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In(fo)spekshon

De Staat van het Onderwijs 
Ter navolging van de staatsregeling artikel 21 lid 8 wordt wederom voor het schooljaar 2014 -2015 de situatie binnen het Curaçaose 

onderwijs beschreven in het document Staat van het Onderwijs op Curaçao. 

In het Staat van het Onderwijs op Curaçao worden data gepresenteerd over de input, het proces en de output binnen het 

onderwijssysteem. Bij input gaat het om de instroom van leerlingen die voor het eerst een bepaald type onderwijs binnenstappen. Bij 

het proces gaat het om o.a. de groepering en doorstroom van leerlingen en de inzet van deskundigen binnen het onderwijssysteem. 

De output betreft de leerlingen, die met een diploma of afgeronde voorbereiding voor een vervolgstudie en/of de arbeidsmarkt, 

uitstromen. 

De informatie is opgesplitst naar schooltype en waar mogelijk ook naar sekse en schoolbestuur.  

Verschillend aan de vorige uitgaven van het Staat van het Onderwijs op Curaçao is dat in de huidige versie er vergelijkingen zijn 

getrokken tussen de data van het schooljaar 2014 - 2015 en het schooljaar ervoor. Vooralsnog was dit niet gangbaar in het document. 

Link 

 

Opbrengstenkaart 2015 
Vanaf het kalenderjaar 2014 publiceert de Inspectie Onderwijs de opbrengsten van scholen en instellingen van het voorafgaande 

cursusjaar in de vorm van een Opbrengstenkaart. Nieuw in de Opbrengstenkaart 2015 is de publicatie van de doorstroomgegevens 

van het Voortgezet Onderwijs (VO). Binnen het VO bestaan er namelijk verschillende mogelijkheden om door te stromen. De 

onderwijssnelheid, waarmee de leerlingen van FO-advies naar het derde leerjaar doorstromen en vanaf het derde leerjaar naar het 

diploma, geldt als een belangrijke opbrengstindicator en bepaalt in grote mate het rendement binnen het VO. Hiermee wordt vanuit 

de inspectie een eerste aanzet gemaakt richting de uiteindelijke bepaling van het rendement binnen de onderbouw en bovenbouw 

VO. 

Link naar opbrengstenkaart 2015 

Link naar bijlagen opbrengstenkaart 2015 

 

 
Inspecteur Generaal Mw Rubia Martina-Bitorina overhandigt De Staat van het Onderwijs 2014-2015 en de Opbrengstenkaart 2015 aan Mw 

Irene Dick, minister van OWCS 

  

https://drive.google.com/file/d/0B3kc6K1IF8bxUGtzTlRhYnlhU2c/view?usp=sharing
https://drive.google.com/open?id=0B3kc6K1IF8bxdTN2WEFxaE5BWUE
https://drive.google.com/open?id=0B3kc6K1IF8bxVUluWW9GQVBVM3c
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Ken ta? 
 

In deze editie stelt inspecteur Lorraine Eustatius zich aan u voor. 

 

Het is altijd moeilijk om iets over jezelf te schrijven. Maar ik zal een poging wagen. 

 

Om te beginnen ben ik getrouwd en heb een zoon van 13 jaar. Door omstandigheden ben ik op een latere leeftijd moeder geworden, 

maar het voordeel is dat ik elke dag thuis geniet van jonge mensen om mij heen. Ik heb door de jaren heen bepaalde hobby’s laten 

vallen en enige wat ik nog steeds doe is veel lezen. En doordat mijn zoon aan voetbalsport doet, ben ik ook elke wedstrijd in het 

weekend langs de lijn te vinden.  

 

Als echtgenote, moeder en professioneel tracht ik een balans tussen die drie te vinden. Hoe dan ook werk ik fulltime en heeft mijn 

zoon altijd op een opvang gezeten. Het fijne is dat ik een echtgenoot heb waarop ik steeds kan terugvallen, waardoor veel zaken 

geruisloos kunnen verlopen. Verder is ‘quality time’ met het gezin enorm belangrijk, zodat het kind niet tekort komt, hetgeen soms 

uitermate moeilijk gaat. Maar wij blijven onze best doen. 

 

Mijn professionele basis is Onderwijskunde, met als specialisatie Bedrijfsopleidingskunde. Tijdens mijn studie aan de universiteit van 

Utrecht is ons meegegeven niet te lang op één werkplek te blijven zitten. Dat heb ik letterlijk én figuurlijk opgevat. Ik heb tijdens mijn 

loopbaan de sprong naar verschillende bedrijven en instellingen gewaagd. Ik heb veel ervaring opgedaan op zowel het 

onderwijsgebied als op het gebied van Human Resource Development. Vooral wanneer er geen uitdaging meer was of wanneer ik 

niet met de omstandigheden kon leven, werd het voor mij tijd om naar iets anders uit te kijken. Ik heb veel waardering voor de 

mensen die 30 jaar of langer op één plek hebben gewerkt. Ik zou het zelf nooit 

hebben uitgehouden. 

