruiken.  

 
Het uitgevoerde onderzoek raakte een maatschappelijk probleem; arbeidsethos. Hierdoor kwam de validiteit 
van het onderzoek in gevaar. Het is namelijk een lastig bespreekbaar onderwerp en het geven van een  
sociaal wenselijk antwoord is voor de hand liggend. Tijdens interviews is benadrukt dat interviews anoniem 
afgenomen kunnen worden. Daarnaast bleek in een groepsgesprek dat er veel makkelijker over het 
onderwerp werd gesproken. Op deze manier is geprobeerd toevallige fouten te voorkomen (Verhoeven, 

2010)  

3. THEORETISCH KADER  
Het onderzoek is gebaseerd op onderstaand analyseschema. Dit deels bewerkte schema geeft de mogelijke 

factoren aan waar een eventuele mismatch tot stand kan komen. Het schema is opgesteld door het 
onderzoeksbureau Ecorys voor een arbeidsmarktanalyse voor de BES in 2013 (Ecorys, 2013) en is door de 
onderzoeker enigszins bewerkt naar mate het onderzoek vorderde. Het origineel vindt u in het bijlageboek; 
bijlage II. Beschrijving: zie volgende pagina.  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MODEL 1: HET ANALYSESCHEMA    
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Het Ecorys onderzoek met het analyseschema is dus een model uit een eerder lokaal onderzoek voor de 

BES. Het onderzoek bevat zeer bruikbare informatie over de arbeidsmarkt, dat zeer relevant is voor het 

onderzoek. Ondanks het Ecorys onderzoek gebaseerd is op de BES-eilanden, is Bonaire wel apart uitgelicht. Het 
is tevens het enige recente onderzoek naar de arbeidsmarkt van Bonaire volgens de ROA CN en het CBS. 
Daarom is de onderzoeker gevraagd dit model te gebruiken als basismodel. Het onderzoek dat voor u ligt is een 
soort verdiepingsslag op het Ecorys onderzoek uit 2013, maar dan toegespitst op de aansluiting naar de 
arbeidsmarkt vanuit het MBO onderwijs specifiek.  

Het IST – SOLL – GAP model. Om het analyseschema te 
ondersteunen is er voor gekozen eerst de huidige situatie (IST) 
te beschrijven. Vele factoren uit het schema zijn geanalyseerd, 
zoals het onderwijs, arbeidsmarkt, werkloosheid en de 
economie. Vervolgens zijn de verwachtingen van deze factoren 
beschreven. Het is de onderzoeker duidelijk dat dit niet een 

gewenste situatie (SOLL) is, maar een prognose en dus een 
gebeurtenis die zich zal voordoen. Hierdoor ontstaan GAPS, die 
met de aanbevelingen uit het onderzoek (deels) voorkomen 
kunnen worden.  

Door dit model toe te passen wordt geanalyseerd en vastgesteld welke elementen aangepast moeten worden 

om de GAP te dichten en in dit geval mismatchen in de toekomst te voorkomen (Bakker, C.G.; Meertens, E.;, 
2010).  

GAPS ontstaan wanneer: 

1. er geen duidelijke visie is 
2. er een starre structuur is  
3. sprake is van externe invloeden (macht en politiek) 
4. cultuur 
5. sprake is van groei/expansie 

Rapporten van de Onderwijsinspectie geven een onafhankelijk beeld van het Mbo onderwijs op Bonaire. De 
rapporten zijn dan ook doorgenomen en vormen een basis van hoofdstuk vier, de huidige situatie.  

Arbeidsmarkt volgens Enyclo: De arbeidsmarkt is een economische en sociologische benaming voor de 

interactie tussen vraag naar en aanbod van arbeidskrachten. In het algemeen is er geen daadwerkelijke 

centrale, gereguleerde marktplaats waarop vragers en aanbieders elkaar fysiek ontmoeten, maar is er sprake 
van een abstracte markt.  

Middelbaar beroepsonderwijs volgens Ensie: Het Middelbaar beroepsonderwijs (afgekort als Mbo), is een 

praktische onderwijsrichting waarbinnen de leerlingen worden opgeleid in een specifiek vak. Binnen het Mbo 
zijn er vier niveaus aangebracht en is het mogelijk om twee leerwegen te kiezen. De meeste opleidingen aan 
het middelbaar beroepsonderwijs liggen in de hoek van de praktische vakken. De zorg, de bouw, 
administratief werk en technische opleidingen tot bijvoorbeeld monteur zijn enkele voorbeelden. Deze 
richtingen worden gedoceerd aan de zogenaamde ROC’s (regionale opleidingscentra). Een Mbo-opleiding kan 
in vier verschillende niveaus gevolgd worden. Niveau 1 is een assistentenopleiding en duurt 1 à  2 jaar. 
Niveau 2 voorziet in een basisopleiding van 2 tot 3 jaar. Daarna komt niveau 3, wat wordt gezien als de 

echte vakopleiding. Deze duurt tussen de 2 en 4 jaar. Tot slot is er niveau 4, een specialisatieopleiding die 
meestal volgend op niveau 3 wordt gedaan en 1 of 2 jaar duurt. Niveau 4 kan ook opleiden tot een 
middenkaderfunctie, een opleiding die 3 of 4 jaar duurt. De leerwegen binnen het Mbo zijn onder te verdelen 
in een beroepsopleidende leerweg (BOL) en een beroepsbegeleidende leerweg (BBL). De eerste variant 
houdt in dat een leerling voornamelijk lessen volgt en ongeveer 20 procent stage loopt. Bij BBL is een 
leerling vooral in de praktijk bij een bedrijf aan het werk en gaat hij of zij één dag in de week naar school. 

Middelbaar beroepsonderwijs volgens de Mbo-raad: middelbaar beroepsonderwijs: het beroepsonderwijs 
dat aansluit op het VMBO en voorbereidt op een beroepskwalificatie of een HBO-opleiding. 

Middelbaar beroepsonderwijs volgens het CBS: hiertoe behoren de beroepsopleidingen volgens de 
kwalificatiestructuur van de Wet Educatie en Beroepsonderwijs, die door ROC`s, AOC`s en vakscholen worden 
aangeboden.  

Een beschrijving van Bonaire als land, historie, cultuur en economie is te vinden in de landenanalyse (bijlage 
III).  

 

MODEL 2: IST – SOLL – GAP MODEL 

 



 

15 
 

4. HUIDIGE SITUATIE  
Het doel van dit hoofdstuk is om de huidige situatie (IST) van het onderwijs en de arbeidsmarkt in kaart te 
brengen, alvorens de ontwikkelingen geanalyseerd worden. Uiteindelijk vormt de huidige situatie het 
startpunt van het onderzoek waarna de verschillen tussen vraag en aanbod op de arbeidsmarkt naar voren 
komen. De huidige situatie is gebaseerd op de meest recente gevonden bronnen.  

4.1.1HUIDIG MIDDELBAAR BEROEPSONDERWIJSSYSTEEM BONAIRE. 

Het Middelbaar beroepsonderwijs (Mbo) op Bonaire is een regulier onderdeel van het Nederlandse 

onderwijsstelsel sinds 10-10-108. Het Mbo leidt studenten op voor lager en middenkaderfuncties en kende 
haar intreden op 1 augustus 2011 binnen de BES. Bij deze opleidingen staat de aansluiting met de praktijk 
voorop (Oosterhout, 2012). Het Mbo kent net als in Nederland vier niveaus: 

- Niveau 1: assistentenopleiding 
- Niveau 2: basisberoepsopleiding  
- Niveau 3: vakopleiding  
- Niveau 4: middenkaderopleiding en specialistenopleiding 

Men kan deelnemen aan het Mbo na het behalen van een Vmbo diploma of een overgangsbewijs naar 

havo/vwo 4. De duur van de opleiding is afhankelijk van het niveau en behaalde diploma’s (MBOstart, 
2015). Mbo opleidingen worden aangeboden in een beroepsbegeleidende leerweg (BBL) of een 

beroepsopleidende leerweg (BOL). Een BBL opleiding is gericht op de praktijk, en een BOL opleiding juist 
theoretisch. In beide gevallen moet men wel stage lopen bij een erkend leerbedrijf9. Na het behalen van een 
Mbo-diploma is men klaar voor de arbeidsmarkt. Na het behalen van Mbo-niveau 4 is het mogelijk door te 
studeren aan het HBO (Rijksoverheid, 2015). 

4.1.2 HUIDIGE KWALITEIT VAN HET MBO ONDERWIJS  
De Scholengemeenschap Bonaire (SGB) staat onder hoge druk na een inspectierapport van maart 2015. 
Staatssecretaris van Onderwijs, Sander Dekker, schreef in een kamerbrief het volgende: De inspectie heeft 
in het rapport geconcludeerd dat het bestuur niet “in control” is en onvoldoende zicht heeft op de 
onderwijskwaliteit en de financiële situatie. De inspectie acht het bestuur niet in staat om de kwaliteit van 

het onderwijs te waarborgen10 (Onderwijsinspectie, 19 maart 2015). Een zorgwekkende ontwikkeling, dit 
klemt te meer nu het hier de enige school betreft voor het Mbo-onderwijs op Bonaire. Ook UNICEF is op de 
hoogte van de onderwijsproblematiek op Bonaire en concludeert dat het onderwijs in 2013 nog niet aan alle 
eisen van het Kinderrechtenverdrag voldeed (UNICEF, 2013 ). Uit een studententevredenheidsonderzoek 

onder de Mbo-studenten op de SGB blijkt dat slechts een derde opnieuw voor een Mbo-opleiding op de SGB 
zal kiezen (SGB&JOB, 2013/14). Echter is er geen ander aanbod op Bonaire. Ondanks de negativiteit geeft 
54% van de bevolking aan dat onderwijs in het algemeen verbeterd is sinds 10-10-10 (CBS, 2015). Ten 

opzichte van het VO doet het Mbo het beter qua examenresultaten, maar er moet rekening gehouden 
worden met een vertekend beeld van de geslaagde Mbo’ers, vanwege de onvoldoende kwaliteit van 
examineringen op het Mbo (OCW, 2014). 

