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VOORWOORD 
 

Beste lezer, 

 

De Raad Onderwijs Arbeidsmarkt Caribisch 

Nederland (ROA CN) vervult een 

brugfunctie. Vanuit onze wettelijke taken 

hebben we raakvlakken met alle sectoren 

binnen Caribisch Nederland. Wij vinden 

het daarom belangrijk om in nauwe 

afstemming samen te werken met alle 

ketenpartners. Vanuit een gedeelde 

verantwoordelijkheid streven we 

gezamenlijk naar een gebalanceerde en 

gezonde ontwikkeling van zowel het 

beroepsonderwijs als de lokale 

arbeidsmarkt. Dit is de reden waarom ROA 

CN in 2018 meer tijd en aandacht heeft 

geinvesteerd in de gezamenlijke 

verkenning van trends en ontwikkelingen 

op alle drie eilanden van Caribisch 

Nederland samen met de ketenpartners.  

Het doet ons deugd te melden, dat wij in 

2018 hierin succesvol zijn geweest en een 

stevig onderbouwd advies konden 

indienen. 

 

Terugkijkend op het jaar 2018, kunnen we 

tevens melden dat sinds de invoering van 

de nieuwe werkwijze ‘leermeester 2.0 – 

the next level’, (ondanks dat dit tijdrovend 

is), we meer kwalitatieve leermeesters in 

ons bestand hebben. Deze nieuwe 

leermeesters en andere stakeholders 

hebben de Raad ook van waardevolle data 

en informatie voorzien tijdens diverse 

branchemeetings. 

 

 

 

Het team van ROA CN heeft in 2018 ook 

haar uitdagingen gekend. Het blijft een 

uitdaging om met een klein team en 

binnen de kleinschaligheid van onze 

eilanden, de wettelijke taken te vervullen. 

Desondanks is de organisatie volop in 

ontwikkeling en geenszins bij haar 

eindstation. Feitelijk is in 2018 weer een 

nieuw begin gemaakt aan 

kwaliteitsverbetering van de 

beroepspraktijkvorming. Alhoewel de 

resultaten qua leerbedrijven en 

leermeesters op St. Eustatius en Saba 

minimaal waren, hebben we beide 

eilanden kunnen bedienen in afwachting 

op de beslissing vanuit het Ministerie over 

de toekomstige rol en functie van ROA CN 

op de bovenwindse eilanden.   

 

Dit verslag is gelijk ook een handvat voor 

de activiteiten en afspraken met de diverse 

ketenpartners voor 2019. Mede hiermee 

kunnen gegronde keuzes gemaakt worden 

omtrent nodige mbo-opleidingen en 

leerbedrijven voor Bonaire, St. Eustatius en 

Saba op de korte en middellange termijn, 

zodat de ontwikkelingen in het 

beroepsonderwijs en de arbeidsmarkt 

nauwer aansluiten op de prioriteiten voor 

de economische ontwikkeling van de 

eilanden.  

Elyane Paul 
Directeur ROA CN  

Sinds 1 september 2012 
e.paul@roacn.com



 

6 

 

I. FOCUS OP ROA CN 
 

Het bestaansrecht van ROA CN staat beschreven in de Wet Educatie Beroepsonderwijs BES 

(WEB BES), artikel 1.5.1., 1.5.2., 7.2.8., 7.2.91.; 

 

  ROA CN adviseert de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over de  

doelmatigheid van beroepsopleidingen, gelet op de arbeidsmarktrelevantie van die  

opleidingen; 

  ROA CN doet voorstellen voor bekostiging van geschikte opleidingen vanuit de  

Rijkskas; 

  ROA CN doet voorstellen inzake het ontwikkelen van (delen van) opleidingen die  

relevant zijn voor de regionale arbeidsmarkt; 

  ROA CN draagt bij aan de bevordering van de kwaliteit van plaatsen waar  

beroepspraktijkvorming wordt verzorgd; 

  ROA CN zorgt voor voldoende, kwalitatief goede plaatsen voor 

beroepspraktijkvorming en beoordeelt leerbedrijven; 

  De praktijkovereenkomst die gesloten wordt door de onderwijsinstelling,  

BBL-deelnemer en het leerbedrijf wordt medeondertekend door ROA CN, die daarmee 

verklaart dat het leerbedrijf gunstig is beoordeeld en dat het leerbedrijf voldoet aan de 

erkenningsvoorwaarden ten tijde van de ondertekening. 

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

 gemeenschap welke bedrijven erkend zijn.  

 

 

Onze missie: 
“De inzet van ROA CN betreft niet alleen de uitvoering van wettelijke taken maar tevens het vervullen van 

een rol in het bijeenbrengen van bedrijfsleven en beroepsonderwijs. ROA CN verzorgt daartoe concrete 
diensten en vervult een informerende, adviserende en stimulerende rol”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                                                      
1 https://wetten.overheid.nl/BWBR0029696/2011-03-08 
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Onze visie:  
“We zijn ervan overtuigd dat een optimale afstemming van onderwijs op de (toekomstige) arbeidsmarkt en 

vice versa, een positieve bijdrage levert aan de economische ontwikkeling van de openbare lichamen en 
onderwijskwaliteit op de eilanden”. 

 

Als adviesorgaan van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap heeft de Raad de 

verantwoordelijkeheid om deugdelijke adviezen uit te brengen. De doelmatigheid van  

beroepsopleidingen, gelet op de arbeidsmarktrelevantie (van die opleidingen) worden naast 

onder andere de maatschappelijke trends gelegd en geanalyseerd. Trends zijn afhankelijk van 

verschillende factoren en eilandelijke ontwikkelingen, met zowel een demografisch, sociaal 

als economische impact.  De mbo opleidingen kennen vier niveaus, waarin entree opleidingen 

zich richten op niveau 1 binnen de verschillende sectoren. Op Bonaire bieden de 

onderwijsinstellingen mbo op alle vier niveaus, waar St. Eustatius en Saba tot heden mbo 1 

en 2 kennen. Door kleinschaligheid en voorbereidingen op de onderwijsvernieuwing komen 

op dit moment niet alle sectoren aanbod in Saba en St. Eustatius. 

 

Een weergave van de opleidingsdomeinen waarop ROA CN zich richt:  

1. Entree (assistent) 

2. Bouw en infra 

3. Economie en administratie 

4. Horeca en bakkerij 

5. Media en vormgeving 

6. Techniek en procesindustrie 

7. Toerisme en recreatie 

8. Veiligheid en sport 

9. Zorg en welzijn 

 

ROA CN voert vanaf 2010 haar wettelijke taken uit op Bonaire, St. Eustatius en Saba. Eerst 

onder de Stichting FORMA, en vervolgens onder de eigen stichting. Na oprichting is de raad 

actief bezig geweest met train de trainers, werven van de leerbedrijven en certificeren van 

leermeesters. Om een beeld te krijgen van de behaalde successen in de afgelopen acht jaren 

is in figuur 1 de groei te zien. 

 

 

“Raad Onderwijs Arbeidsmarkt Caribisch Nederland  
voor optimale afstemming tussen beroepsonderwijs en arbeidsmarkt,  

ten behoeve van onderwijskwaliteit en economische ontwikkeling”. 
 

Together, we make it work! 
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BEROEPSPRAKTIJKVORMING 

Voor mbo-deelnemers die een BOL-opleiding volgen is het niet wettelijk verplicht om een 

praktijkovereenkomst bij ROA CN in te dienen. De WEB BES eist echter dat mbo-deelnemers 

die een BBL-opleiding volgen een praktijkovereenkomst indienen bij ROA CN. ROA CN 

hanteert het onderstaande beleid2 bij het beoordelen van potentiële leerbedrijven waar BPV 

plaats gaat vinden, voorafgaand aan de start van de BPV-periode:  

• Het leerbedrijf moet beschikken over minimaal twee gecertificeerde leermeesters; 

• Aangeleverde praktijkovereenkomsten worden per bedrijf beoordeeld; 

• Het leerbedrijf moet erkend zijn voor de relevante kwalificatie voor de        

beroepspraktijkvorming; 

• De praktijkovereenkomst moet de nodige handtekeningen bevatten van de deelnemer, 

onderwijsinstelling en het leerbedrijf; 

• De onderwijsinstelling draagt zorg voor de totstandkoming van de in artikel  

7.2.7. bedoelde overeenkomst; 

• De overeenkomst wordt gesloten door de instelling, de deelnemer en het bedrijf dat of 

de organisatie die de beroepspraktijkvorming verzorgt. De overeenkomst wordt voor 

zover het de beroepsbegeleidende leerweg betreft, medeondertekend door ROA CN, die 

daarmee verklaart dat: het een bedrijf of organisatie betreft met een  

gunstige beoordeling als bedoeld in artikel 7.2.9. 