 

De veranderingen zijn bijna altijd goed verlopen. Ik heb uiteenlopende 

werkzaamheden verricht, die soms niet onder mijn taakomschrijving vielen. 

Natuurlijk heb ik in het verleden enkele verkeerde inschattingen gemaakt, maar 

ja, zo heb ik extra (leer)ervaringen opgedaan. Na verloop van jaren heb ik een 

schat aan kennis en werkervaring opgedaan en niet te vergeten een uitgebreid 

netwerk van ex-collega’s en kennissen opgebouwd die ik eventueel kan 

benaderen. Het hangt ook veelal af van de manier van omgang of je weer 

terecht kunt bij deze personen. Door iedereen gelijkwaardig en met het nodige 

respect te behandelen, word je ook als zodanig behandeld. Die keuze heb je en 

daar heb ik altijd voor gekozen. 

 

Momenteel werk ik bij de Inspectie Onderwijs. Ik word af en toe geplaagd door 

collega’s of ik niet verder wil solliciteren wanneer bepaalde vacatures 

verschijnen. Om eerlijk te zijn, hoeft het op dit moment niet, want waar ik nu 

ben, zit ik goed. Ik heb plezier in mijn werk en is het inspectiewerk nog steeds 

uitdagend met de nodige variatie, waardoor geen enkele dag hetzelfde 

verloopt. Verder werk ik met fijne collega’s die elkaar ondersteunen en door de 

multidisciplinaire specialisaties elkaar aardig aanvullen.  

 

Wanneer ik terug kijk, zie ik dat als ik in Nederland was gebleven ik misschien 

een glansrijke (universitaire) carrière heb kunnen maken. Want daar word je 

ondanks je huidskleur op je kwaliteiten beoordeeld. Voordat ik afstudeerde had 

ik al een baan als assistent-onderzoeker bij de Vakgroep Onderwijskunde. Maar 

ik heb bewust de overstap naar Curaçao gemaakt. Hoe dan ook mag ik mij gezegend noemen om de laatste levensjaren van mijn 

ouders mee te mogen maken. Voor nu is naast mijn gezin, mijn baan heel erg belangrijk. Is altijd zo geweest en wil ik het ook 

voorlopig zo houden. 
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Bevoegdhedenonderzoek 
De onderwijswetgeving schrijft voor wie,  onder welke voorwaarden,  als leraar benoemd kan worden. Er worden richtlijnen gegeven 

welke bevoegdheden hieraan gekoppeld kunnen worden.  

In het geval van tijdelijke afwezigheid van een leraar kan, met goedkeuring van de Inspectie, iemand voor ten hoogste twee jaar als 

leraar benoemd worden, zonder een bewijs van bekwaamheid en een bewijs van voldoende pedagogische en didactische 

voorbereiding. 

Verder kan een leraar, met goedkeuring van de Inspectie, in het eerste en/of tweede leerjaar van een dagschool voor HAVO/VWO of 

VSBO in andere vakken onderwijs geven buiten zijn/haar bevoegdheid. 

In de huidige situatie geeft de beschikbaar gestelde informatie niet de mogelijkheid om te controleren of de bekwaamheden 

(diploma’s) kloppen bij de gegeven bevoegdheden. Het is ook niet helder voor welke leraren en hoe vaak ontheffing en dispensatie 

zijn aangevraagd en verleend.  

Dit is aanleiding tot verdere verdieping in deze situatie met als doel een scherper beeld te schetsen van de stand van zaken met 

betrekking tot de bevoegdheden binnen het onderwijs op Curaçao. Het onderzoek wordt in de periode november – december 2015 

voorbereid en vanaf januari tot en met maart 2016 uitgevoerd.  

 

SBO instellingen 
In september en oktober 2015 hebben alle erkende SBO instellingen een presentatie gehouden voor de Inspectie Onderwijs. Deze 

sessies waren bedoeld al s een nulmeting.  Alvorens over te gaan tot uitvoering van de werkwijze zoals neergelegd in het 

Toezichtkader Funderend, Speciaal, Voortgezet onderwijs en SBO, is het immers belangrijk om een beeld te hebben van de 

praktijksituatie binnen het  SBO. (lees verder, druk hier) 

Tijdens de presentaties waren, behalve de Inspectie, ook vertegenwoordigers van andere organisatieonderdelen van het ministerie 

van OWCS, te weten de beleidsafdeling, het ETE en de uitvoeringsorganisatie,  aanwezig. De diverse en soms complexe knelpunten 

binnen het SBO eisen  een geïntegreerde aanpak van de verschillende  actoren binnen het ministerie. 

Het definitieve eindrapport, dat februari 2016 verschijnt, geeft een verzameling  aandachtspunten die naar voren zijn gekomen. Ook 

worden in het document mogelijke interventies ter verbetering aangedragen. Bovendien wordt ook aangegeven wie verantwoordelijk 

is voor de uitvoering van deze interventies en binnen welk tijdsbestek het een en ander gaat gebeuren.  