Het SGB bestuur heeft zijn taken moeten overdragen aan een interim bestuur. Zij hebben in drie maanden 
een nieuw bestuur gevormd (Bonaire.nu, 2015). Uit het onderzoek van OCW en Unicef blijkt dat het niet 

langer realistisch is te voldoen aan de basiskwaliteit in 2016. Het hoofd van Onderwijs CN verwacht deze wel 
te behalen in 2017 of 2018 (Oleana, 2015). Echter is de basiskwaliteit volgens hem gedeeltelijk een 
administratieve kwestie, en zal er hierna nog een uitdaging liggen om de kwaliteit te verbeteren en 
waarborgen.  

Tijdens de oktobertelling 2015 (bijlage IV) zijn er 623 studenten verdeeld over 36 opleidingen in 7 sectoren 
(SGB, 2015). Het Mbo is dan ook kleinschalig per sector. Opvallend is dat er veel opleidingen zijn ten 

opzichte van het geringe aantal studenten. Uit een eerder onderzoek is gebleken dat een minimaal aantal 
leerlingen van 18 doelmatig11 is vanuit kostenoptiek (Eimers, 2014). Tijdens de oktobertelling bleken maar 4 

opleidingen 18 of meer studenten te hebben. De kosten per student zijn hoger dan gemiddeld, wat de kans 
op een lagere onderwijskwaliteit vergroot (minder geld voor kwaliteit, docenten, hoge werkdruk, weinig 
professionaliseringsmogelijkheden, etc.). De Onderwijsinspectie signaleert al jaren dat kleine scholen vaker 
zwak scoren op onderwijskwaliteit dan grotere scholen. Het blijkt zelfs dat kosten van een leerling op een 
kleine school, bijna drie keer zo hoog zijn als die op een gemiddelde school, zonder dat daar een hogere 

onderwijskwaliteit tegenover staat (Grenzen aan kleine scholen, 2013) .  

                                                                 
8 Op 10 oktober 2010 vond een staatkundige vernieuwing van het Koninkrijk der Nederlanden plaats. Op die datum 
werden de eilanden Bonaire, Sint Eustatius en Saba als openbaar lichaam onderdeel van Nederland.  
9 Bij erkende leerbedrijven worden leerlingen van mbo-opleidingen getraind voor hun toekomstige beroep. ROA CN 
certificeert leerbedrijven, en heeft als wettelijke taak dat er voldoende stageplaatsen zijn op CN.   
10 In bijlage X ziet u de opleidingen die niet voldeden aan de kwaliteitseisen van de inspectie, en reden hiervan.  
11 Het opleidingsaanbod zo veel mogelijk laten aansluiten op de vraag uit de arbeidsmarkt én dat publieke en private 
middelen effectief worden ingezet om de kwaliteit van het opleidingsaanbod te waarborgen (SBB, 2015). 
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4.1.3 VERDELING AANTAL STUDENTEN MBO PER SECTOR 
Een groot aantal van de in totaal 623 studenten 
studeert momenteel economie en/of administratie. 

Een populaire studierichting met opleidingen als 
secretaresse, financieel administrateur en 
bedrijfsadministratief medewerker. De zorg en 
techniek zijn tevens ook populaire 
studierichtingen. Het geringe aantal studenten in 
het toerisme is zorgwekkend gezien dit een van de 
belangrijkste sectoren is op het eiland (zie 5.2.2). 

Opleidingen tot kok, gastheer/vrouw en 
Leisure&Hospitality Host trekken weinig studenten. 
Ook de bouw is niet populair, terwijl later zal 
blijken dat hier een zeer groot tekort aan is. Een 
van de oorzaken is dat de SGB niet alle 
opleidingen kan aanbieden (Scholengemeenschap, 
2014). Dit door de kleinschaligheid van de school. 

Studenten hebben op het eiland Bonaire dan ook 
niet altijd even veel keus als studenten in 

Nederland.  
 
In de categorie overige vallen de studenten uit de 
bezemgroep en studenten aan de arbeidsmarkt 

gekwalificeerd assistent niveau 1 opleiding. 

4.1.4 VOORTIJDIG SCHOOLVERLATERS   
Een ieder die voor de leerplicht of kwalificatieplicht12 school verlaat, is een voortijdig schoolverlater. Exacte 

cijfers over het aantal Mbo-studenten dat voortijdig de SGB verlaat zijn niet bekend. Uit een Nederlands 
onderzoek blijkt dat 16,1% van de studerende Antillianen13 op het Mbo in Nederland voortijdig school verlaat 
(J. de Boom, 2012). Dit percentage is ver weg het hoogste als we het vergelijken met andere etnische 
achtergronden in Nederland als de Turken, Marokkanen en Surinamers. Het percentage komt zo goed als 
overeen met het onderzoek over uitval op het Sbo (voormalig Mbo) uit 2009, waarbij men afgaande op 
percepties van de Onderwijs Inspectie en van vertegenwoordigingen van onderwijzers en ouders uitkwam op 
ongeveer 15% voortijdig schoolverlaters op de Antillen (Qualitydevelopment, 2009). Op het Mbo-niveau 1 

vielen in 2014 17% van de studenten uit. 47% van de uitvallers gaf als reden niet langer gemotiveerd te zijn 

(FORMA, 2014). Niet alleen dit percentage is zorgwekkend, maar ook de gevolgen. Zo worden voortijdig 
schoolverlaters gezien als voorbode van maatschappelijk verval. Werkloosheid, criminaliteit en sociale 
uitsluiting zijn voor de hand liggende gevolgen (Spruit, 2011).  

De Rijksoverheid streeft er naar om in Nederland het voortijdig schoolverlaters terug te dringen naar 5% in 
2016. In 2014 bedroeg het gemiddelde uitval percentage op het Mbo 5.2% (Rijksoverheid, 2015). Dit 
percentage is voor Bonaire op korte en lange termijn onrealistisch met de huidige middelen, aldus de 
leerplichtambtenaar (Leerplicht, 2015). Uit een interview met de leerplichtambtenaar blijkt de omvang van 
de werkzaamheden te groot gezien de persoon in kwestie toe moet zien op alle leerplichtigen van 4 tot 23 
jaar. (Betrouwbare) cijfers zijn er niet, omdat niet al het verzuim genoteerd is/kan worden. Niet alle 
leerlingen en studenten die voortijdig school verlaten worden dus gestraft in de vorm van een boete, bureau 

halt, of gevangenisstraf. Maatregelen om terug naar school te gaan worden dus beperkt uitgevoerd 
(Leerplicht, 2015). 

Een diploma blijkt soms van weinig toegevoegde waarde voor studenten en werkgevers wat in sommige 
gevallen negatief stimuleert om school voortijdig te verlaten. Een groot deel van de werkgevers, 

voornamelijk kleine organisaties, neemt voortijdig schoolverlaters van de eigen bevolking aan zonder 

diploma (Ecorys, 2013). Ook het salaris varieert nauwelijks als men in het bezit is van een diploma. “Als je 
hier kan en wil werken, is een diploma eigenlijk irrelevant voor werkgevers”. Na diverse interviews is deze 
opvatting versterkt. “Ga er gerust van uit dat van de +/- 175 medewerkers binnen ons hotel, 75% geen 
voortgezet/Mbo onderwijs heeft genoten”. Het naleven van de leer/kwalificatieplicht blijkt erg lastig op 
Bonaire. Het geringe aantal leerplichtambtenaren (één) en de financiële middelen zijn niet toereikend gezien 
de omvang van het probleem (OCW, 2013). 

                                                                 
12 Volgens de Leerplichtwet BES zijn kinderen van vier tot zestien jaar leerplichtig. Heeft een zestienjarige nog geen 
startkwalificatie behaald, dan blijft deze kwalificatieplichtig tot zijn 23e jaar. Een startkwalificatie is een vwo\havo\of 
mbo diploma op minimaal niveau 2 (Wet WEB BES, OCW). 
13  In dit rapport worden de termen Bonairianen en Antillianen soms ogenschijnlijk als synoniemen gebruikt. De 
onderzoeker is zich er terdege bewust van het verschil tussen deze twee. De Nederlandse Antillen zijn per 10 oktober 
2010 uiteengevallen in twee landen (Curaçao/Sint Maarten) en drie bijzondere Nederlandse gemeenten (Bonaire, Sint 
Eustatius en Saba). Echter is veel informatie nog altijd gebaseerd op inwoners van de voormalige Antillen; Antillianen.  

FIGUUR 3; BRON SGB OKTOBERTELLING 2015 (BIJLAGE V) 
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4.1.5 DOORSTUDEREN AAN HBO 
Er is op Bonaire geen hoger en wetenschappelijk onderwijs bekostigd door de Nederlandse overheid (OCW, 
2014). Studenten die na het Mbo willen doorstuderen moeten dus het eiland verlaten. Gemiddeld verlieten in 

2013 en 2014 61 studenten het eiland om in Nederland Hbo te gaan studeren (CBS, 2015). In hoofdstuk 
2.2.4 is te zien dat gemiddeld 15,5% van de bevolking hoger opgeleid is op Bonaire. Dit is relatief weinig ten 
opzichte van andere landen (OECD indicators, 2014). Een oorzaak is dat Antilliaanse jongeren die voor 
studie naar het buitenland gaan veelal blijven in het land waar men heeft gestudeerd. Deze zogenaamde 
‘braindrain14’ komt meestal door hogere lonen elders, meer toekomstperspectief, vinden van de ware etc. 
(Terug naar Curaçao?, 2011). 

SAMENVATTING HUIDIG MIDDELBAAR BEROEPSONDERWIJS: 
Het Mbo-onderwijs op Bonaire, dat een regulier onderdeel van het Nederlandse onderwijsstelsel is, voldoet 
niet aan de basiskwaliteit volgens de onderwijsinspectie. Het is niet realistisch te verwachten dat het Mbo in 
2016 op Bonaire wel voldoet aan de basiskwaliteit. De kleinschaligheid van de school vormt een bedreiging 

voor de kwaliteit en de financiële stabiliteit.  