 

Dit is een wettelijk vereiste procedure, immers, BPV-deelname hoort binnen een officieel 

erkend leerbedrijf plaats te vinden. De mbo-scholen dienen ervoor te zorgen dat de 

praktijkovereenkomst (POK) tot stand komt.  Hierdoor is het noodzakelijk dat de mbo-school 

praktijkovereenkomsten vóórafgaand aan een BPV-periode bij ROA CN aanlevert voor tijdige 

beoordeling. ROA CN bewaakt hiermee de kwaliteit van leerbedrijven en leermeesters, voor 

een gunstige en veilige werk-leeromgeving voor de BPV-deelnemers.  

 

Dit bovengenoemd beleid geniet de hoogste prioriteit. Om dit levend te houden in de 

sectoren en bij de mbo-scholen, werkt ROA CN continu aan de samenwerking en afspraken 

met deze partners. BPV in het BBL-traject is geldig als onderdeel van een beroepsopleiding 

indien het leerbedrijf een positieve beoordeling heeft ontvangen van ROA CN, die gebaseerd 

is op de erkenningsvoorwaarden.    

 
 

 

 

 

                                                      
2 Ook beschikbaar via http://www.roacn.com/uploads/documents/erkenningsreglement-nederlands/2016-
Erkenningsreglement-LB-DEF.pdf  

http://collegebundel.nl/wet-educatie-en-beroepsonderwijs-bes/artikel7.2.9/
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ERKENNINGEN,  

ERKENDE LEERBEDRIJVEN EN LEERMEESTERS 

In 2010 is het de Raad gelukt om een start te maken op 

Bonaire, met 57 erkenningen binnen 14 leerbedrijven en 80 

gecertificeerde leermeesters. Na acht jaar zijn de 

erkenningen, leermeestertrainingen (CBT) en aantal 

leerbedrijven op alle drie eilanden enorm gegroeid. In de 

afgelopen acht jaren zijn er in totaal 1265 erkenningen 

verleend, 375 leerbedrijven erkend, 1227 leermeesters 

gecertificeerd en 123 leermeestertrainingen 

georganiseerd, verdeeld over alle drie eilanden.  

Op St. Eustatius en Saba, die in de transitie zijn voor 

onderwijsvernieuwing3, ligt dit op 

een laag pitje in afwachting van de komende 

veranderingen.  

                                                      
3 Dit geldt voor de cijfers van ROA CN die te zien zijn in zowel erkenningen, leermeesters en aantal erkende 
leerbedrijven. De transitie naar CVQ heeft ervoor gezorgd dat er weinig tot geen beroepsopleidingen op de 
bovenwindse eilanden zijn aangeboden. 

Bonaire 

 

St. Eustatius 

 

Saba 

 

Figuur 1: Cijfers van 2010 in vergelijking met de cijfers van 2018 op de drie eilanden van Caribisch Nederland Bron: ROA CN, 2018 

 

 

Figuur 2: Plakaat uitreiking aan 
erkend leerbedrijf op St. Eustatius 
Bron: ROA CN, 2018 
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Zoals afgesproken conform de onderwijsagenda is voornamelijk op Bonaire de 

branchemeeting in frequentie gegroeid en worden er workshops aangeboden om 

leermeesters ‘te upgraden’. Op St. Eustatius en Saba hebben er in verband met de 

onderwijsvernieuwing informatieve bijeenkomsten plaatsgevonden met ketenpartners en 

potentiele bedrijven die in het nieuwe systeem de onderwijsinstellingen op de eilanden van 

dienst zouden kunnen zijn met hun expertise. Voor meer informatie over de ontwikkelingen 

omtrent de CVQ-systeem verwijzen we u naar hoofdstuk II. Focus op de eilanden, onderdeel 

Ontwikkelingn op Saba en St. Eustatius: CVQ.  

 

Onderstaande figuur weergeeft per onderdeel de feiten en cijfers van 2018: 

 

 Aantal erkenningen Aantal erkende 

leerbedrijven 

Aantal gecerticifeerde 

leermeesters 

Bonaire 191 44 115 

Saba 3 0 0 

St. Eustatius 0 1 1 

De adviseurs bij ROA CN erkennen bedrijven volgens het erkenningsreglement. Aan bedrijven 

wordt bijgebracht wat de taak is van een leerbedrijf n.l.: kennis en vakmanschap over te 

dragen op (jonge) mensen; de mbo-deelnemer. Waar stagebegeleiding  

vroeger werd gezien als vrijwillig begeleiden, is men tegenwoordig bewuster dat binnen 

erkende leerbedrijven mbo-deelnemers getraind worden voor hun toekomstig beroep. Deze 

bewustwording is mede te danken aan de intake van de leermeester 2.0. 

 

Leermeesters binnen erkende leerbedrijven begeleiden mbo-deelnemers op een 

verantwoorde manier tijdens hun beroepspraktijkvorming, helpen hen bij het ontwikkelen van 

competenties en maken hen wegwijs in de sector. Om de kwaliteit van de leerbedrijven te 

bevorderen biedt ROA CN advies, workshops en coaching tot bevorderen van de 

samenwerking. We leggen een belangrijk accent op relatiebeheer tussen leerbedrijven en de 

onderwijsinstellingen. Hiertoe voeren wij overleg over de kwaliteit en mogelijkheden van BPV-

plaatsingen. Deze samenwerking op maat levert duidelijke resultaten op Bonaire. Wat 

duidelijk terug te zien is in onze jaarcijfers. 

 

Erkenningen van leerbedrijven zijn gekoppeld aan (actieve) mbo-opleidingen die op de drie 

eilanden worden aangeboden. Een leerbedrijf kan meerdere erkenningen hebben variërend 

van niveau 1 t/m 4 en 

verschillende type kwalificaties. 

 

 

Figuur 3: Feiten en cijfers 2018 Bron: ROA CN, 2018 
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het leermeesterprofiel. 

 

 

Op basis van het aantal ingeschreven mbo-deelnemers per opleiding, worden leerbedrijven 

doelgericht geworven. Hierbij gebruiken de adviseurs een overzicht van de kamer van 

koophandel, aanvragen van de onderwijsinstellingen en potentiële bedrijven. De 

erkenningsprocedure voor leerbedrijven start met het aangeven van een  

mogelijk leerwerkaanbod tijdens een intakegesprek waar de kerntaken en werkprocessen aan 

bod komen. De bijbehorend prestatie indicatoren worden ook ter verduidelijking van de 

werkprocessen toegevoegd. Het erkenningsproces wordt afgerond wanneer minimaal één 

gecertificeerde leermeester beschikbaar is binnen het bedrijf. www.roacn.com/companies. 

 

Eén basisvoorwaarde om in aanmerking te komen voor 

een erkenning als leerbedrijf is: de 

leermeestercertificering. Tijdens de leermeestertraining 

wordt het aangewezen personeel van de bedrijven 

getraind om mbo-deelnemers op te leiden, begeleiden 

en te beoordelen. Om doelgerichtheid en kwaliteit te 

verhogen hebben we in 2018 onze dienstverlening  

gemoderniseerd waar toekomstige leermeesters zich 

eerst online moeten aanmelden door middel van ‘een  

test je zelf’ formulier. Hun score geeft de adviseur handvatten voor het intakegesprek en de  

trainingen, om gerichter de toekomstige leermeester te kunnen profesionaliseren volgens   

 

 

Deze aanpak is in 2018 ingevoerd en vormt deel van wat ROA CN noemt: “leermeester 2.0, 

the next level”. Tijdens de driedaagse training ligt het accent op het oefenen van 

vaardigheden die de leermeester in zijn rol van opleider, begeleider en beoordelaar nodig 

heeft. Het ontwerp van de trainingen en workshops heeft competenties van het 

leermeesterprofiel ten grondslag, tevens op onze website4. Bijscholing in de vorm van een 

workshop binnen vier jaar na het ontvangen van de certificering, is een vereiste voor 

verlenging van het leermeesterschap.  

 

“Beyond being able to guide the students, it really gave me an opportunity to identify certain areas of 
improvements at ourcompany as well. I am looking forward to being able to implement what i have 

learned”. M.C. (tijdens leermeestertrainingen, 2018) 

 

 

 

 

                                                      
4 http://www.roacn.com/downloads/ 

Figuur 4: Certificaat uitreiking Leermeesters 
op Bonaire Bron: CBS, 2018 

http://www.roacn.com/companies
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BRANCHEMEETINGS  
ROA CN werkt op diverse vlakken samen met lokale (keten)partners. Zo erkent ROA CN 

enerzijds leerbedrijven en trainen we leermeesters, maar zijn wij anderzijds afhankelijk van 

hun input tijdens de branchebijeenkomsten. De branchebijeenkomsten zijn dan ook van groot 

belang als kwalitatieve data en input voor het jaarlijkse adviesrapport. Deelnemers zijn o.a.; 

• Werkgevers en werknemers uit de branche; 

• Vertegenwoordigers uit het onderwijs; docenten, BPV-coördinatoren, teamleiders, (Unit) 

directeur mbo en vertegenwoordigers vanuit het vmbo; 

• Openbaar Lichaam; afdeling Maatschappelijke Ondersteuning en  

Arbeid (MOA); 

• Belangenorganisaties zoals de Bonaire Business & Employers Assocation (BBE) en de 

Bonaire Hotel and Tourism Association (BONHATA).  

