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QuickScan Zorg & Welzijn maart 2022 
 

1. Aanleiding 
Het ministerie van OCW, in samenspraak met het ministerie van VWS, heeft ROA CN gevraagd 
of zij de behoefte aan zorgopleidingen op Bonaire in kaart heeft. Aangezien er geen recent 
onderzoek naar de arbeidsmarktrelevantie van zorgopleidingen is uitgevoerd, heeft ROA CN 
een QuickScan uitgevoerd. 
 
Doel 
Doel van deze QuickScan is, het in kaart brengen van de behoefte aan (mbo)opleidingen voor 
de zorg- & welzijnssector, om de aansluiting van onderwijs en arbeidsmarkt te optimaliseren. 
Hierbij moet worden gedacht aan zorg in de breedste zin, zoals bijvoorbeeld doktersassistente, 
praktijkondersteuners, verpleeghuiszorg, jeugdgezondheidszorg, etc. 
 
Methode 
ROA CN heeft verschillende instanties benadert in de zorg & welzijnssector:  

• 11 gestructureerde interviews  
• 7 vragenlijsten via de mail 

Aan deze bedrijven/instellingen zijn vragen gesteld met betrekking tot de invulling van 
vacatures, het lokale aanbod en aan welke opleidingseisen de huidige en toekomstige 
medewerker moet voldoen. Daarbij inzoomend op de vraag welke opleidingen mogelijkerwijs 
arbeidsmarktrelevantie hebben voor Bonaire en de regio in de nabije toekomst.  

2. Opleidingen 
Op dit moment geeft het MBO Bonaire de volgende opleidingen:  
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Opleidingen uit het domein Zorg & Welzijn die nog niet worden aangeboden op Bonaire zijn:  

 
*deze lijst is niet uitputtend 

3. Bevindingen 
Onduidelijkheid in de keten 
Het eiland kent veel sociaal/emotionele uitdagingen, van jong tot oud. De samenhang tussen de 
zorg & welzijn instanties op Bonaire wordt gemist in de keten. De geïnterviewde hebben geen 
zorgkaart van de instanties op Bonaire en weten regelmatig niet bij wie ze met hun vragen en 
casussen terecht kunnen. De taakverdeling wordt als onduidelijk ervaren, waardoor de 
instanties niet goed weten wat de verantwoordelijkheid is van andere organisaties in de zorg. 
Een veel gehoord knelpunt is dat, buiten de zorghandelingen, er geen aandacht en tijd is voor 
het welzijn van de cliënten. Er is geen zorg & welzijnsbeleid (inclusief sociale kaart, 
activiteitenkaarten en verwijsstroomschema) bekend bij de ketenpartners. De cultuur, 
taalbarrière, het vragen om hulp en daarmee dus een “vreemde” vertrouwen met je problemen 



 
 

Quick Scan ZW maart 2022 ROA CN-RW 3 

is vaak een struikelblok in het vinden van de juiste match tussen cliënt en instantie. Het gemis 
aan samenhang in de keten van zorg & welzijn wordt in alle interviews genoemd.  
 
Profiel professional 
De zorg & welzijn professional moet aan het volgende profiel voldoen: 

• Kennis van het vak 
• Competenties zoals: integer, betrouwbaar en empathisch 
• Diagnose/analyse kunnen maken van de cliënten 
• Doorverwijzen naar de juiste instanties 
• Cliënten kunnen bedienen in hun eigen taal (Papiamentu, Spaans, Nederlands, Engels) 

Taal is van enorm belang. De professional moet de cliënten in de hier bovengenoemde talen 
kunnen helpen, om zo te zorgen voor de juiste aanpak en het vertrouwen bij de cliënt.  
Vaak komen mensen van elders in de zorg & welzijnssector werken, ondanks dat zittende 
werknemers ook intern verder opgeleid kunnen worden of met behulp van trainingen, mbo-
opleidingen of keuzedelen bijgeschoold kunnen worden. Voor deze interne 
deskundigheidsbevordering moeten middelen en tijd beschikbaar gesteld worden. De 
geïnterviewden zien ook graag dat de lokale regering incentives creëert om eilandskinderen te 
verleiden om terug te keren naar Bonaire.  
 
Ontbrekende elementen 
Aspecten binnen de zorg die gemist worden op het eiland zijn:  

• Gehandicaptenzorg 
• Ouderenzorg 
• Thuiszorg 
• Zorg voor kinderen met bepaalde stoornissen 

Op Bonaire is niet voldoende kennis over de zorg voor gehandicapten. De fysieke zorg is er, 
maar het pedagogische aspect wordt gemist. De zorgverlener is gewend om medicijnen te 
verstrekken en kijkt niet of er preventief aan het welzijn van de cliënt kan worden gewerkt. 
 
Bonaire is aan het vergrijzen (zie tabel 1), er is een wachtlijst voor bejaarden bij Kas di Kuido. 
Dagbestedingen en opvang voor ouderen zijn niet voldoende aanwezig, activiteiten kunnen 
frequenter en optimaler. Begeleiding in de weekenden en door de weeks na 5pm tot 5am 
ontbreken.   
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Tabel 1. Jaarlijkse prognose bevolking van Bonaire op 1 Januari (CBS) 

 
Dementia is een ander aspect die niet genoeg aandacht krijgt terwijl de leeftijdsgrens voor 
dementia steeds verder naar beneden gaat, de jongste patiënt op Bonaire is 53 jaar oud en 
prognose is dat deze leeftijd nog lager gaat zijn in de toekomst.  
 