Een ander groot probleem is het aantal voortijdig schoolverlaters, Antilliaanse jongeren verlaten school 
relatief vaker dan andere etnische groeperingen in Nederland, maar ook op Bonaire is dit schrikbarende 

uitvalpercentage zichtbaar. Deze jongeren betreden de arbeidsmarkt zonder startkwalificatie, zijn werkloos, 

belanden soms in het criminele circuit en zijn in sommige gevallen een voorbode van maatschappelijk 
verval.  Dat studenten zonder startkwalificatie aan het werk komen, geeft tevens aan dat werkgevers weinig 
waarde hechten aan diploma’s. Ook voor het salaris maakt het diploma weinig uit. Als gevolg hiervan maakt 
dit het voor studenten aantrekkelijker om school te verlaten; ik ga wel werken. Eilandverlaters (voor het 
volgen van hoger onderwijs) die niet terug keren naar Bonaire vormen een bedreiging. Ongeacht het vervolg 
van het onderzoek kan nu al geconcludeerd worden dat deze factoren de aansluiting naar de arbeidsmarkt 
niet zullen bevorderen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                 
14 Emigratie van een relatief groot deel van de groep hoogopgeleide mensen uit een land naar een land waar het voor 
hen aantrekkelijker is om te werken. 
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4.2 HUIDIGE ARBEIDSMARKT  

4.2.1 BEROEPSBEVOLKING 
Uit een publicatie van juli 2015 blijkt dat de 

beroepsbevolking15  van Bonaire 10.637 personen telt 
en heeft hiermee een arbeidsparticipatiepercentage 
van 68,9%, wat ongeveer gelijk is aan dat van 
Nederland (CBS, 2015). Op Bonaire is ruim 70% van 
de mannen werkzaam en ongeveer 65% van de 
vrouwen.  

Opmerkelijk is dat de op het eiland geboren 
Bonerianen een lagere arbeidsparticipatie hebben dan 
alle andere groepen (zie tabel). Het grootste verschil 
tussen de Bonairianen en ‘elders geboren’ bedraagt 
13%. Een van de reden is dat iets meer dan 20% 

aangeeft niet beschikbaar is voor werk en ook niet op 

zoek is naar een baan. Niet willen of kunnen werken 
vanwege arbeidsongeschiktheid of zorgtaken komt op 
Bonaire relatief weinig voor.  

Het niet op zoek zijn naar werk, of hiervoor beschikbaar zijn, begint al in een vroeg stadium. Onderzoek 

wijst uit dat de helft van de jongeren tussen de 15 en 25 jaar op Bonaire niet op zoek is naar een baan, en 
hiervoor ook niet beschikbaar is (CBS, 2015). In Nederland is slechts een kwart van de jongeren niet 
beschikbaar en op zoek naar werk. Op Bonaire is het volgen van een opleiding of studie één van de 
belangrijkste redenen om niet te kunnen of willen werken.  

Onder de beroepsbevolking is er sprake van een grootschalig probleem. 24% van de beroepsbevolking op 
Bonaire zou niet, of niet voldoende kunnen lezen en schrijven. Maar harde cijfers ontbreken (SLS, 2015). 
Volgens stichting FORMA, voor volwassenen educatie, is dit probleem waarschijnlijk nog wel groter (Dam, 
2015). Het gaat om personen die beroepen vervullen waarvoor meestal weinig educatie nodig is.  

4.2.2 VRAAG NAAR ARBEID 
Uit een wervingsonderzoek van 2013 (Ecorys, 2013) blijkt dat ongeveer 200 werknemers aangenomen zijn 

die een HBO+ opleiding hebben gevolgd. Daarnaast was er veel behoefte aan vakmensen met een 
beroepsopleiding: 355 Vmbo, 383 Mbo en 164 Hbo werkzoekenden vonden een baan. In totaal waren er 
eind februari 2013 341 openstaande vacatures. Vacatures zijn er vooral in de sectoren horeca, bouw en 
overheid blijkt na het analyseren van vacatures in lokale kranten, websites en gehouden interviews. Het 

aantal openstaande vacatures ten opzichte van alle werkzame personen was destijds 4,8%. In Europese 
landen was dit cijfer 0,5 tot 1,5% (European Vacancy Monitor, 2013). Deze gegevens duiden er op dat 
vacatures op Bonaire destijds moeilijk te vervullen waren. Vooral op HBO(+) blijkt het lastig om aan 
personeel te komen. Bij de overheid was de vacaturequote extreem hoog, genoemd zijn percentages van 13 
tot 21% (OLB, 2013). De vacatureduur is insgelijks zeer lang. Het Europees gemiddelde voor openstaande 
vacatures betrof in 2013 ongeveer 2 maanden. Bij de overheid stonden/staan vacatures 9 tot 24 maanden 

open op HBO(+) niveau (Ecorys, 2013).  

Uit hetzelfde wervingsonderzoek bleek dat van de aangenomen personen 72% op Bonaire woonde, maar dat 
daarvan maar 41% echt Bonairiaan is. De overigen zijn vooral personen uit omringende landen of al op 
Bonaire wonende Nederlanders. 14 procent van de aangenomen personen woonde nog in Nederland, en zijn 
dus gemigreerd naar Bonaire. De arbeidsmarkt is dus mede sterk afhankelijk van niet Bonairianen.  

4.2.3 WERKLOOSHEID  

Het werkloosheidspercentage op Bonaire bedroeg in 2014 6,4% wat ongeveer uitkomt op 700 personen 

(CBS, 2015). In Nederland was dit 8% (CBS, 2014) en ook op omringende eilanden waren de cijfers minder 
positief; Curaçao 10%, en Aruba 7,6% (CBS, 2014). Een verklaring voor het lagere percentage kan zijn dat 
de personen die niet kunnen of willen werken (groot aantal) niet worden meegenomen in de berekening het 

werkloosheidspercentage omdat ze niet als werkzoekende staan ingeschreven.  
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 iedereen tussen 15 en 75 jaar die betaald werk heeft of recent heeft gezocht, ongeacht de arbeidsduur (CBS, 2015). 

FIGUUR 4; ARBEIDSPARTICIPATIE. BRON CBS 2014 
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4.2.4 MOEILIJK VERVULBARE VACATURES  
Tijdens het eerdergenoemde wervingonderzoek bleek van alle 
geïnterviewde werkgevers 39% te werven buiten Bonaire, vooral 

voor hogere functies. Een op de acht werkgevers werft in 
Nederland en in Curaçao op hoger opgeleiden. Dit blijkt echter 
toch lastig aangezien 31% van de werkgevers die een WO 
vacature open hebben staan, (tevergeefs) genoegen neemt met 
een lager niveau (HBO), en dit niet zonder reden. Deze mismatch 
lijkt namelijk een gevolg van het opleidingsniveau van de 
bevolking. Zoals is te zien in de figuur 3 is het percentage 

laagopgeleiden 16  onder mannen en vrouwen zeer hoog (CBS, 
2015). Er is slechts een beperkt aanbod aan hoogopgeleiden. 
Daarnaast speelt de beloning een belangrijke rol, de salarissen op 
Bonaire liggen (vrijwel op alle niveaus) lager dan in Europees 
Nederland, terwijl huisvesting en levensonderhoud duurder is 
(Bonaireparadise, 2015). Opvallend is juist dat er veel 
tewerkstellingvergunningen (zie volgende paragraaf) worden 

vergeven aan de onderkant van de arbeidsmarkt (Evaluatie 
commissie, 2015). Vooral in de bouw is veel behoefte aan 

vakmensen zoals metselaars, timmermannen en lassers. 
Merkwaardig aangezien dit beroepen zijn uit het lagere segment. 
Verklaring is dat er op Bonaire onvoldoende mogelijkheden zijn tot 
het volgen van deze opleidingen (Bijlage IV). Ook het imago van de beroepen speelt een rol ‘het is werk 

voor zuid Amerikanen’ (branchemeeting, 2015).  

4.2.5 TEWERKSTELLINGSVERGUNNINGEN  
Een duidelijk beeld van tekorten op de arbeidsmarkt kan worden afgelezen aan het 

aantal verleende tewerkstellingsvergunningen 17 . De afgelopen jaren zijn er veel 
tewerkstellingsvergunningen afgegeven voor de sector bouw. In totaal werden er 
gedurende 1 september 2014 tot en met 1 september 2015 888 
tewerkstellingsvergunningen verleend. Maarliefst 39% (350) van de aanvragen betrof 
medewerkers voor in de bouw. In figuur 5 is de verhouding te zien van het aantal Mbo- 
studenten in de bouw en de verleende vergunningen. Een zeer duidelijke mismatch 
tussen vraag en aanbod van aankomende werknemers. Het gaat hier vooral om 

uitvoerend bouwpersoneel, waarbij het spreken van Papiaments en/of Nederlands niet 

van belang is. Naar schatting is 80% van de aangevraagde tewerkstellingsvergunningen 
op lager (Mbo 1/2) en hoger (Mbo 3/4) middelbaar beroepsonderwijs (Ministerie van 
SZW, 2015). Juist in de categorie lager opgeleiden zijn veel opgeleiden zoals is te zien in 
figuur 3. Ook in de sector die voor veel inkomsten zorgt op Bonaire (toerisme/horeca) 
worden veel tewerkstellingsvergunningen verleend. Maar liefst 14%, waaronder 83 koks. 

Er bestaat de mogelijkheid een koksopleiding te volgen op Bonaire. Ook hier weegt het 
aantal studenten niet op tegen het aantal aangevraagde tewerkstellingsvergunningen. 
Met betrekking tot de huishoudelijke hulpen gaat het vooral om vrouwen uit Zuid-
Amerika die een werkvergunning hebben gekregen. Dit werk heeft een zeer laag 
aantrekkingsvermogen op Antilliaanse vrouwen, terwijl het werkzaamheden zijn op laag 
niveau. Juist hier is veel aanbod onder de lokale bevolking. Verklaring voor de tekorten 
in de bouw, horeca en huishoudelijke hulp is dat het werk onder de lokale studenten en 

werknemers niet populair is omdat ze het als minderwaardig ervaren en het refereert 
aan de slavernij (Anoniem, 2015).  