Uitdagingen die er nog liggen worden bespreekbaar gemaakt. De betreffende mbo-instelling 

ontvangt feedback op het opleidingsprogramma en op het functioneren van de mbo-

deelnemers tijdens de beroepspraktijkvorming. De motivatie van mbo-deelnemers en hun 

beroepshouding blijven aandachtspunten.  

Waar in de voorafgaande jaren de prioriteit van de  

Scholengemeenschap Bonaire (SGB) lag bij de basiskwaliteit5, is het onze indruk dat de 

feedbackpunten van de branchemeetings consequent worden opgepakt door de mbo-

instelling.  

 

SAMENWERKINGSVERBANDEN  

Kwalitatief hoogwaardige statistieken zijn essentieel voor evidence-based advies en de 

beleidsvoering en strategische planning voor ROA CN, en de ketenpartners. Op dit moment 

zijn er allerlei vraagstukken m.b.t. het onderwijs en de arbeidsmarkt en 

de aansluiting hiertussen.  De huidige informatie die o.a. verkregen is bij de samenwerkende  

partners zijn nog altijd niet makkelijk te interpreteren, vergelijken en gebruiken. Het gebrek 

aan eenduidige definities en termen draagt hieraan bij; elk partij heeft een eigen definitie.  

 

Voor het waarborgen van kwaliteit -van voornamelijk de BPV-periode en het aanbod van de 

mbo-opleidingen op de BES-eilanden- is het voor ROA CN van belang om te kunnen 

anticiperen op de arbeidsmarkt door bijvoorbeeld beleidsmaatregels door te voeren. Met 

relevante cijfers en statistieken wordt het mogelijk om maatschappelijke en duurzame, 

economische ontwikkelingen te monitoren en dit in het jaarlijkse advies van ROA CN te 

verwerken.  

  

                                                      
5 ROA CN heeft met genoegen kennisgenomen van het feit dat de afdeling mbo-niveau 1 van de GvP school, en de unit mbo 
van de SGB in 2018 de basiskwaliteit hebben behaald. De SCS voldeed hier al aan. 
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ROA CN  ziet de noodzaak om de komende jaren dit structureel op te pakken door 

samenwerkingsverbanden met partners op de BES-eilanden aan te gaan. 

 

“Gezamenlijk belang van informatie-uitwisseling in de vorm van databestanden, cijfers en kennisdeling 

tussen de overheidsinstanties en andere ketenpartners betreffende onderwijs en arbeidsmarkt op de  

BES-eilanden”. 

 

Welke ontwikkelingen spelen zich af in het beroepsonderwijs? En welke kansen of 

bedreigingen zijn er op de arbeidsmarkt? Om een mismatch te voorkomen of te corrigeren is 

het van belang om elkaar te begrijpen en te ondersteunen. Samenwerking staat hierin 

centraal. ROA CN werkt samen met: 

• Onderwijsinstelling op Bonaire – 

Scholengemeenschap Bonaire Unit 

(v)mbo, Fundashon Forma en 

Fundashon Mariadal Academy; 

• Onderwijsinstelling St. Eustatius – 

Gwendoline van Puttenschool en 

New Challenges; 

• Onderwijsinstelling Saba – Saba 

Comprehensive School en Saba 

Reach Foundation; 

• Openbaar Lichaam Bonaire – 

directie  Samenleving en Zorg 

afdeling Maatschappelijke 

Ondersteuning en Arbeid 

• Centraal Bureau voor de 

Statistieken (CBS) 

• Ministerie van Onderwijs, Cultuur 

en Wetenschap; 

• Ministerie van Sociale Zaken en 

Werkgelegenheid; 

• Ministerie van Economische Zaken 

en Klimaat 

• Stichting Beroepsonderwijs en 

Bedrijfsleven; 

• Kamer van Koophandel Bonaire,  St. 

Eustatius en Saba; 

• Tempo Uitzendbureau Bonaire. 

• Openbaar Lichaam St. Eustatius en  

Saba;  

 

 

 

 

 

  

Figuur 5: Ketenpartners bij ROA CN Bron: ROA CN, 2018 
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STRUCTURELE INFORMATIEVOORZIENING 

Naast de input van deze branchebijeenkomsten is ROA CN afhankelijk van de (keten)partners 

als het gaat om kwantitatieve informatievoorziening. Zo zijn de vacatures naar functie, die 

worden ingediend bij de MOA, opgevraagd6. Daarnaast is de RCN-Unit SZW geraadpleegd 

over het verleende aantal tewerkstellingsvergunningen7 voor alle drie de eilanden. Verder 

zijn de 1-oktobertellingen van de onderwijsinstellingen opgevraagd. Op deze manier worden 

discrepanties tussen vraag en aanbod in kaart gebracht.  

 

Op alle drie de eilanden wordt het belang van data verzamelen belangrijker. Door de 

samenwerkingsverbanden met verschillende ketenpartners komt ROA CN in de gelegenheid 

om haar databestand uit te breiden en te verbeteren, en zodanig hoogwaardige adviezen uit 

te kunnen brengen. Ten behoeve van de aansluiting tussen beroepsonderwijs en 

bedrijfsleven, staat  

de arbeidsmarktrelevantie centraal in de adviezen. Dit is ter inzage op het hoofdkantoor.  

 

“ROA CN heeft als doel om in 2022 een totaalbeeld (lees: volgsysteem) te kunnen hebben van de in-, uit, - 

doorstromers in het (beroeps)onderwijs die vervolgens (wel of niet) toetreden op de arbeidsmarkt op de 

BES-eilanden”. 

 

ROA CN tracht in samenwerking met het CBS-kantoor op Bonaire de bovenstaande te 

bereiken. Uit verkennende gesprekken met het CBS over een mogelijke samenwerking wordt 

duidelijk dat het onderwijs een van de onderwerpen is waar meer aandacht aan besteed mag 

worden.  

 

 

  

                                                      
6 Registratie van vacatures via het OLB is een verplichting voor lokale werkgevers. Lang niet alle bedrijven voldoen hieraan.  
7 Werkvergunning die, na aanvraag door de werkgever en de betrokken werknemer, verleend wordt door de RCN-Unit SZW, 
aan een buitenlandse werknemer die legaal voor een bepaalde periode wil werken op Bonaire. 



 

15 

 

 
ROA CN en CBS (Bonaire) bundelen hun krachten 

 

OCW 

Verbreding, verdieping en verbetering van lokale (kwantitatieve) data door 

cijfers van ROA CN en andere partners te koppelen aan data van het CBS 

Andere 

Ketenpartners 

op BES-

eilanden en 

regio 

CBS 

Data, onderzoek, data-infrastructuur, 

dataverwerking, privacy beleid en 

contacten met de statistische bureaus 

van de andere Caribische eilanden 

binnen het Konikrijk 

ROA CN 

Specialisatie vraag, aanbod en 

behoeftes onderwijs en 

arbeidsmarkt, contacten met 

partners 

DCSS 

SBB Nederland en ROA Maastricht 

 

Verantwoord omgaan met data – Kennisdeling – Structurele samenwerking 

Om standaardisering van deze informatie-uitwisseling te stimuleren en elkaars behoeften 

qua feiten en cijfers in kaart te brengen, stelt ROA CN voor om een datakamp te organiseren 

als startpunt van een dergelijke versterking van de huidige samenwerking met het CBS en de 

andere samenwerkende ketenpartners. CBS heeft de expertise om de data- koppeling en 

informatiebeveiliging te verzorgen tijdens de datakamp. ROA CN zal zorgen voor de 

coördinerende organisatie met de samenwerkende partners.  

Tijdens de datakamp zullen databestanden aan elkaar gekoppeld worden om een beter 

beeld te krijgen van hoe belangrijk de data is, hoe belangrijk het is om samen te werken, 

wat het betekent en wat kunnen we met de data doen.  