In Nederland heeft 10 tot 15 procent van de schoolpopulatie sociaal emotionele problemen, 
voor Bonaire kan dit percentage verdubbeld worden. Dit betekent dat er meer Multi-probleem 
gezinnen op Bonaire zijn die hulp nodig hebben. Op scholen moet meer begeleiding komen 
voor kinderen met bepaalde stoornissen (vb. autisme). Ook in het onderwijs zijn er geen 
professionals die vanaf het jongs af aan stoornissen kunnen identificeren. Eén of twee cohorten 
van onderwijsassistenten, pedagogische medewerkers en sportleiders zijn nodig voor het 
primair onderwijs de komende jaren.   
 
Behoefte opleidingen 
Ondanks dat de aantallen niet groot zijn, is er ook behoefte aan een cohort voor dokters-, 
tandarts- en apothekersassistenten. Ook opleidingen die de focus leggen op psychologie en 
psychiatrie zijn nodig voor zowel hbo als mbo4 (plus niveau). Hbo-opleidingen zoals 
orthopedagoog, psycholoog en sociaal werk worden gezien als noodzakelijk voor de steeds 
groeiende bevolking van Bonaire. Opleidingen die de instanties hebben aangegeven zeker nodig 
te hebben zijn:  
 
• Sociaal-Cultureel Werker 
• Agogisch Medewerker 
• Thuisbegeleider 

• Doktersassistent 
• Tandartsassistent 
• Apothekersassistent 

• Sociaal-Maatschappelijk 
Dienstverlener 

• (Persoonlijk) Begeleider 
Gehandicaptenzorg 
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Studenten 
In tabel 2 is te zien wat de prognose is voor studenten van het vmbo en de mavo. Dit zijn de 
(potentiele) studenten die voornamelijk op het mbo instromen. De prognose voor het aantal 
jongeren tot en met 20 jaar verandert de komende jaren nauwelijks (exclusief 
immigratiecijfers). Een inschatting is dan ook dat het aantal mbo-studenten ongeveer gelijk zal 
blijven de komende jaren.   
 

  ‘21- ‘22 ‘22- ‘23 ‘23- ‘24 ‘24- ‘25 

VMBO B 65 à 56 50 à 43 37 à 32 58 à 50 

VMBO K 63 à 54 84 à 72 54 à 46 62 à 53 

MAVO 37 à 32 56 à 48 53 à 46 61 à 52 
 Tabel 2. Aantal geslaagden gebaseerd op 85% slagingspercentage (Robbert van Krieken, SGB 

4. Aanbevelingen 
Naar aanleiding van de resultaten uit de interviews en de vragenlijsten volgen hier een aantal 
aanbevelingen: 

1. Agogisch medewerker, thuisbegeleider en sociaal-cultureel werker staan in de top drie 
van gewenste beroepen en opleidingen. 

2. Extra competenties en kennis wordt verwacht in de verschillende talen. 
3. Leren omgaan met vertrouwelijke informatie of casussen in de opleiding is een must 
4. Er is behoefte aan generalisten die een cliënt kunnen analyseren (diagnosticeren), 

helpen en/of door verwijzen.  
5. Ondanks dat er al verschillende opleidingen op het gebied van gehandicaptenzorg 

worden aangeboden is de beleving dat dit nog verder verbeterd moet worden.  
Aanbeveling is om de opleidingen te toetsen, diepgang te bieden en specifiekere 
richtingen aan te bieden door middel van keuzedelen en/of interne 
deskundigheidsbevordering.  

6. De opleidingen, Thuisbegeleider, Sociaal-Maatschappelijk Dienstverlening en Sociaal-
Cultureel Werker zijn enigszins gelijk en hebben veel raakvlakken met elkaar.  
Aangezien Bonaire een specifieke cultuur heeft, heeft de opleiding Sociaal-Cultureel 
Werker naar ROA CN’s inziens meer arbeidsmarktrelevantie.  

7. Interne deskundigheidsbevordering, een leven lang leren, wordt steeds belangrijker. 
8. Er is behoefte aan een samenhangend opleidingsplan voor Bonaire (en de regio). 

Aanbeveling is om verdere samenhang in het onderwijsaanbod aan te brengen, ook via 
de keuzedelen. Hierbij moet rekening gehouden worden met in welke taal het onderwijs 
wordt gehouden, zodat de uitval zo klein mogelijk wordt.  

9. Ook is er behoefte aan HBO opgeleide medewerkers in het zorgdomein.  
De dependance van de Universiteit van Curaçao op Bonaire is bezig met een 
haalbaarheidsonderzoek voor de Hbo-opleiding Social Worker.  
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Referenties 
Interviews hebben plaatsgevonden met de volgende partijen: 

• Fundashon Mariadal 
• Mental Health Caribbean 
• Sentro Dental Bonaire 
• Huisartsenpraktijk Schräder 
• Sentro Dental Bonaire 
• Akseso 

• Expertisecenter Onderwijs & Zorg 
• Plenchi di Trabou 
• Primary Care Caribbean 
• ZW-groep 
• Fundashon Alzheimer Bonaire 
• RKS Bonaire 

 
Digitaal contact gehad met de volgende instanties: 

• Fundashon Kuida pa Personanan Disabilita 
• Scholengemeenschap Bonaire 
• Openbaar Lichaam Bonaire, Directie Samenleving en Zorg 
• Bes(t) for Kids Bonaire 

 
Website: www.cbs.nl gebruikt voor cijfers bevolking Bonaire. 
 
 
 