Er moet rekening mee gehouden worden dat Europese Nederlanders (die voornamelijk op HBO/WO niveau 
werken op Bonaire) geen tewerkstellingsvergunning nodig hebben. Een belangrijk gegeven, gezien de 

gedachten ontstaan dat er dus enkel tekorten aan de onderzijde van de arbeidsmarkt zouden zijn.  

 

 

 

                                                                 
16 Basisonderwijs, het VMBO, de eerste 3 jaren havo/vwo of de assistent-opleidingen op MBO 1  
17 Werkvergunning die, na aanvraag door een werkgever en de betrokken werknemer, verleend wordt aan een 
buitenlandse werknemer die legaal voor een bepaalde periode wil werken op Bonaire.  

FIGUUR 5; OPLEIDINGSNIVEAU BRON CBS 

FIGUUR 4 BRON: SZW: 

BIJLAGE VI 

 

 

  

FIGUUR 5: BRON SGB, SZW, CBS: BIJLAGE VI 
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4.2.6 WERVINGSKANALEN  
Uit een wervingsonderzoek onder bedrijven op Bonaire blijkt dat maar liefst 70% van de aangenomen 
werknemers via informele werving aan een baan is gekomen (Ecorys, 2013). Uit een interview blijkt dat 

mede door de kleinschaligheid werkgevers vooral werven in hun directe omgeving als het gaat om vacatures 
op lager/uitvoerend niveau. “Bonaire is een soort dorp, een advertentie komt pas in de krant als het niet lukt 
in familie/kennissen kring” (anoniem, 2015). Uit onderzoek en gezien de huidige cijfers blijkt dat er tot en 
met Mbo-niveau 2 voldoende arbeidspotentieel aanwezig is. De ervaring is dat er vanaf Mbo-niveau 3 tot in 
Nederland moet worden gezocht naar geschikt personeel. Het werven van personeel buiten de regionale 
eilanden (voornamelijk in Nederland) gebeurt dan ook regelmatig via diverse, vooral online, kanalen. 
Persoonlijke werving in Nederland gebeurt niet of zelden (OLB, 2013).  

4.3 HUIDIGE (LEER)BEDRIJVEN  
Zoals aangegeven zijn werkgevers vooral blij als je kan en wil werken, een diploma is dan ook niet altijd 

nodig. “Wij hebben ongeveer 150 medewerkers, ik denk dat nog geen 30% een opleiding heeft afgerond” 
blijkt uit een interview bij een hotelketen. Mochten werkgevers echter vragen naar een diploma, dan blijkt 
dat men niet vaak op de hoogte is van het Mbo-onderwijs. De verwachtingen van werkgevers zijn te hoog, 
zoals blijkt uit de verklaringen van deelnemers aan de branchemeetings. Tijdens alle meetings in oktober 

werd duidelijk dat de niveauverschillen in het Mbo weinig tot geen bekendheid hebben. Het Mbo heeft vier 
niveaus met een totaal ander karakter. Het Mbo wordt te vaak over een kant geschoren. Andere reden is dat 
de kwaliteit van het onderwijs zich uit in de praktijk. Het ligt volgens werkgevers niet zozeer aan het 

kennisniveau, maar vooral aan de beroepshouding.  

Het grootste probleem wat naar voren is gekomen bij interviews en branchemeetings is het arbeidsethos 
van weknemers. Uit een interview met een medewerker van de afdeling Maatschappelijke Ondersteuning en 
Arbeid (MOA) blijkt dat het jongeren vooral ontbreekt aan arbeidsethos en toekomstperspectief. “Het 

ontbreken van arbeidsethos is een maatschappelijk probleem, met nadruk op de groep 15 t/m 25 jaar. Het 
lijkt er op dat ze geen visie hebben”. Voor lokale werkgevers is het dan ook zeer lastig om aan lokale 
(gemotiveerde) werknemers te komen. Het lage arbeidsparticipatiepercentage lijkt een bevestiging. Het 
aanvragen van tewerkstellingsvergunningen doen werkgevers dan ook regelmatig. “Ik heb ooit een huilende 
werkgever bij me gehad, hij krijgt de lokale mensen niet gemotiveerd” aldus de medewerker MOA. Het 
smartphone gebruik, te laat komen, niet komen opdagen, enkel werken voor het geld etc. zijn grote 
problemen. Tijdens interviews en bijeenkomsten werd de irritatie en het ongeloof duidelijk zichtbaar. 

“Werknemers komen regelmatig te laat, maar staan wel al een half uur voordat men naar huis mag klaar om 
te gaan, het heeft de schijn van een probleem in cultuur/opvoeding.” aldus een store manager. “Ik weet dat 

het niet mag, maar tijdens sollicitatiegesprekken vraag ik naar de thuissituatie en gezinssamenstelling. Als 
een vrouw bijvoorbeeld vier jonge kinderen heeft valt ze eigenlijk al af. Ze maken van hun probleem het 
onze, ik word wel vijf keer per week gebeld dat er een kind ziek is, dan komen ze gewoon niet” aldus een 
General manager met 150 medewerkers. “De woorden ‘hopi kalor’ (heel warm) kan ik niet meer aanhoren. 
Zuchten en puffen, je wordt soms al moe als je er naar kijkt. Opmerkelijk is dat sommige werkgevers 

aangeven liever te werven op niet Antilianen; ik werf vaak op Zuid Amerikanen, die komen speciaal hier om 
te willen werken. Die hebben aan de andere kant van de zee een huis met vrouw en kinderen die ook 
moeten eten. Over het algemeen blijkt dat er vaak eisen worden gesteld aan de houding en het gedrag van 
de kandidaten. Het lijkt er sterk op dat werkgevers deze belangen zwaarder wegen dan werkervaring en 
diploma’s. Andersom kan er dus geconcludeerd worden dat er veel kandidaten tijdens de werving en selectie 
afvallen wegens een onvoldoende werkhouding/verdenking van het ontbreken aan arbeidsethos. 

De oorzaak ligt volgens onderwijzers, werkgevers en overheidsinstanties voornamelijk in de opvoeding. 
“Thuis worden de kinderen gevormd. Kinderen worden gevoed, niet altijd opgevoed” (Anoniem, 2015). Uit 
het onderzoeksrapport ‘Kind op Bonaire’ blijkt dat kinderen zich beklagen over de afwezigheid en 
betrokkenheid van ouders bij hun opvoeding (UNICEF, 2013 ). Docenten geven aan dat veel ouders niet of 
nauwelijks betrokken zijn bij het onderwijstraject van hun kroost. “Als jongeren thuis al gedemotiveerd 

worden door geen betrokkenheid te voelen, heeft dit later effecten”. Een mogelijke andere oorzaak is het 

veel Bonairianen een laag zelfbeeld hebben. Deskundigen uit het Unicef rapport zien het als cultureel 
bepaald dat veel Bonairianen als gevolg van de slavernij een zeer laag zelfbeeld hebben. Dit wordt steeds 
van ouder op kind doorgegeven (UNICEF, 2013 ).   

Volgens de ROA CN en het ministerie van SZW is het aannemelijk dat het probleem van twee kanten komt. 
Werkgevers belonen medewerkers vaak met een minimaal loon, waarvan amper rond gekomen kan worden. 
Mbo’ers krijgen vaak dezelfde beloning, ongeacht het genoten niveau, dit werkt demotiverend. Een 
mogelijke oorzaak is dat de niveauverschillen niet altijd duidelijk zijn, zoals eerder aangegeven. Daarnaast 
zijn er op Bonaire buiten het loon weinig andere aantrekkelijke arbeidsvoorwaarden (met uitzondering van 
de werkgever overheid) (Ecorys, 2013).  

 

 



 

21 
 

SAMENVATTING HUIDIGE ARBEIDSMARK & LEERBEDRIJVEN 
Bonaire heeft een relatief hoge arbeidsparticipatie, maar onder jongeren en de geboren Bonerianen is dit 
percentage lager. Meer dan 20% geeft aan niet open te staan/beschikbaar te zijn voor een baan, onder 

jongeren is dit percentage nog hoger; 50%. Dit terwijl reden als arbeidsongeschiktheid of zorgtaken 
nauwelijks van toepassing zijn (CBS, 2015). Hier kan men uit opmaken dat het niet willen werken een rol 
speelt en het verklaart gedeeltelijk het lage werkloosheidspercentage.  

De arbeidsparticipatie uit zich in de praktijk, veel lokale werkgevers geven aan dat het arbeidsethos een van 
de grootste problemen is in de relatie met werknemers. Het te laat komen, niet komen opdagen en 

ongemotiveerdheid komen regelmatig voor. Na de aanwezigheid van een kwantitatief tekort in bepaalde 
sectoren, is er dus ook een kwalitatieve mismatch. Een ander gegeven is dat ongeveer een kwart van de 
beroepsbevolking niet, of niet voldoende kan lezen of schrijven. 

Moeilijk vervulbare vacatures zijn vooral op HBO/WO niveau. Het gemis van hoger onderwijs is dan ook een 

knelpunt op het eiland. Dit verklaart mede dat iets meer dan 55% van de bevolking laag is opgeleid. 
Tewerkstellingsvergunningen worden echter voor meer dan 80% verleend aan middelbaar en lager 
opgeleiden, doordat bepaalde opleidingen waar wel veel vraag naar blijkt, niet worden aangeboden of niet 
populair zijn onder de bevolking. Het onderwijs kan hier in ontwikkelen.  