 
Om een vervolg te geven aan de data bootcamp moet de samenwerking op structurele wijze 
worden opgezet (zowel op korte als lange termijn) om uiteindelijk een ‘synergetic flow’ van 
informatie te creeëren met en tussen de ketenpartners. De samenwerking kan voortvloeien 
in een regelmatige uitwisseling van statistiekthema’s en werkmethoden via workshops.   
De ketenpartners van ROA CN hebben aangegeven open te staan voor een datakamp.  
Van belang is het om een samenwerkingsovereenkomst te ondertekenen waarin de 
informatie-uitwisseling wordt gewaarborgd.  
De eerste editie zal naar alle waarschijnlijkheid plaatsvinden in het najaar van 2019. 
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GESCHIEDENIS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018 

2011 & 2012 - ROA CN is een feit 

Op 29 september 2011 was ROA statutair opgericht. Drie bestuursleden waren aangetrokken 

voor Bonaire. Een interim-directeur en trainer zijn uitgezonden vanuit een Nederlandse 

kenniscentra.  I.s.m. kenniscentra in Nederland werden 33 erkenningen verleend en 15 

leerbedrijven erkend op Bonaire. 4 leermeestertrainingen (CBT) werden op Bonaire 

georganiseerd en 1 op Saba. In totaal waren er 51 leermeesters gecertificeerd. 

Op 6 februari 2012 werd het statuut aangepast voor Caribisch Nederland en is er sprake van 

een ROA CN. De vestigingen op Bonaire, St. Eustatius en Saba gingen officieel samenwerken 

als één organisatie. In 2012 zijn 107 erkenningen verleend, 37 leerbedrijven erkend i.s.m. 

Nederlandse kenniscentra. 10 leermeestertrainingen (CBT) zijn georganiseerd en  

72 leermeesters zijn gecertificeerd. 

2009 & 2010 - Het begin van een ROA 

In 2009 is er een opzet gemaakt om ROA op Bonaire te starten o.l.v. stichting Forma. In 2010 

was het proces afgerond met de eerste adviseur in dienst. In datzelfde jaar was ROA CN 

opgenomen in WEB BES. Via Nederlandse kenniscentra werden 57 erkenningen verleend en 

14 leerbedrijven erkend op Bonaire. 8 leermeestertrainingen (CBT) werden op Bonaire 

georganiseerd en 80 leermeesters gecertificeerd. ROA CN maakte toen gebruik van het 

digitale registratiesysteem opgezet door Forma. Er werden plannen ontwikkeld voor een 

eigen huisvesting. 

 

2013 & 2014 - ROA CN erkenning 

Op 1 juni 2013 ging het erkenningsprocedure van ROA CN de lucht in en begon de raad 

zelfstandig leerbedrijven te erkennen. 114 erkenningen zijn verleend aan 49 leerbedrijven. 

11 leermeestertrainingen (CBT) zijn georganiseerd en 121 leermeesters zijn in 2013 

gecertificeerd. In 2014 zijn de erkenningen op Saba verdubbeld na vervulling van de positie 

van een adviseur/trainer. 132 erkenningen zijn verleend, 59 leerbedrijven erkend, 25 

leermeester trainingen (CBT) zijn georganiseerd en 221 leermeesters zijn gecertificeerd. ROA 

CN ontving een positieve beoordeling door Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs 

Bedrijfsleven (SBB) als groeiende professionele organisatie. 

2015 & 2016 - ROA CN en extra fte’s 

Arbeidsmarktontwikkeling en kwaliteitsbewaking is een must in de verdere ontwikkeling van 

de raad. 1fte werd vervuld met de bovenstaande taken en er kwam verlichting in werk 

rondom facilitair, administratief en financieel door het aannemen van een officemanager.  

St. Maarten werd ondersteund met het opzetten van een ROA aldaar. 2015 kenmerkt zich 

met 194 erkenningen aan 60 leerbedrijven, 22 leermeestertrainingen (CBT) en 172 

leermeesters. 2016 viert ROA CN haar vijf jaar bestaan op St. Eustatius. Bonaire kent een 

128% groei in erkenningen. In totaal zijn 310 erkenningen verleend, 65 leerbedrijven erkend, 

17 leermeestertrainingen (CBT) zijn georganiseerd en 188 leermeesters gecertificeerd.  

2017 & 2018 - Branchemeetings bij ROA CN 

Branchemeetings zijn in vergelijking met de voorgaande jaren verdubbeld. De nadruk leggen 

op data verzameling voor o.a. versterking van het eindejaarsadvies krijgt meer aandacht bij 

ROA CN in 2017. Saba werd vanaf halverwege het jaar beheerd vanuit St. Eustatius en beide 

bovenwindse eilanden hadden te maken met natuurlijke weeromstandigheden, naast 

onduidelijkheid rondom onderwijsvernieuwingen, die gezorgd hebben voor minder 

cijfermatig vooruitgang maar wel voor intensivering van het persoonlijk contact. Het jaar 

kenmerkt zich verder met 127 erkenningen op alle drie eilanden, 31 leerbedrijven erkend, 17 

leermeestertrainingen (CBT) en 205 gecertificeerde leermeesters.  

In 2018 werd een vacature vervuld voor een adviseur met data coordinatie, een logisch ‘next 

step’ van data bij ROA CN. 194 erkenningen zijn verleend, 44 leerbedrijven erkend, 116 

leermeester gecertificeerd.  

2017 

2016 

2015 

2014 

2013 

2012 

2011 

2010 
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ORGANISATIESTRUCTUUR 
 

Het bestuur bestond tot november 2018 uit vijf leden, in november 2018 zijn de twee vacante 

posities binnen het bestuur vervuld met Michael Stamm woonachtig op Saba en Brigitte 

Boekhoudt woonachtig op Bonaire. De voorzitterschap is vervuld door de voormalige 

penningmeester Orphaline Saleh. Zowel Orphaline Saleh als de secretaris Patrick Dowling, zijn 

beiden woonachtig op Bonaire.  

 

Voormalig voorzitter Bettina Schroeter is momenteel penningmeester 

en woonachtig op Saba. De voorzitter en secretaris vormen samen met 

de penningmeester het dagelijks bestuur met tekenrecht. Op St. 

Eustatius zijn Monique James-Brown en Roy Hooker de twee 

bestuursleden die o.a. de belangen van het eiland behartigen.  

 

De voorzitter overlegt regelmatig met de directeur en de 

penningmeester. De voorzitter is in eerste instantie het aanspreekpunt, 

die de maandelijkse financiele rapportages nauwkeurig in de gaten 

houdt en akkoordeerd. Het dagelijks bestuur houdt de leden continu op 

de hoogte van interne en externe ontwikkelingen en het behalen van doelstellingen mede 

door regelmatige input van de directeur. 

 

Het voltallig bestuur kwam vorig jaar tweemaal bijeen, op Bonaire (mei 2018) en op  

St. Maarten (november 2018). In mei was één van de hoogtepunten voor het bestuur  

de ‘Corporate Governance Training’ aangeboden door advokatenkantoor Van Eps Kunneman 

en Van Doorne. Tijdens de training heeft het bestuur zich gebogen over hun interne structuur 

en taken.  

 

Dhr. R. Kroon van Galan Group heeft vanuit het bestuur hierna de opdracht gekregen om 

verschillende documenten op te stellen: 

• Bestuursreglement ROA CN; 

• Directiereglement ROA CN; 

• Procuratie Regeling ROA CN; 

• Profielschets voorzitter van het bestuur van de stichting ROA CN; 

• Profielschets secretaris van het bestuur van de stichting ROA CN; 

• Profielschets penningmeester van het bestuur van de stichting ROA CN; 

• Profielschets algemeen bestuurslid van het bestuur van de stichting ROA CN; 

 

In 2019 zal het bestuur de genoemde ‘Corporate Governance’ documenten invoeren voor het 

toekomstig functioneren van het bestuur en de organisatie. Tevens zal er een strategisch plan 

worden ontwikkeld.  

Figuur 6:  
Voorzitter ROA CN 
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ROA CN bestuur per 31 december 2018: 

Naam  Bestuursfunctie Achtergrond  Eiland Benoeming 

Orphaline Saleh Voorzitter Economie, management 

en communicatie 

Bonaire 29 september 

2018 

Bettina 

Schroeter 

Penningmeester 

 

Financien Saba 29 september 

2018 

Patrick Dowling Secretaris Techniek en 

bedrijfskunde 

Bonaire 29 september 

2016 

Monique 

Brown-James 

Bestuurslid Juridisch St. Eustatius 29 januari 2013 

Roy Hooker Bestuurslid Government Controller St. Eustatius 6 februari 2012 

Brigitte 

Boekhoudt 

Bestuurslid Onderwijs, Welzijn, HRM Bonaire 9 november 

2018 

Michael Stamm Bestuurslid Onderwijs en Maritiem Saba 9 november 

2018 

 

Met goedkeuring van het bestuur, is in 2018 uitbreiding in formatie mogelijk gemaakt t.b.v.  

de professionalisering van de stichting, met vooruitblik naar de doelen voor 2020 zoals  

beschreven in het onderwijsagenda8. De eerste focus is gericht op een verdiepingsslag op het 

gebied van kwaliteitsborging, arbeidsmarkttrendanalyse en advisering over doelmatigheid 

van lokale opleidingsaanbod op de drie eilanden. Data verzameling, verwerken en analyseren 

is op een hoger niveau getild binnen het team met de vervulling van 1fte.  

Kwalitatieve invulling voor de resterende 1ft was in 2018 niet haalbaar en had ROA CN voor 

een enkel periode gebruik moeten maken van twee inhuurkrachten ook mede door 0,4ft die 

vacant was gekomen in het najaar binnen de organisatie.  Hierdoor ervaarde het team haar 

beperkingen en kwetsbaarheid door  

de kleinschaligheid versus de te behalen doelen ten behoeve van het adviesrol en mogelijke 

rol als toekomstige National Training Agency (NTA) op St. Eustatius en Saba. 

 
Aan de wettelijke taken voldoen zonder kwaliteit uit het oog te verliezen is ondanks enkele 
uitdagingen een blijvende focus van het team van ROA CN. Alle adviseurs zijn opgeleid tot 
trainers binnen de systematiek van competentiegericht opleiden en verzorgen 
leermeestertrainingen en workshops namens ROA CN.  
 
 

                                                      
8 Onderwijsagenda 2017-2020 

 “ROA CN is uniek en enig in zijn soort in het Caribisch gebied. Ik ben trots op het 
team, de organisatie en we zijn enthousiast over wat ROA CN verder kan betekenen 
voor de drie eilanden en onze buureilanden". Voorzitter ROA CN, Orphaline Saleh 
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Waar twee adviseurs voornamelijk bezig zijn met de (leer)bedrijven, leermeesters en kwaliteit 
van de beroepspraktijkvorming zijn de andere twee adviseurs voornamelijk bezig met het 
beleid, data en adviserende taken van ROA CN.   
 

“ROA CN is in de afgelopen acht jaar gegroeid tot een dynamische organisatie die zowel het 

beroepsonderwijs als de arbeidsmarkt bedient. Er komt meer bij kijken in de naleving van de wettelijke 

taken. Een goed samenwerkingsverband op Bonaire, Sint Eustatius en Saba, binnen het ROA CN bestuur, 

het team maar ook samenwerking met de ketenpartners van ROA CN is van groot belang. Deze gaat 

gepaard met de economische plannen voor eilandsontwikkelingen en onderwijsvernieuwingen. Als 

adviesorgaan streven we ernaar om ons zelf te blijven ontwikkelen met betrekking tot de aansluiting op de 

arbeidsmarkt, gekoppeld aan mogelijkheden binnen het middelbaar beroepsonderwijs. Dit is van belang 

voor de drie eilanden en de ketenpartners, waar ook kennis van de regionale ontwikkeling belangrijk is”. 

 

Het streven van het team en organisatie is om structureel doeltreffende onderwijs en 

arbeidsmarkt data te (laten) verzamelen voor valide en betrouwbare informatie over actuele 

ontwikkelingen binnen de sectoren en deze informatie aan te leveren in een advies. We 

luisteren naar onze samenwerkingspartners, de leerbedrijven en de leermeesters en vragen 

om feedback waardoor de raad verbeterslagen kan maken als adviesorgaan. 

Branchebijeenkomsten organiseren met de frequentie die in 2018 is ingevoerd wordt ook in 

2019 verder ingezet om de sectoren en het beroepsonderwijs dichterbij elkaar te brengen.  

Het team streeft voortdurend naar efficiënte, verantwoorde en innovatieve bedrijfsvoering 

die alle sectoren bedient met ‘up to date’ informatie vanuit onze wettelijke taken naar het  

ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap toe, maar beseft ook dat groei van het team 

een volgende stap zal moeten zijn die momenteel nog niet haalbaar is binnen de huidige 

begroting. Daarnaast blijft het een streven van het team om in 2019 samen met de 

onderwijsinstellingen frequent de (online) beroepspraktijk vorming (BPV) monitor te 

gebruiken om kwalitatieve aspecten van BPV te meten bij zowel de leerbedrijven en de BPV-

deelnemers.  
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ORGANOGRAM   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ‘Als kleine maar dynamische organisatie, heeft ROA CN in een korte periode het belang 
gezien van data voor advies en beleid en het samenwerken met partners om verder 

door te groeien en gemeenschappelijke doelen te bereiken.  Dit is de fase waar ROA CN 
nu in zit. Het is mij een eer om hieraan deel te mogen nemen.’ nieuw aangestelde ROA 

CN adviseur/trainer. 
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“ROA CN team is een dynamisch en inspirerend 
team met passie om met creativiteit, drijfveer en 

daadkracht groei tot stand te brengen bij het 
individu, de ketenpartners en leermeesters”. 

Directeur ROA CN, Elyane Paul 
 

 

 

 

TEAM OVERZICHT MET TAKEN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Inhuurkrachten 2018 

 
Uitdienst 2018 
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II. FOCUS OP DE EILANDEN 
 

2018 heeft verschillende ontwikkelingen gekend op de eilanden, hieronder wordt per 

onderdeel uitgebreid aandacht besteed aan de verschillende ontwikkelingen en de link met 

ROA CN. 

 

STUDEREN IN DE REGIO  

ROA CN omarmt het idee van studeren in de regio. Zeker als dit wederzijdse voordelen heeft. 

Studenten die op Bonaire, St. Eustatius en Saba geen passend onderwijs kunnen vinden, 

kunnen zo mogelijk eenvoudiger uitwijken naar een van onze buureilanden.  

Uitdagingen waar ROA CN voor staat is de toetsing van arbeidsmarktrelevantie op deze 

eilanden. Waar ROA CN oorspronkelijk is opgericht voor de BES-eilanden is er (nog) geen 

duidelijk beeld van arbeidskansen op Curaçao, Aruba en St. Maarten. Bovendien zijn hier nog 

geen door ROA CN erkende leerbedrijven waardoor de BPV-kwaliteit voor deelnemers die 

uitwijken naar de buureilanden niet gewaarborgd wordt. ROA CN beveelt aan om de 

bevoegdheid van ROA CN in deze uit te bereiden.  

Dat de unit mbo (SGB) de trekpleister wordt voor de buureilanden is een logisch gevolg na 

het behalen van de basiskwaliteit. Een campus zal op enig moment nodig zijn om huisvesting 

te kunnen bieden aan mbo-deelnemer. Ook het beleid rondom studiefinanciering verdiend 

aandacht als Bonaire het eiland wordt voor verdere studiemogelijkheden. 

 

ARBEIDSMARKTBEMIDDELING EN LOONKOSTENSUBSIDIE 

Samenwerking voor kwaliteitsverbeteringen neemt op Bonaire nog altijd toe.  

Het OLB (Directie Samenleving en Zorg) heeft in samenwerking met de gemeente Leiden en 

Ministerie SZW een programma opgesteld om de arbeidsbemiddeling te versterken binnen 

Caribisch Nederland. Zoals genoteerd in het bestuursakkoord van november jl. is het 

jobcentrum (werkplein) een plaats waar werkzoekenden en werkgevers samenkomen. In 

plaats van redeneren uit de organisatie(s), dient de behoefte van de klant centraal te staan 

bij de dienstverlening. Deze samenwerking kan gefaseerd worden uitgebreid naar andere 

partners (incl. ROA CN) op het vlak van onderwijs en arbeidsmarkt (Ministerie BZK, 2018).  

Het OLB (directie Samenleving en Zorg) i.s.m. het ministerie van OCW is bezig met het  

introduceren van een pilot voor de loonkostensubsidie. Deze subsidie komt met een 

financiële tegemoetkoming voor bedrijven binnen de arbeidsmarktrelevante sectoren. 

Werkgevers worden geacht om hun werknemers een BBL-traject te laten volgen.  

Deze pilot zal als eerst op Bonaire plaats vinden. ROA CN heeft de wettelijke taak om de 

praktijkovereenkomsten (POK) van BBL-deelnemers mede te ondertekenen. Als raad zijn we  

van mening dat met het oog op aansluiting arbeidsmarkt en beroepsonderwijs er meer 

mogelijkheden, voor BBL-trajecten, zullen moeten komen in de arbeidsmarktrelevante 

sectoren op alle drie de eilanden. Met de reeds bestaande brugfunctie kan ROA CN een “extra  
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mile” gaan met het binden van deze twee factoren binnen het werkplein en zich houden aan 

haar wettelijke taken. 

 

HERZIENDE KWALIFICATIESTRUCTUUR/KEUZEDELEN  

Nu de basiskwaliteit gehaald is binnen de SGB, kunnen vervolgstappen worden gemaakt. 

Ondertussen zijn enkele opleidingen omgezet naar de Herziene Kwalificatiestructuur (HKS). 

Er is echter nog geen harde deadline om de volledige overstap naar de HKS te maken.  

Momenteel bestaat het opleidingsaanbod dan ook uit oude en nieuwe kwalificaties. ROA CN 

adviseert om een deadline te stellen aan een volledige overstap naar de herziene 

kwalificatiestructuur. Hierbij zijn enkele punten van belang;  

  Keuzedelen moeten gekozen en geïntegreerd gaan worden in de HKS.  