5. ONTWIKKELINGEN 
In dit hoofdstuk worden ontwikkelingen uit het voorgaande hoofdstuk besproken. Ontwikkelingen brengen 
verandering aan, zo ook in het onderwijs en op de arbeidsmarkt. Om te bepalen hoe de aansluiting in de 
toekomst verbeterd kan worden, en om hierna preventief te handelen, is het van belang deze 
ontwikkelingen te analyseren om zo GAPS te voorkomen/verkleinen. 

 5.1.1 ONTWIKKELINGEN ONDERWIJSSYSTEEM  

Zoals eerder aangegeven is het Mbo-onderwijs ondermaats op Bonaire. Het rapport ‘onderwijsverbetering op 
Caribisch Nederland’ concludeert dat het onderwijs niet zal voldoen aan de basiskwaliteit in 2016. Om dit 
alsnog zo snel mogelijk te realiseren is het plan ‘SGB excellentie in ontwikkeling’ opgesteld. Dit zal worden 
gehanteerd om de integrale kwaliteit te verbeteren op het huidige Mbo. Bovendien zal er vanaf het 

schooljaar 2016/2017 het keuzedeel worden geïntroduceerd. Het keuzedeel is een verplichting bovenop de 
reguliere kwalificatie, waarmee de student zijn vakmanschap kan verbreden of verdiepen. Het keuzedeel is 
een verplicht onderdeel binnen de opleiding en beslaat 15% van de opleidingstijd (SBB, 2015). Dit biedt 
perspectief het onderwijs beter te laten aansluiten op de lokale arbeidsmarkt. De SGB zal naar verwachting 

eigen keuzendelen mogen introduceren in overleg met werkgevers (Dam, 2015). Een positieve ontwikkeling, 
gezien hier het probleem werkhouding en arbeidsethos aangepakt kunnen worden. Echter is er veel tumult 
als het gaat over het Mbo; werkgevers zijn onvoldoende op de hoogte van niveau(verschillen), instructietaal 

is Nederlands, het is een niet Caribisch Nederlands systeem, onvoldoende kwaliteit etc. Tijdens het 
vooronderzoek op Saba is een ander onderwijssysteem opgemerkt, dat mogelijk interessant is voor Bonaire. 
 
Het CVQ (Caribbean Vocational Qualification) is een Engelstalig onderwijssysteem dat gehanteerd zal worden 
op Saba en binnenkort geïntroduceerd wordt op Sint Eustatius (Rijksdienst CN, 2015). Dit beroepsonderwijs 
is gebaseerd op behoeften en gang van zaken in het Caribische gebied. Het CVQ is het middelbaar 
beroepsonderwijssysteem van 19 (ei)landen in de Caraïben. De instructietaal is altijd een groot probleem 

geweest op de BES-eilanden, en is nog altijd een gespreksonderwerp (OCW, 2014). Het Nederlands is de 
huidige instructietaal op Mbo 2/3/4 en het 
Papiaments op Mbo 1. Echter spreken Antilliaanse 
jongeren onderling nauwelijks Nederlands, en kiest 
men eerder voor het Papiaments, en soms voor 
Engels. Voor slechts 15% van de inwoners is het 

Nederlands de eerste taal (CBS, 2015). Het 

Nederlands is dan ook een probleem en veel 
studenten kampen met een taalachterstand. 
Onderwijsdeskundigen uit het UNICEF rapport ‘Kind 
op Bonaire’ pleiten voor Engelstalig onderwijs op 
Bonaire “je merkt dat kinderen niet dommer zijn 
dan in Nederland, maar door de taal kunnen ze in 

bepaalde vakken niet meekomen” (UNICEF, 2013 ). 
Een Nederlandse docent op de SGB gaf aan dat ze 
schrok van het niveau Nederlands toen ze begon in 
2012; “er zitten leerlingen in havo 4 die nauwelijks 
het basisschoolniveau halen” (Monna, 2014). Het 
Papiaments wordt soms letterlijk vertaald naar het 
Nederlands waardoor veel fouten worden gemaakt.  
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Beroepsopleidingen die door de kleinschaligheid niet aangeboden kunnen worden op Bonaire, kan de student 

volgen op een van de andere (ei)landen. Hierdoor zal het studeren in de regio bevorderd worden, en is een 

student niet enkel aangewezen op een (vervolg)studie in Nederland. Tevens kent het CVQ een niveau 5, wat 
gelijk staat een het volgen van een HBO opleiding. Dit niveau sluit uiteraard aan op niveau 4 (vergelijkbaar 
met Mbo4) en kan gevolgd worden op diverse eilanden waardoor studenten niet enkel verder kunnen 
studeren op Curaçao, de USA of in Nederland. De grootste barrière van het CVQ systeem is dat Bonaire een 
onderdeel is van Nederland, en het Nederlands niet kan verdwijnen gezien alle formele zaken in het 

Nederlands gaan, en de (Nederlandse) overheid de grootste werkgever is op het eiland (CBS, 2015). 
Daarnaast is op Bonaire het Engels niet de huistaal, terwijl dit op Saba en Sint Eustatius wel zo is. Hierdoor 
verwacht men minder problemen in de omschakeling naar het CVQ op de twee bovenwindse eilanden.  

5.1.2 ONTWIKKELINGEN AANBOD MBO OPLEIDINGEN  
ROA CN heeft onderzoek gedaan naar arbeidsrelevantie voor de opleidingen in de sector groen, horeca, 
dienstverlening, bouw, ICT en retail in de vorm van een branchemeeting. De notulen zijn te vinden in bijlage 
VII. Er is gebleken dat, zoals ook was te zien bij de verleende tewerkstellingsvergunningen, er een grote 
behoefte is in de sector bouw. De bestaande opleiding bouw niveau 2 zal extra gepromoot moeten worden, 
maar er zijn twijfels voor de nieuwe Mbo 1 (assistent) opleiding gezien vooral vakmensen nodig zijn. Voor de 
opleidingen horeca, dienstverlening, ICT en retail zal er een aanvraag voor het erkennen van de opleidingen 

worden gedaan bij het ministerie van OCW in Den Haag. Naar alle waarschijnlijkheid zal men vanaf volgend 
jaar deze nieuwe opleidingen kunnen volgen. Naast bouw Mbo1 zijn er ook twijfels over de sector groen. Er 
blijken te weinig lokale werkgevers te zijn, en er is nog maar een kleine markt. Ook was er een terugloop in 
het aantal werknemers in de sector groen, binnen twee jaar tijd -33% (CBS, 2012, 2014). 

5.1.3 INSTROOMVERWACHTINGEN MBO 
Het aantal Mbo-leerlingen op Bonaire groeide snel tot het 
afgelopen jaar. Kijkend naar de bevolkingspiramide en de 

bevolkingsgroei kan geconstateerd worden dat aankomende 
drie schooljaren het Mbo niet zal krimpen, maar een 
spectaculaire groei is uitgesloten. Van 2011 op 2012 deed 
zich een stijging van 57% voor, gevolgd door 14%, 30% en 
22% in 2015. Afgelopen jaar deed zich vervolgens een lage 
stijging voor van 1,5% door een lange toestroom vanuit het 
Vmbo. Het aankomende schooljaar 2016/17 zijn 169 

studenten vanuit het Vmbo direct toelaatbaar. Het jaar 
daarop een gelijkwaardig aantal. Hierdoor zal het aantal 

MBO studenten ongeveer gelijk blijven de aankomende drie 
jaren. Directe toestroom is lastig te voorspellen door 
voortijdig schoolverlaters, gezakte examenkandidaten en 
mogelijke doorstromers naar de HAVO. Anderzijds kan er 
geen voorspelling gedaan worden van instromende 

studenten vanuit de HAVO, VWO, arbeidsmarkt of studenten 
door immigratie (o.a. vanuit Saba en Sint Eustatius).  

Ook hier lijkt een kwalitatief probleem zich voor te doen. 
Door de toename met 198% studenten sinds 2009 is het 

lastig om aan (gekwalificeerd) onderwijzend personeel te 
komen. In 2013 bleek dat 4% van de docenten op de BES-
eilanden binnen het Mbo zeker onbevoegd was om les te geven, en van 16% was het onduidelijk of ze wel 
bevoegd waren. Eind november 2015 staan er 16 vacatures open voor de functie docent binnen het Mbo 
(SGB, vacatures, 2015). Aanzienlijk veel aangezien er momenteel ongeveer 40 docenten werkzaam zijn. Een 
van de belangrijkste redenen is het grote verloop van (vooral Nederlandse) docenten die na enkele jaren 
weer terugkeren naar Nederland omdat er geen vast contract aangeboden wordt (ROA TP, 2015). Dit omdat 

het de bedoeling is dat op korte termijn lokale mensen deze functies vervullen. Door een tekort aan 
docenten blijft het aantal lesuren achter, en is er veel uitval op de SGB. “We hadden drie maanden geen 
Nederlands, er was geen docent” aldus een van de studenten van de SGB. De snelle ontwikkeling met veel 
studenten is in kwantitatieve zin gunstig, maar de kwaliteit van het onderwijs lijkt er momenteel onder te 
lijden.  
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2018/19 151 

2017/18 171 

2016/17 169 

FIGUUR 6: BRON CBS. GROEI MBO STUDENTEN 
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5.1.4 WAT ZIJN DE UITSTROOMVERWACHTINGEN OP HET MBO  
In het jaar 2016 nemen 232 student deel aan het eindexamen op het 
Mbo, in 2017 naar verwachting 298. Zoals hiernaast is te zien doet een 

groot gedeelte eindexamen op de lagere niveaus wat overeenstemt met 
de huidige situatie; een groot aantal lager opgeleiden. Eerder bleek dat 
er juist behoefte is aan hoger opgeleiden, en aan middelbaar opgeleiden 
in de sectoren bouw en toerisme/horeca (zie 4.2.5). Ook in 2018 is 
zeker dat meer dan 50% zal afstuderen op Mbo niveau 1 en 2, wat 
afgelezen kan worden aan het huidige aantal Mbo-studenten op deze niveaus. Hier blijkt een duidelijke 
mismatch in kwantitatieve zin voor de komende drie jaar. 