  ROA CN kan de SGB hierin adviseren. 

  Over alle opleidingen waarbij de overstap naar de HKS nog gerealiseerd moet worden, 

  dient ROA CN een advies uit te brengen waarbij arbeidsmarktrelevantie 

 aangetoond dient te worden.  

 

OPLEIDINGEN BIJ DE JICN  

Op 5 november 2018 jl. is de nieuwe gevangenis op Bonaire geopend. De Justitiële Inrichting 

Caribisch Nederland werkt nauw samen met verschillende (keten)partners zoals politie, het 

Openbaar Ministerie, de reclassering, Fundashon Forma (onderwijsinstantie) en  

zorgorganisaties (o.a. verslavingszorg) om ervoor te zorgen dat het aantal ‘draaideur’ delicten 

afnemen. Daarom begint JICN, samen met de ketenpartners, al tijdens de detentie met de 

voorbereiding op nazorg en re-integratie.  

In het kader hiervan wil de JICN gedetineerde, die op termijn gaan re-integreren en nog niet 

beschikken over een opleiding, een entree opleiding gaan aanbieden. Fundashon FORMA  

is de uitvoerende onderwijsinstelling in deze. De JICN heeft echter wat vertragingen 

opgelopen tijdens de voorbereidingen van de opleidingen. De JICN verwacht in het schooljaar 

2019-2020 alsnog van start te gaan met de opleidingen. Men verwacht in januari 2019 de 

praktijkzalen ingericht te hebben. ROA CN zal de praktijklokalen te zijner tijd bezichtigen en 

de procedure ‘erkenning leerbedrijf’ voortzetten.  

De beoogde entrée opleidingen zijn: Assistent plant of (groene) leefomgeving, Assistent 

bouw, wonen en onderhoud en Assistent horeca, voeding of voedingsindustrie. 

 

BONAIRE BLUE DESTINATION  

Het toerisme is een belangrijke factor in de sociaal-economische ontwikkeling van Bonaire. 

Bonaire heeft unieke eigenschappen die zich lenen voor duurzaam en high-end toerisme, 

zoals in het Strategisch Masterplan voor Bonaire staat vermeld (University of Central Florida, 

2017). Diverse partijen zijn actief op en voor Bonaire: Tourism Corporation Bonaire (TCB),  
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Bonaire Business and Employers Association (BBE), BONHATA, Bonaire Hospitality Group 

(BHG) en de Kamer van Koophandel (KvK). Vanuit Nederland zijn het ministerie van EZK, het 

ministerie van BZK en de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) betrokken.  

Het OLB fungeert samen met het Rijk als facilitator om het toerisme te laten floreren 

(Ministerie BZK, 2018). 

 

Het concept ‘Bonaire Blue Destination’, dat een initiatief is van bovenstaande lokale partijen 

brengt natuur, cultuur en economische ontwikkeling op een duurzame wijze bij elkaar. Het 

plan is dat Bonaire een bestemming wordt welke zich richt op het laag houden van de 

toeristendichtheid, het bereiken van maatschappelijke doelen en het verhogen van de 

kwaliteit van leven voor lokale mensen. Het idee komt voort uit ‘Het Strategisch Toerisme 

plan’ dat door de universiteit van Central Florida is opgesteld.  

Het OLB, het ministerie van EZK, het ministerie van BZK en RVO ondersteunen gezamenlijk de 

lokale partijen om publiek-private samenwerkingen aan te gaan, waardoor (nieuwe) 

initiatieven ter bevordering van het duurzaam toeristisch toekomstperspectief kunnen 

ontstaan. Het faciliteren van de markt om huidige initiatieven verder vorm te geven, zoals het 

project Blue Destination Bonaire, behoort ook tot de mogelijkheden van het OLB.  

ROA CN zal de ontwikkelingen in deze blijven volgen. Uit het onderzoek waaraan is 

gerefereerd, wordt Bonaire gepositioneerd als een ‘boutique destination’ wat een andere  

personeelsbehoefte met zich mee zal brengen. Het opleidingsaanbod zal hierop mogelijk 

moeten worden aangepast.  

 

HANDHAVING LEER - en/ KWALIFICATIEPLICHT  

ROA CN constateerde in 2015 al dat het naleven van de kwalificatieplicht een uitdaging is op 

Bonaire. Een ieder die voor het einde van de leerplicht of kwalificatieplicht school verlaat, is 

een voortijdig schoolverlater. In de Leerplichtwet BES is vastgelegd dat jongeren tussen 4 en  

18 jaar verplicht zijn om onderwijs te volgen totdat ze een startkwalificatie9 hebben behaald. 

Leerlingen van 4 tot 16 jaar vallen onder de volledige leerplicht, jongeren tussen 16 en 18 jaar 

hebben een kwalificatieplicht.  

Vanuit het OLB is in samenwerking met de ketenpartners het beleidsplan ‘leerplicht Bonaire 

2018-2021’ opgesteld. In het beleidsplan zijn uitgangspunten vastgelegd voor een 

ketenaanpak en geeft daarnaast de ontwikkelpunten uit dit plan weer.  

Samenwerkingsafspraken en verantwoordelijkheden in de strijd tegen schoolverzuim en –

uitval is in deze fase van belang voor een eenduidigheid aanpak. Door afstemming en 

samenbundeling van krachten kan de handhaving van de leerplicht op Bonaire nog verder 

ontwikkeld worden in slagvaardigheid en efficiëntie. 

 

                                                      
9 Dit is een diploma havo, vwo, mbo-niveau 2 of hoger. 
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ONTWIKKELINGEN OP SABA EN SINT EUSTATIUS: CVQ  

Voor de bovenwindse eilanden St. Eustatius en Saba geniet de Caribbean Vocational 

Qualification (CVQ) de hoogtse prioriteit. Deze vorm van Engelstalig beroepsonderwijs moet 

gaan bijdragen aan een betere aansluiting tussen het onderwijs en de (lokale en regionale) 

arbeidsmarkt. Deze systematiek die in ongeveer 23 (ei)landen in de Caribische regio wordt 

gehanteerd is in lijn met de transitie naar Engelstalig beroepsonderwijs. Het is imperatief dat 

op geen enkel moment de lokale (en regionale) arbeidsmarktrelevantie uit het oog wordt 

verloren door de diverse spelers gedurende de transitie periode. 

  

De afgelopen drie jaar werd er tijd besteed aan het vergaren van de nodige kennis en 

informatie ten behoeve van het introduceren van CVQ op Saba en St. Eustatius. Hiervoor zijn 

de afgelopen twee jaar al enkele doelen behaald. Twee medewerkers van ROA CN hebben een  

‘Assessor training’ gevolgd en met succes afgerond en kunnen als ‘Internal Verifier’s en CVQ-

coördinator fungeren. Deze stappen moeten doorlopen worden om een mogelijke NTA te 

worden. Bovendien hebben zij deelgenomen aan een Webinar van drie sessies om  

hun kennis uit te breiden over CVQ-gerelateerde aspecten, die van belang zijn voor de  

implementatie van het CVQ op de bovenwindse eilanden. Daarnaast zijn er contacten met 

zowel het CXC Jamaica als het TVET Council van Barbados die ondersteuning kunnen bieden 

aan ROA CN bij de (nog onbekende) rol die ROA CN zal krijgen.  

 

De Raad heeft zich verder verdiept in het CVQ-onderwijssysteem en het mogelijk opzetten van  

een NTA zoals overeengekomen in de onderwijsagenda. Refererend aan de startnota10 

betreffende de rol van ROA CN binnen het CVQ zijn drie opties uitgewerkt: 

   ROA CN ontwikkelt zich tot een ‘National Training Agency’11 in het kader van de  

overgang naar het Caribisch systeem van beroepsonderwijs, hetgeen beoogd in de 

onderwijsagenda (Ministerie OCW, 2016).  

   ROA CN werkt samen met een reeds bestaande NTA en fungeert als front office op  

de bovenwindse eilanden. 

  ROA CN wordt geen NTA, maar blijft een adviesorgaan zoals beschreven in WEB BES  

artikel 1.5.1 & 1.5.2.  

In 2019 zal het duidelijker worden wat de rol van ROA CN zal zijn op zowel Saba en  

St. Eustatius. 

 

 

                                                      
10 Verzonden aan OCW op 19 november jl. Referentie CVQ19.11.2018BES 
11 Refererend naar de startnota heeft ROA CN de mogelijke partners en verantwoordelijkheden in kaart gebracht. Bijlage 2. 
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III. FOCUS OP DE TOEKOMST 
 

In Caribisch Nederland bestaat er nog altijd één ROA CN. Passie en vertrouwen in ROA CN’s 

visie en missie is onze drijfveer zonder enig moment kwaliteit uit het oog te verliezen. Steeds 

meer stakeholders weten ons te vinden. Ook de buureilanden in het Caribisch gebied kloppen 

bij ons aan de deur. ROA CN is continu in dialoog.  Met deskundigheid en enthousiasme 

dragen we bij, aan goede aansluiting van beroepsopleidingen en de arbeidsmarkt met 

deugdelijke adviezen en volwaardige trainingen. Met ambitie kijken we uit naar de korte en 

lange termijn doelen maar zijn we ook bewust van de uitdagingen die zich met deze kunnen 

voortdoen. 