De trend dat er meer studenten afstuderen op niveau 1 en 2 zal zich volgens het Hoofd Onderwijs Caribisch 
Nederland pas positief ontwikkelen over 5 á 6 jaar. Veel van de huidige Mbo’ers hebben het basisonderwijs 
en het voortgezet onderwijs genoten op een onvoldoende niveau. De aankomende lichting heeft geprofiteerd 
van beter basis/voortgezet onderwijs, waardoor naar verwachting meer Mbo 3 en 4 studenten zullen 

toestromen in de toekomst. 

SAMENVATTING ONTWIKKELINGEN ONDERWIJS  

De manier van onderwijs en de instructietaal staan ter discussie. Het Nederlands is momenteel de 
instructietaal vanaf Mbo niveau 2, maar veel studenten worden beperkt in hun ontwikkelingen doordat hun 
Nederlands niet op niveau is. Het CVQ systeem, beroepsonderwijs georiënteerd op de Caraïben en 
gehanteerd door 19 andere (ei)landen, is een optie voor Bonaire. Het grootste obstakel is dat het totaal 
Engelstalig is. Een minpunt gezien veel formele zaken op het eiland in het Nederlands gaan, en dus een 

belangrijke taal is. Het Mbo zal groeien, waardoor het lastig zal zijn de kwaliteit te waarborgen. Een tekort 
aan docenten lijkt voor problemen te gaan zorgen. De uitstroom van de aankomende 3 jaar zal vooral Mbo-
studenten betreffen op niveau 1 en 2 (60%). Dit komt ongeveer overeen met de huidige opleidingsverdeling 
van de bevolking, waarvan gemiddeld 56% laag opgeleid is. Dit zal naar verwachting over 5 á 6 jaar 
veranderen, omdat het funderend onderwijs kwalitatief verbeterd is, waardoor de toestroom een betere 
educatie achtergrond heeft.  

ONTWIKKELINGEN ARBEIDSMARKT 

5.2.1. ONTWIKKELINGEN (BEROEPS)BEVOLKING 
De laatste jaren groeit het inwonersaantal van Bonaire 
aanzienlijk. Een van de oorzaken is het 10-10-10 
akkoord waardoor veel Nederlanders naar Bonaire zijn 
verhuisd. Dit haalde recent (december 2015) nog het 

nieuws (CBS, 2015). In een periode van 5 jaar nam 
het aantal inwoners procentueel 21,8% toe. Een hoge 
stijging als het vergeleken wordt met Sint Eustatius en 
Saba, respectievelijk 12,2 en 3,7% (CBS).  

Wanneer de trend zich doorzet, behoort een groei tot 

30.000 inwoners in 2025 tot de mogelijkheden. Dit 
gegeven staat tevens in het masterplan strategische 
ontwikkeling Bonaire. In de toekomst zal de 
beroepsbevolking dan ook toenemen, evenals de vraag 
naar werknemers. De volgende neveneffecten en 
gevolgen lijken waarschijnlijk (Drs. G. Van Werven, 2010);  

1. Sterke groei werkgelegenheid. Met de nadruk op de bouwsector (Mbo). De nieuwe inwoners hebben ook 
huizen en voorzieningen nodig. 

2. De bevolking zal vooral groeien door immigratie van werknemers in de bouw, toerisme/horeca en 
afgeleide diensten. De toename zal naar verwachting vooral bestaan uit een sterke groei van 
werknemers uit Latijns-Amerika, Curaçao en Aruba. 

3. Het aandeel van Bonairianen in de bevolking zal snel verminderen tot minder dan de helft van de 
bevolking.  

4. Er zullen forse investeringen moeten worden gedaan in de publieke infrastructuur, waaronder de 
utiliteiten, de scholen, medische- en zorgvoorzieningen, enz. 

                                                                 
18

*Cijfers gebaseerd op doorberekende huidige cijfers met input van instroom Vmbo, docenten en ROA CN 

 Jaar 2016 2017 

% aantal niveau 1 34,6 36,9*18 

% aantal niveau 2 31,6 27,5 

% aantal niveau 3 26,1 28,5 

% aantal niveau 4 7,7 7 

FIGUUR 7; BRON CBS; GROEI GEBASSEERD OP GEMIDDELDE AFGELOPEN 3 JAAR 

BRON: SGB. KADERGEGEVENS BIJLAGE IV 
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5.2.2 BELANGRIJKE BRANCHEONTWIKKELINGEN (TOTAALOVERZICHT BIJLAGE V) 

5.2.2.1 TOERISME  
De samengenomen sectoren transport, handel, hotel en 
catering is goed voor 28% van de totale 

werkgelegenheid op Bonaire, aldus het CBS. Een recent 
cijfer is niet bekend, maar in 2012 was de directe 
bijdrage van inkomend toerisme aan de economie 
16,4% (CBS, 2012). Dit cijfer is verwant aan cijfers van 
andere vergelijkbare Caribische eilanden, en is een 
belangrijke bron van inkomsten.  

Hoewel het aantal toeristen de afgelopen twee jaar 
ongeveer gelijk bleef, zijn er de eerste helft van 2015 
ruim 5 procent meer toeristen aangekomen dan in het 
eerste halfjaar van 2014 (CBS, 2015). Reisorganisatie 
TUI is recent, november 2015, gestart met een derde 

vlucht per week naar Bonaire (Bonaire.nu, 2015). Een 
extra vlucht is voor een klein eiland als Bonaire een 

grote vooruitgang. Een groei van de toeristensector in 
de toekomst is aannemelijk. Ondernemers spelen in op 
deze ontwikkeling. Er is een hotel in aanbouw met 144 
kamers, en behoort hiermee gelijk tot de marktleiders in 
de hospitality services van het eiland. Naar verwachting 

zal het hotel oktober 2016 in gebruik genomen worden, 
en heeft het 75 werknemers nodig ('azul', 2015). 
Daarnaast opent binnenkort een nieuwe B&B, en zijn er 
diverse vakantieappartementen in opbouw 
(recreatieverblijven, 2015).  

5.2.2.2 OVERHEID  
Uit een onderzoek over ‘de overheid als werkgever’ blijkt dat het werken bij de 
overheid op Bonaire een positieve aantrekkingskracht heeft (OLB, 2013). Een van de 
voornaamste reden is dat de arbeidsvoorwaarden goed zijn in relatie tot de lokale 
marktsector. Toch blijkt het voor de overheid lastig om vacatures te vervullen. Soms 
staan vacatures langer open dan 24 maanden. Een bedreiging aangezien de behoefte 

in het personeel zal toenemen. Er zal een toenemende behoefte zijn aan 
onderwijzers, politieagenten, beleidmedewerkers, zorgmedewerkers en ICT’ers als 
gevolg van de bevolkingstoename (OLB, 2013). Overheidsinstellingen krijgen te 
maken met meer inwoners, en dus werk. Een mismatch vanuit het onderwijs zal 
ontstaan aangezien het vooral vacatures zal betreffen op Mbo4+ niveau, terwijl vooral 
Mbo 1 en 2 studenten eindexamen zullen doen (zie 4.1.4). De komende 
drie jaar zal wederom geworven worden buiten Bonaire. 

5.2.2.3 BOUW 
De bouwsector is momenteel al een grote werkgever op het eiland. Ook hier zal door 
de bevolkingstoename meer werkgelegenheid ontstaan. Ook uit de ontwikkeling van 

de verleende tewerkstellingvergunningen (zie 4.2.5) blijkt een groei aannemelijk. 
Hier is sprake van zowel een kwantitatieve als kwalitatieve mismatch, en deze zal 
alleen maar verergeren als er geen veranderingen plaatsvinden. Er zijn te weinig 
deelnemers aan het bouwgerelateerde onderwijs. Bovendien volgt een overgroot 
merendeel een opleiding op niveau 1 of 2, waar juist behoefte is aan vakmensen op 
niveau 3 en 4. Uit het vooronderzoek is gebleken dat de bouw geen populaire 

werkgever is onder de lokale bevolking.   

5.2.2.4  INDUSTRIE  
De industrie is met 8% van de werkgelegenheid de vierde in de rij van grootste 

werkgevers. Hierbij gaat het vooral om twee grote bedrijven, Curoil 
(oliemaatschappij) en Cargill (zoutwinning). Buiten dit is er weinig industrie op het 
eiland, maar liggen er wel kansen. De import is namelijk hoog, 165 miljoen dollar. Er 
word slechts voor 14 miljoen dollar geëxporteerd. Vooral voedsel, machines en 
vervoermiddelen komen het land in (CBS, 2014). Naar verwachting zal ook deze 
sector, in mindere mate, groeien. Het gaat hier om beroepen op lagere niveaus, 
waarbij het vooral uitvoerende werkzaamheden betreft. Een aansluiting vanuit het 

onderwijs lijkt in kwantitatieve zin voldoende (Branchemeeting, 2015). 

FIGUUR 8; VERDELING BEROEPSBEVOLKING PER SECTOR 2014 

FIGUUR 10; GROEI AANTAL WERKNEMERS 

BOUW BRON:  CBS 

FIGUUR 9; GROEI AANTAL WERKNEMERS 

OVERHEID BRON:  CBS 

FIGUUR 11; GROEI AANTAL WERKNEMERS 

INDUSTRIE BRON:  CBS 
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5.2.3 ONTWIKKELINGEN WERKLOOSHEIDSPERCENTAGE 
Zoals in figuur 3 is te zien heeft er een drastische stijging plaatsgevonden in het 
werkloosheidspercentage onder jongeren. Uit onderzoek blijkt dat onder jongeren de 

werkloosheid wereldwijd bijna altijd hoger is (IndexMundi, 2014).  

Eerder bleek dat afgestudeerden niet per se meer verdienen dan ongekwalificeerde 
jongeren. Werkgevers geven een ongepaste beloning, wat het bemoedigt om via 
illegale wijze geld te verdienen (zwart werken en criminaliteit). Het effect op het 
werkloosheidspercentage is dat deze door illegale geldverdiensten zal toenemen.  