 

Als adviesorgaan zijn we momenteel kwetsbaar door onze eigen kleinschaligheid. Het 

ideaalbeeld van ROA CN is om continu adviezen uit te brengen voor elke sector. 

Verder willen we de voortgang van de sectoren volgen. Sectoren zoals bouw en techniek 

verdienen meer aandacht maar ook de sectoren toerisme, zorg en welzijn. Er ontstaan en 

veranderen beroepen, die andere kennis en vaardigheden vergen van de mbo-deelnemers. 

In branchemeetings kunnen we meer kennis uitwisselen over de aansluiting voor toekomstige 

vakmensen met een bepaald specialisme, zoals bijvoorbeeld ‘prefabricated’ huizen bouwen, 

installatie- en onderhoud voor zonnepanelen en asbestsanering. Toerisme vergt meer 

aandacht door de diversiteit en werkgelegenheid die dit met zich meebrengt voor 

middelgrote en kleine bedrijven, maar ook voor startende entrepeneurs. Er zijn over het 

algemeen onvoldoende vakmensen die verder doorstuderen d.m.v. een BBL-traject en 

onvoldoende jongeren die voor arbeidsmarktrelevante opleidingen kiezen. De bekendheid 

van de arbeidsmarktrelevante sectoren en BBL-trajecten als kansrijke perspectief voor 

huidige werknemers willen we de komende jaren verder ondersteunen. 

 

In de sectoren waar er BPV-tekorten bestaan moet ROA CN het register verder uit gaan 

breiden door nieuwe leerbedrijven te werven. Het is ook van belang om binnen het bestaande 

register te blijven monitoren op BPV-beschikbaarheid en frequentie. De BPV-kwaliteit wordt 

gemeten door middel van de BPV-monitor. Naast het erkennen van nieuwe leerbedrijven, 

staat ook de deskundigheidsbevordering van leerbedrijven centraal, met als speerpunten de 

professionalisering van leermeesters. Ons doel is immers de beschikbaarheid van een 

toereikend aantal leerbedrijven (van voldoende kwaliteit) te verzorgen. ‘Kans op BPV’ en 

‘kans op werk’ willen we in 2019 meer vorm en bekendheid geven.  

 

Op lange termijn hoopt ROA CN door middel van leermeesters, sector ‘communities’ te 

vormen met VIP’s als vertegenwoordigers en toekomstige examinatoren.  Een ander streven 

is om een studentenkamer op te zetten waar mbo-deelnemers sector relevante 

ontwikkelingen volgen en meedenken in de adviesvorming. 
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Ambities van ROA CN houden o.a. in dat de komende jaren de Raad nog meer 

toekomstbestendig moet worden. Zo willen we ons richten op de interne ontwikkeling op het 

gebied van data-analyse en interpretatie, maar ook het belang van data verder stimuleren bij 

de ketenpartners.  

 

De huidige data verzameling en analyse binnen ROA CN wordt momenteel door 1fte 

uitgevoerd. In de komende periode dient de kennis gedeeld te worden binnen de 

beleidsafdeling.  Met 1,8fte binnen de beleidsafdeling komen we momenteel niet goed op 

gang met deze ontwikkelingen en komt de raad te kort in effectiviteit en tijd. De focus ligt op 

het volgen van arbeidsmarktontwikkelingen en op een goede aansluiting met de mbo-

beroepsopleidingen. Herziene kwalificatiestructuur, mogelijke keuzedelen en de transitie van 

de opleidingen naar de herziene kwalificatiestructuur verdienen meer ons aandacht. 

Arbeidsmarktrelevantie aantonen voor elk opleiding, in zowel het Nederlandse en Caribische 

onderwijssyteem, blijft een wettelijke taak van ROA CN. 

 

Een structurele samenwerking met SBB zou in de nabije toekomst gewenst zijn om onze 

interne kennis verder te ontwikkelen.  SBB is ook enig in hun soort in Europees Nederland en 

zijn wij als ROA CN een kleinere versie in Caribisch Nederland.  

ROA CN wenst, op lange termijn erkenningen te kunnen geven op Curacao, Aruba en St. 

Maarten zodat mbo-deelnemers vanuit Bonaire,  

St. Eustatius en Saba hun beroepspraktijkvorming kunnen volgen. Daarnaast is het ons 

ambitie, om als enige instantie op de eilanden te mogen erkennen, voor nederlandse mbo-

deelnemers ook namens de SBB. Deze onderlinge afspraken en taakverdelingen zullen deel 

moeten uit maken van toekomstige overeenkomsten. 

 

Het onderhouden van netwerken binnen Caribisch Nederland omtrent inhoudelijke expertise, 

trends, ontwikkelingen en draagvlak creeëren hoort ook tot een van de taken van ROA CN. 

Tevens verzamelen we valide en relevante (data) informatie over onderwijs en arbeidsmarkt 

op zowel kwantitatieve als kwalitatieve aspecten.  

 

Op St. Eustatius en Saba is het een streven om duidelijke afspraken te maken met het 

Ministerie. ROA CN hoopt binnenkort officieel te horen wat de verantwoordelijkheden van 

de Raad zijn omtrent het nieuwe onderwijssysteem. Een National Training Agency zal 

coordinerende taken hebben naar de twee onderwijsinstellingen toe maar heeft ook 

verantwoordelijkheden voor het trainen en deelname van beroepsoefenaars in de 

examinering.  
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Effectief communiceren naar de buitenwereld, in de officiële talen op de drie eilanden van 

Caribisch Nederland, zal de komende jaren meer aandacht krijgen  

op sociale media en website. Ons prioriteitenlijst is te lang voor het aantal fte’s die 

momenteel beschikbaar zijn. Wij hopen in de nabije toekomst ook hierin te gaan groeien om 

op alle fronten onze dienstverlening te professionaliseren. 

 

Door onze wettelijke taken en toekomstige werkzaamheden goed te blijven doen, efficiënter 

te werken, de dienstverlening verder te moderniseren en exploreren zijn wij het adviesorgaan 

waar afspraken worden gemaakt over de aansluiting van beroepsonderwijs op de 

arbeidsmarkt.  
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IV. FINANCIEEL VERSLAG 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
De baten van ROA CN bedragen 
USD 650,000 en de lasten  
USD 741,490. Het resultaat ad. 
USD 91,490 is in mindering 
gebracht op de 
egalisatiereserve waardoor het 
saldo baten en lasten nihil is. 
 
Personeelslasten waren in 2018 
hoger door het inzetten van 
inhuurkrachten en wisseling in 
personeel om kwalitatief en 
effectief aan alle taken te 
voldoen.  
 
Ondanks het feit dat ROA CN 
geen onderwijsinstelling is, is de 
jaarrekening in grote lijnen 
opgesteld volgens de Regeling 
Jaarverslaggeving Onderwijs 
BES. In de regeling zijn nadere 
voorschriften voor de inrichting 
van de jaarverslaggeving van de 
bekostigde 
onderwijsinstellingen in 
Caribisch Nederland 
beschreven.  
 
De jaarrekening is ter inzage op 
het hoofdkantoor en een 
beknopte versie is verder ook 
beschikbaar op de website 
www.roacn.com 
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 BIJLAGE 1 TRENDS EN ONTWIKKELINGEN 

CARIBISCH NEDERLAND 
 

ROA CN zoomt regelmatig in op trends en ontwikkelingen die vragen oproepen bij de 

aansluiting tussen beroepsonderwijs en bedrijfsleven.  

 

BONAIRE 
 
De bevolking van Bonaire groeide tussen 2011 en 2018 met nagenoeg 25%. Volgens de telling 

van het CBS woonde er op 1 januari 2018, 19.549 mensen op het eiland. De toename komt 

grotendeels door immigratie. Circa 50% van de bevolking is boven 45 jaar en is daarmee het 

deel van de bevolking dat het sterkst is gegroeid sinds 2010. 70% van personen tussen 15 tot 

75 jaar zijn werkzaam op Bonaire (CBS, 2016) 

 

Werkgevers blijven aangeven dat lastig blijft 

om kwalitatief personeel te vinden in de 

sectoren waar juist veel werk te vinden is nl. 

toerisme, horeca en bouw. Een tekort aan 

vakmensen biedt toekomstperspectief aan 

de beroepsbevolking op Bonaire die 

voornamelijk van een laag en middelbaar 

onderwijsniveau hebben genoten. ROA CN 

heeft onderzocht voor welke functies 

aandacht nodig is om de tekorten aan 

vakmensen te bestrijden. Het gaat vooral 

om koks, timmermannen, en 

elektrotechnici. Laatstgenoemde 

opleidingen worden bij de SGB 

aangeboden. Voor de volgende 

opleidingen: metselaars, loodgieters, 

lassers en duikinstructeurs worden helaas 

nog geen opleiding aangeboden. 