Het besteedbare inkomen is sinds 10-10-10 volgens 72% van de inwoners gedaald 
(Evaluatie commissie, 2015). Inwoners hebben aangegeven minder te kunnen 
besteden. Een stijging in de criminaliteit lijkt hier een resultaat van. Zo blijkt 
drugshandel onder jongeren een gat in de markt, vooral marihuanalolly’s en met 
cocaïne bewerkte marihuana doen het goed. Het aantal drugsincidenten nam tussen 
2013/14 toe met 119% (Korps Politie Caribisch Nederland, 2014). Dit zijn inkomsten 

uit het illegale circuit. Hierdoor worden statistieken vermoedelijk beïnvloed, men 
verdient geld, maar heeft geen baan.   

5.2.4 ONTWIKKELINGEN MOEILIJK TE VERVULLEN VACATURES. 

De ontwikkeling borduurt verder op de huidige situatie. Er blijkt een tekort aan middelbaar en hoger 
opgeleiden, en ook in de toekomst zal dit tekort blijven spelen nu zeker is dat de aankomende drie jaren 
vooral Mbo 1 en 2 studenten deelnemen aan het eindexamen. Bij de overheid, de grootste werkgever van 
het eiland, zijn van de 28 vacatures eind oktober 2015 95% van de vacatures gericht op HBO+ niveau (OLB, 

2015). Voor functies op Mbo 4+ zal dan ook vooral geworven moeten worden buiten het eiland in de regio 
en in Nederland. In de bouwsector, die toe zal groeien, zal het tekort aan vakmensen sterk toenemen. 
Hierdoor zal ook het aantal tewerkstellingsvergunningen de aankomende drie jaar met zekerheid toenemen, 
zeker nu blijkt dat het aantal Mbo-studenten in de bouw vooral de lagere Mbo-niveaus betreft.  

5.2.5 ONTWIKKELINGEN TEWERKSTELLINGSVERGUNNINGEN.  

De afgelopen drie jaar zijn in de bouwsector verreweg de meeste tewerkstellingvergunningen vergeven. Ook 
in de horeca en huishoudelijke hulp werden vele vergunningen verleend zoals is te zien in hoofdstuk 4.2.5. 

Belangrijke ontwikkeling is dat er in het nieuwe jaar 2016 geen tewerkstellingsvergunningen verleend zullen 
worden voor huishoudelijke hulp. Er is voldoende arbeidspotentieel volgens het ministerie van SZW 

(Anoniem, 2015). Dit kan bevestigd worden gezien het werk betreft op laag niveau, en hier voldoende 
aanbod aan is. Er zal dan een imagoverandering moeten plaatsvinden binnen de sector. Er overheerst een 
afkeer tegen beroepen met een lage status zoals is gebleken tijdens diverse interviews.   

Als de aankomende eindexamendeelnemers weerspiegeld worden tegen het aantal 
tewerkstellingsvergunningen valt het op dat er grote tekorten ontstaan. Vraag en aanbod stemmen in de 
toekomst niet op elkaar af, zelfs niet als het aantal studenten in de aankomende drie jaar stevig toeneemt. 
Een kwantitatief tekort in de toekomst lijkt onvermijdbaar, en het aanvragen van 
tewerkstellingvergunningen zal dan ook op grote schaal blijven plaatsvinden.  

 

 

 

5.2.6 ONTWIKKELINGEN WERVINGSKANALEN 
Beheerder van een grote vacaturebank op Bonaire constateert dat er van grote organisaties op het eiland 

steeds vaker vacatures online komen (Evers, 2015). “Maar 70% informele werving zal niet snel minder 
worden hoor, dat is nou eenmaal zo in een kleine community”. Volgens Evers zal de huidige trend zich 
voortzetten: veel vacatures online op HBO(+) niveau, gericht op mensen van buiten het eiland. “Voor 
beroepen met weinig kennis/uitvoerbaar niveau zal informele werving altijd blijven plaatsvinden. Het heeft 
het weinig zin een HBO(+) vacature te plaatsen in een lokale krant, er is simpelweg weinig tot geen 
aanbod”. Het ministerie van SZW, die werklozen begeleidt in het vinden  een nieuwe baan, ervaart 
problemen door het hoge informele werving percentage. Hierdoor zijn vacatures namelijk niet altijd bekend 

bij de overheid.  

  bouw horeca 
toerisme 

management 
(mbo3+) 

Huishoudelijk 
 hulp 

Verleende TWV sept14/sept15 350 121 81 71 

Aantal Mbo afstuderen 2016* 26 11 18 18 

Aantal Mbo afstuderen 2017* 51 16 21 18 

FIGUUR 12  

WERKLOOSHEIDSPERCENTAGE 

FIGUUR 13 BRON: CBS, SZW. *GEBASEERD OP GERELATEERDE OPLEIDINGEN 
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5.3 VISIE (LEER)BEDRIJVEN 

Duidelijk is geworden dat leerbedrijven behoefte hebben aan goed opgeleide Mbo’ers, met een juiste 
werkhouding en voldoende arbeidsethos. Volgens werkgevers moet het probleem niet enkel aangepakt worden 
in het onderwijs, andere oorzaken liggen mede ten grondslag. Het begint al bij de thuissituatie en opvoeding. 
Het probleem moet dus in een vroegtijdig stadium worden aangepakt. De introductie van de eerdergenoemde 
keuzedelen op het MBO bleek tijdens de branchemeetings een kans om een motivatie en beroephouding 
verandering te bewerkstelligen. Hierdoor hoopt men op kortere termijn al een betere kwalitatieve aansluiting. 
Echter zal vanaf de kinderjaren al aandacht besteedt moeten worden aan het probleem, wat lastig zal zijn als 

ouders een dezelfde onbewuste houding aanhouden. Het is dan ook van belang ouders bij het geheel te 
betrekken volgens de SGB en werkgevers. Het ministerie van Sociale Zaken zal zich moeten buigen over dit 
dilemma. Zodra er aandacht besteedt gaat worden aan het probleem, moet er rekening mee gehouden worden 
dat dit jaren zal duren voordat het direct resultaat zal opleveren voor de arbeidsmarkt.  
 
Ondernemerschap is een kans voor jongeren op Bonaire. Ongeveer 20% van de bedrijven is van een Bonairiaan 

(KvK, 2015). De overige ondernemers zijn vooral Chinezen met supermarkten en restaurants en Nederlanders 
in de handel en verkoop. “Als je zelf je geld moet verdienen ben je veel gemotiveerder om te werken, anders 
heb je niets!” klonk tijdens de branchemeeting verkoop en handel. Ondernemerschap zal dan waarschijnlijk ook 
een keuzedeel worden binnen het Mbo, waarover eerder is gesproken. Werkgevers zijn het er over eens dat 

ondernemerschap gestimuleerd moet worden in het onderwijs, om zo in de toekomst gemotiveerde lokale 
pioniers af te leveren die als voorbeeld kunnen fungeren. 
 

In kwantitatieve zin zijn werkgevers er over het algemeen over eens dat er altijd nog buiten Bonaire geworven 
zal moeten worden. Zeker op Mbo 3+ niveau. Daarnaast is het zeker dat tewerkstellingsvergunningen voor een 
klein eiland als Bonaire zeker op korte termijn nog op grote schaal verleend zullen worden, zeker de verwachte 
ontwikkelingen in de bouw en toerisme. Dit klemt te meer nu er blijkt dat het aantal Mbo-studenten de 
aankomende drie jaar in deze branches beperkt is. Werkgevers zien dan ook in dat hun branches niet erg 
populair zijn onder studenten.  
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CONCLUSIE 
“Wat zijn de verwachte verschillen tussen vraag en aanbod op de arbeidsmarkt van Bonaire vanuit de 
uitstromers van het Middelbaar beroepsonderwijs op een termijn van drie jaar, en wat kan er aan worden 
gedaan om de mismatch te verbeteren?” 

Uit het onderzoek kan geconcludeerd worden dat er zowel een kwantitatief als kwalitatieve mismatch 
is. Niet alleen vraag en aanbod spelen een rol, maar vooral de werkhouding, het toekomstperspectief en het 
arbeidsethos. Hierdoor is het in kaart brengen van een kwantitatieve mismatch bemoeilijkt gezien is 
gebleken dat er vooral geworven wordt op houding, gedrag en het mogelijke arbeidsethos. Het lijkt 
er sterk op dat werkgevers deze belangen zwaarder wegen dan werkervaring en diploma’s. Andersom kan er 
dus geconcludeerd worden dat er veel kandidaten tijdens de werving en selectie afvallen wegens een 

onvoldoende werkhouding/verdenking van het ontbreken aan arbeidsethos. Het is dan ook zaak om het 
maatschappelijke probleem arbeidsethos eerst aan te pakken bij de kern; de opvoeding. Het 
onderwijs heeft hierin vanaf het basisonderwijs al een bepalende rol in. Zodra het arbeidsethos zal 
verbeteren, gaan werkgevers werven en selecteren op andere aspecten en ligt de nadruk niet op motivatie 
en het arbeidsethos. Als gevolg zal het belang van een diploma toenemen, zal het halen van een diploma 
noodzakelijker worden en zal de mismatch in kwantitatieve zin duidelijker worden.   

Volgen werkgevers uit het kwalitatief minder onderwijs zich in de praktijk. Uit de branchemeetings 

bleek dit voor een beperkt deel te maken te hebben met de beroepstechnische kennis, maar voor een groot 

deel met de werkhouding en motivatie van Mbo’ers. Het aanleren van een juiste beroepshouding op het Mbo 
lijkt onvoldoende. Echter blijkt dat de verwachtingen bij werkgevers enigszins te hoog zijn, wat een 
vertekend beeld van de situatie kan geven. Tijdens het onderzoek bleek namelijk dat werkgevers 
onvoldoende op de hoogte zijn van het onderwijssysteem op Bonaire, in het bijzonder over de 
niveauverschillen binnen het Mbo. Hierdoor ontstaat enkel in de perceptie van werkgevers al een mismatch.  