 

 

De mbo-deelnemers aantallen zijn in deze sectoren laag en het aantal werknemers met een 

niet Nederlandse nationaliteit zijn hoog. Reden hiervoor zijn de lage lonen, onvoldoende 

arbeidsethos en ouders die aansturen op andere sectoren. Het imagoprobleem waar deze 

sectoren mee kampen geniet meer prioriteit. Werkgevers zouden hun werknemers moeten 

stimuleren om een BBL-opleiding te volgen.  
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Figuur 7: Bron: CBS, 2017 
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Mbo-deelnemers op alle drie de eilanden hebben voldoende perspectieven in de sectoren 

toerisme, horeca, bouw en techniek. De overheid en de sector zorg en welzijn kampen met 

tekorten van opgeleid personeel. 

Voor schooljaar 2018/19 (figuur 8) kunnen we zien dat de meeste mbo-deelnemers een 

opleiding volgen in de sectoren Economie en Administratie, Zorg en Welzijn, Techniek en 

procesindustrie. Het aanbod sluit dan niet direct aan hetgene wat hierboven genoemd wordt. 

Ondanks laatstgenoemde zijn er voor de meeste sectoren genoeg kansen op de arbeidsmarkt  
 

 

 

Figuur 8: Bron: CBS, 2018 

Aansluiting beroepsonderwijs en bedrijfsleven: kans op werk 

Door input van de branchemeetings, georganiseerd door ROA CN en de analyse van andere 

data van ketenpartners zijn wij als adviesorgaan tot de conclusie gekomen dat de sectoren 

bouw en infra, techniek, horeca-toerisme en zorg de meeste kansen op werk bieden. 
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Opleidingsdomein/ 
Sector 

mbo-richting op Bonaire in 2018 Niveau 

1 2 3 4 

Entrée opleidingen 
(assistent) 

Assistent Dienstverlening en Zorg 🔵🔵🔵🔵🔵       

Assistent Bouwen, wonen en 
onderhoud 

🔵🔵🔵🔵🔵       

Assistent Verkoop/Retail 🔵🔵🔵🔵🔵       

Assistent Horeca, Voeding of 
Voedingsindustrie 

🔵🔵🔵🔵       

Bouw en Infra Servicemedewerker gebouwen 
(TMA) 

  🔵🔵🔵🔵🔵     

Timmerman   🔵🔵🔵🔵🔵     

Allround timmerman bouw- en 
werkplaats 

    🔵🔵🔵🔵🔵   

Kaderfunctionaris uitvoering 
bouw en infra 

      🔵🔵🔵🔵🔵 

Economie en 
Administratie 

Bedrijfsadministratief 
medewerker 

  🔵🔵🔵     

Secretaresse     🔵🔵   

Contactcenter medewerker **     🔵🔵🔵🔵🔵   

Bedrijfsadministrateur       🔵🔵🔵 

Medewerker (financiele) 
administratie 

  🔵🔵     

Horeca en Bakkerij Kok   🔵🔵🔵🔵     

Media en 
vormgeving 

AV-productie (media)       🔵🔵 

Techniek en 
Procesindustrie 

Monteur Elektrotechnische 
installaties 

  🔵🔵🔵🔵     

Eerste monteur elektrotechnische 
installaties 

    🔵🔵🔵🔵🔵   

Toerisme en 
Recreatie 

Leisure & Hospitality host     🔵🔵🔵🔵🔵   

Veiligheid & Sport Sport & bewegingsleider     🔵🔵   

Sport & 
Bewegingscoordinator/BOS-
medewerker 

      🔵🔵 

Zorg en Welzijn Dienstverlening Profiel HZW   🔵🔵🔵🔵     

Dienstverlening Profiel Sport & 
Recreatie 

        

Pedagogisch medewerker 3 
kinderopvang 

    🔵🔵🔵🔵   

Helpende Zorg & Welzijn   🔵🔵🔵     

Onderwijsassistent       🔵🔵 

Gespecialiseerd pedagogisch 
medewerker, kinderopvang 

      🔵🔵🔵🔵 

Persoonlijke begeleider specifieke 
doelgroepen 

      🔵🔵🔵🔵 

Verzorgende IG *     🔵🔵🔵🔵   

Mbo- Verpleegkundige *       🔵🔵🔵🔵🔵 

Figuur 9: Kans op Werk Bron: CBS, 2018; SGB 2018, RCN-SZW, 2018; OLB-MOA, 2018; ROA CN, 2018 
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In figuur 9 is dit grafisch verwerkt per aangeboden opleiding bij de Scholengemeenschap 

Bonaire (SGB) en Fundashon FORMA. Vmbo-leerlingen die nog een keuze moeten gaan 

maken voor hun verdere studierichting en mbo-deelnemers (zowel BOL en BBL) zijn 

verstandig om in deze sectoren verder te studeren. De kans om werk te vinden in deze 

sectoren zijn relatief hoog waar er OOOOO staan en minder waar er maar weinig gevulde OO 

staan. Bewustwording zal gevoed moeten worden wanneer sectoren gaan samenwerken en 

de voordelen van hun werk gaan promoten.  

 

In tegenstelling tot cijfers aangegeven in figuur 10 zijn er voldoende leerplaatsen in de 

verschillende sectoren. Bij grotere bedrijven kunnen meerdere studenten bij één bedrijf hun 

BPV-periode doorlopen. Een richtlijn hierbij is dat er maximaal drie studenten gekoppeld 

kunnen worden aan een leermeester. Er liggen nog uitdagingen voor ROA CN binnen de 

horeca, techniek en recreatie. ROA CN zal zich in 2019 optimaal inzetten om in deze sectoren 

meer leerbedrijven te werven en zo voldoende leerplaatsen te creëren voor mbo-

deelnemers. 

 

 
 

 

 
 

Figuur 10: SGB, 2018 Bronnen: ROA CN, 2018 
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BOVENWINDSE EILANDEN 
 
ST. EUSTATIUS 

De bevolking van St. Eustatius telt op 1 januari 2018, 3348 inwoners. De laatste cijfers over 
de werkzame beroepsbevolking dateren uit 2016. Toen bedroeg de werkzame 
beroepsbevolking 1610 personen (CBS, 2017), beduidend minder dan twee jaar eerder. Dit 
komt grotendeels doordat er op het eiland een opschoning van de bevolkingsadministratie 
heeft plaatsgevonden (CBS, 2016). Door beperkte studiekeuzes binnen het middelbaar 
beroepsonderwijs op niveau 1 en 2 bestond de werkzame beroepsbevolking voor 68% 
grotendeels uit buitenlandse werknemers. 
 

Het tekort aan vakmensen op St. Eustatius is niet alleen te wijten aan kleinschaligheid. 
Mogelijkheden voor een BBL-traject verdiend meer aandacht aangezien de beroepsbevolking 
op het eiland van laag tot middelbaar onderwijsniveau genieten. 
 

 

 

De top 5 banen op St. Eustatius in de afgelopen drie jaren zijn te vinden in de techniek en 

horecasector. Gemiddeld 10% (jaarlijks) van de vraag naar deze functies hebben geen 

aansluiting op de mbo-opleidingen die momenteel op het eiland, bij de Gwendoline van 

Puttenschool, worden aangeboden. ROA CN heeft onderzocht voor welke functies aandacht 

nodig is om de tekorten aan vakmensen te bestrijden. Het gaat vooral om lassers, fitters en 

koks.  
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SABA 

 

 

De bevolking van Saba bestond op 1 januari 2018 uit 2155 inwoners. Dit is een groei van 7,2% 

t.o.v. het voorafgaande jaar. Dit komt voornamelijk omdat 106 mensen tussen 20 en 35 jaar 

zich op het eiland kwamen vestigen. Veel Noord-Amerikaanse studenten volgen op Saba een 

deel van hun medische opleiding. Dat is terug te zien in de migratiecijfers en verklaard deels 

de groei. De werkzame beroepsbevolking in 2016 bestond voor een groot gedeelte uit 

buitenlandse werknemers (46%). De herkomst van deze werkenden die van elders komen is 

zeer divers. Inwoners uit de Dominicaanse Republiek vormen de grootste groep.  

 

 

Op Saba is de percentage hoogopgeleiden onder de jongere generaties wel groter dan onder 

oudere generaties (CBS, 2018). Dit hangt samen met de aanwezigheid van een universiteit op 

het eiland die gespecialiseerd is in geneeskunde.  
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BIJLAGE 2 PARTNERS &  

VERANTWOORDELIJKHEDEN CVQ 
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