In kwantitatieve zin is er voldoende arbeidspotentieel aanwezig op Mbo-niveau één en twee. Er is 
duidelijk geworden dat vanaf Mbo-niveau 3 ook in de toekomst tot buiten de regio moet worden gezocht 
naar personeel. De vacaturenquete is dan ook hoog, wat aangeeft dat vacatures moeilijk te vullen zijn. In de 
komende drie jaren zal het overgrote deel van de afstuderende Mbo-studenten namelijk een Mbo 1 of 2 
diploma halen. De mismatch is er in de eerste plaats dan ook op de hogere opleidingsniveaus. Het tekort 
aan hoger opgeleiden is eenvoudig te verklaren doordat er geen hoge scholen of universiteiten zijn op 
Bonaire, bekostigd door de Nederlandse overheid. De mismatch is nog problematischer gezien studenten 

die vervolgens in het buitenland gaan studeren, zelden terug keren naar Bonaire. Op Mbo-niveau zijn er 
momenteel grote tekorten in de horeca en bouw, en ook de aankomende drie jaar zal dit zo blijven. Voor 
veel functies op Mbo-niveau worden tewerkstellingsvergunningen aangevraagd, maar liefst 80% van het 

totaal. Dit geeft aan dat er weinig lokaal aanbod is in bepaalde sectoren. Het tekort komt mede doordat er 
een geringe toevoer is vanuit het Mbo-onderwijs. Tewerkstellingsvergunningen in de bouw worden het meest 
aangevraagd. Van het totale aantal aanvragen was maar liefst 31% in de bouw in 2013 en respectievelijk 

28% in 2014. Ook de aankomende jaren lijkt hierin geen verandering te komen, de uitstroomcijfers vanuit 
het Mbo en de groei van de sector geven aan dat een tekort aan vakmensen onvermijdelijk is. Gezien het 
hier vooral om uitvoerend bouwpersoneel gaat, is het spreken van Nederlands en/of Papiaments niet van 
belang. Dit werk doen dan ook vooral Zuid-Amerikanen, de bouw is niet populair onder de lokale bevolking.  

Het aantal Mbo studenten zal gezien de cijfers ongeveer gelijk blijven, maar heeft een spectaculaire groei 

achter de rug. De expansie lijkt het Mbo moeilijk te kunnen verdragen, er is een tekort aan (gekwalificeerd) 
onderwijzend personeel. Ondanks de groei van het MBO de afgelopen jaren lijkt het kwantitatieve tekort zich 
niet te verbeteren. Sectoren als bouw en toerisme moeten dan meer gepromoot worden. Daarnaast zal als 
gevolg van de bevolkinggroei en economie ook simpelweg meer vraag komen naar Mbo’ers de 
aankomende jaren. Er wordt gesignaleerd dat de aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt slecht is 
als gevolg van schooluitval op het Mbo. Werkgevers hebben weinig belang bij een diploma en maken weinig 

onderscheid in salarissen (dit doordat de niveauverschillen in het MBO niet altijd duidelijk zijn). Hierdoor is 
het attractief school eerder te verlaten, wat het effect versterkt. Werkgevers zijn niet op de hoogte van 

de leer en kwalificatieplicht. Tegelijkertijd is er te weinig toezicht op het naleven van deze plicht. 
Het is aan te bevelen meer maatregelen te treffen. Doordat de omvang van het probleem te groot is, 
worden zelden (passende) maatregelen getroffen.  

Het CVQ onderwijssysteem is een systeem dat in overweging genomen moet worden. Het 
onderzoeken of het ideaal is voor het eiland is een studie op zich, maar het heeft mogelijkheden voor de 
toekomst. Zeker is dat studenten dichter bij huis kunnen studeren op andere eilanden, het CVQ systeem 
zich baseert op behoefte in het Caribisch gebied en er specialisatie van opleidingen per eiland mogelijk is. 
Dit laatste zal de doelmatigheid van opleidingen vergroten, en door specialisatie zal de kwaliteit 
verbeteren.  

Over het algemeen kan er dus geconcludeerd worden dat de mismatch dusdanig groot is dat drie jaren te 
kort zijn om echte veranderingen door te voeren. Echter kunnen er wel maatregelen getroffen worden die 
het onderwijs en de arbeidsmarkt dichter bij elkaar brengen, en zo de mismatch zal verkleinen.  
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AANBEVELINGEN  
1. De kern van het probleem arbeidsethos aanpakken in de opvoeding. De ROA CN zal er goed aan doen de 

conclusies getrokken uit dit onderzoek en de branchemeetings te overhandigen aan het 

ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, die zich hier over moeten buigen. De ROA CN heeft 
dit enkel gesignaleerd, maar kan de kern van het probleem (opvoeding) niet zelf oplossen. In overleg met 
het onderwijs en de werkgevers zal de ROA CN een plan van aanpak moeten opstellen om een integraal 
verbeterplan op te stellen voor het Mbo, waarbij zowel tijdens lesuren als tijdens de stage aandacht wordt 
besteed aan het probleem. ROA CN zal er goed aan doen om aan de Scholengemeenschap Bonaire te 
adviseren het vak beroepshouding in elke opleiding en leerjaar terug te laten komen, mogelijk in de 

vorm van het nieuw geïntroduceerde keuzedeel. Daarnaast zal ondernemerschap een positieve 
stimulans geven aan de motivatie van studenten. Dit probleem zal echter niet binnen drie jaar worden 
opgelost, het is een proces dat jaren zal duren en aandacht zal moeten krijgen in opvoeding en het 
basisonderwijs.  
 

2. Gezien de bevolkingsgroei (meer behoeften aan onderdak), de groei van de sector bouw en het aantal 
verleende tewerkstellingsvergunningen kan geconcludeerd worden dat er dringend meer 

opleidingsaanbod moet komen voor metselaars, timmermannen en constructiemedewerkers. Dit 
om de arbeidsmarkt meer te voorzien van lokale medewerkers en het aantal tewerkstellingsvergunningen 

(negatief op inkomstenrekening) te verkleinen. Om te voorzien in meer opleidingsaanbod zal er wel meer 
aandacht besteed moeten worden aan het werven van studenten voor de bouw. De sector bouw is niet in 
trek bij lokale inwoners, een imagoverandering is dan ook noodzakelijk.  

 
3. Niet enkel de bouw, maar ook aandacht schenken aan de arbeidsmarktrelevante beroepsopleidingen van de 

sector horeca en toerisme. Het motiveren van studenten voor deze opleidingen, en het organiseren van 
beroepskeuzevoorlichtingen en studiekeuzevoorlichtingen zijn hierbij van belang en kunnen dienen 
als stimulans. Het is aan te bevelen dat de ROA CN in samenwerking met de SGB deze voorlichtingen zal 
organiseren. ROA CN heeft kennis en connecties voor beroepskeuzes, de SGB weet alles over de inhoudelijke 
studies.  

 

4. Het CVQ systeem is een systeem met veel voordelen, maar enkele nadelen. De hanteerbaarheid van het 
systeem op Bonaire is nog een vraagteken. ROA CN zal de ervaringen van het systeem op Saba en Sint 
Eustatius moeten delen met het ministerie van OCW. Het ministerie van OCW zal zelf een studie 

moeten verrichten naar de hanteerbaarheid van het CVQ systeem op Bonaire.  
 

5. De ROA CN zal werkgevers op de hoogte moeten stellen van het huidige onderwijssysteem. In het 

bijzonder over de niveauverschillen binnen het Mbo. Hierdoor zal men een mismatch in de perceptie van de 
werkgever voorkomen. Tijdens branchemeetings en leermeestertrainingen kan hier aandacht aan besteed 
worden. Het kennis hebben van het onderwijssysteem zal een nuttige toevoeging en verplichte voorwaarden 

moeten worden bij de erkenningprocedure voor erkende leerbedrijven. 
 

6. De ROA CN zal werkgevers op de hoogte moeten stellen van de leer en kwalificatieplicht. 
Werkgevers moeten het maatschappelijke belang gaan inzien van een diploma voor studenten. Het 
aannemen van ongekwalificeerd personeel gebeurt nu regelmatig als gevolg van voortijdig schoolverlaters.  
Tijdens branchemeetings en leermeestertrainingen kan hier aandacht aan besteed worden.  

 

7. Aansluitend op 6. Het op de hoogte zijn van deze plichten zal een verplichte voorwaarde moeten worden bij 
de erkenningsprocedure voor erkend leerbedrijf.  

 

8. Aansluitend op 6 & 7 zal de ROA CN in samenwerking met de SGB en OCW studenten het belang van een 

diploma moeten laten gaan inzien in combinatie met aanbeveling 3. Daarnaast zal de ROA CN er goed aan 
doen het toezichtprobleem op de handhaving van de leer en kwalificatieplicht kenbaar te maken 
bij OCW. 

 

9. Nadat werkgevers het verschil in Mbo-niveaus duidelijk hebben is het raadzaam dat de ROA CN ze zal 
stimuleren te belonen naar de juiste maatstaven. Hierdoor zal de werknemer gemotiveerder worden. 
Weinig beloning gaat gepaard met weinig arbeidsethos en motivatie. Daarnaast vergroot het de kans op 
voortijdig schoolverlaters; waarom een MBO diploma als ik toch het minimumloon krijg? 

 

10. Het blijkt dat onder de lokale bevolking het arbeidsparticipatiepercentage laag is. Dit begint al bij de jeugd, 
die veelal geen bijbaantje heeft. De ROA CN zal in samenwerking met werkgevers studenten moeten 

mobiliseren om een bijbaantje te nemen, zodat hier al ervaring wordt opgedaan voor de werkhouding.  
 

11. Het is aan te bevelen het onderzoek jaarlijks bij te werken. Dit om zo a.d.h.v. cijfers trends en 

ontwikkelingen te signaleren, zodat hiernaar gehandeld kan worden door de ROA CN. Gezien de geringe 
kosten van deze aanbevelingen voor ROA CN is besloten de financiële consequenties in de bijlage te 
plaatsen; XXI.  
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