Samen met de inzichten die de Inspectie tijdens het voorgenomen CAST bezoek aan Nederland in maart 2016 hoopt  te verkrijgen, 

wordt de uiteindelijke aanpak van het SBO door de Inspectie Onderwijs bepaald. Deze nieuwe aanpak zal het komend schooljaar 

uitgevoerd worden. 

De voorlopige conclusies uit de presentaties zijn de volgende: 

 Het erkenningsbeleid is aan herziening toe 

 Het V&V stelsel werkt knellend voor SBO’s 

 De eindtermen zijn (nog) niet vastgesteld 

 Het eindtermdocument van 2003 dat gebruikt wordt is aan revisie toe. De eindtermen sluiten niet altijd aan op  de eisen 

van het bedrijfsleven 

 Er is veel verschil tussen opleidingen en instellingen ten aanzien van de doorstroomeisen bij het stapelen 

 De roosters moeten nader onderzocht  worden op contacturen 

  Een ‚proeve van bekwaamheid‛ is GEEN eindexamen 

 De (on)mogelijkheid van eindterm gericht onderwijs a.d.h.v. competentiegerichte methodes 

 De mogelijkheid voor een HBO doorstroommodule 

 Er worden in enkele gevallen oneigenlijke diplomeringscriteria toegepast 

 Richtlijnen voor kwaliteitszorgstelsel en kwaliteitsverslag zijn nog niet tot stand gekomen 

 Gebrekkige beheersing van de talen bij studenten 

 Onvoldoende rekenvaardigheden bij studenten 

Behalve deze algemene conclusies, zijn er ook voor de opleiding en instelling specifieke punten die aandacht behoeven. Elke 

instelling krijgt deze voor haar relevante punten in een aparte editie uitgewerkt.  
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Pedagogisch didactisch handelen  
Om de praktijksituatie van het pedagogisch didactisch handelen van de VSBO scholen voor Basisvorming in kaart te brengen is 

gekozen voor observatie van onderwijsactiviteiten. Bij de observaties gaat het om het gedrag van zowel de leerkracht en de leerlingen 

binnen een onderwijssituatie. De observaties vonden begin het kalenderjaar 2015 plaats.   

Het waargenomen onderwijsleerproces is niet volledig volgens de uitgangspunten conform het landsbesluit kerndoelen 

basisvorming (P.B. 2000, no. 58). Een tweede constatering is dat het waargenomen pedagogisch-didactisch handelen momenteel niet 

op alle scholen optimaal gericht is op het voldoen aan de desbetreffende kwaliteitsaspecten binnen de toezicht- en 

waarderingskaders. De resultaten van het onderzoek werden in april 2015 gepresenteerd. Het verslag van dit onderzoek is via 

onderstaande link te raadplegen.  

Link 

 

Inspekshon i su aporte na komunidad 
 

Pa Inspekshon  e siguiente balornan ta klave: 

 E personal ta importante.  

Ta pesei  nos ta traha konsientemente  na un ambiente positivo  di moda ku tur trahadó ta sinti su mes kómodo.  Nos ta 

traha na un meta  konhuntamente i  selebrá e resultado  ku ta produkto di  un esfuerso komun.  

 Nos medio ambiente mester keda kuidá. 

Pa e motibu ei  nos ta tuma desishonnan teniendo kuenta ku  posibel efekto riba medio ambiente. 

 Nos tin un deber pa ku komunidat. Banda di kumpli ku nos trabou manera mester, pafó di nos trabou nos tin e obligashon 

di kontribui pa bon kousa.  

Pa kombiná tur e aspektonan aki, nos a disidí, den kuadro di e temporada di Pasku i fin di aña, ku ta tempu di reflekshon, pas , 

gratitut i  speransa, di uza nos kreatividat i traha nos dekorashonnan di pasku, tarheta i kariño chikí pa algun persona nos mes 

den un aktividat di ‚ team building‛.  Nos a kolekt{ material desechabel i material ku nos tabatin na kas pa traha kuné.  

Pa loke ta trata e sena di pasku, nos a opta, meskos ku aña pasá, pa bai kome na un skol. Aña pasá nos a bai SGO Jacques 

Ferrandi kaminda nos a disfrutá di un ambiente fenomenal i un kuminda sabroso. E aña aki nos a bishitá Maris Stella SBO. Nos 

a pasa sumamente  bon i kome dushi. Ku bishita na skol nos ta duna rekonosementu na esfuerso di studiantenan  i alaves aportá 

finansieramente na e skol.  Di e manera aki Inspekshon a sera 2015 ofisialmente selebrando su logronan di 2015, sperando 2016 

ansiosamente pa sigui traha pa nos yega na un mihó kalidat di enseñansa. 

Primi aki pa un reportahe fotográfiko 

 

 

https://drive.google.com/file/d/0B3kc6K1IF8bxR0hJV0tTSXF3X0U/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B3kc6K1IF8bxTXowVGRWa2lBNEE/view?usp=sharing
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Het team van Inspectie Onderwijs  

wenst u fijne feestdagen  

en een voorspoedig 2016 toe!  
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Den Tapara 
 

Voorjaar 2016:  

- Eindrapport SBO instellingen 

- Bevoegdhedenonderzoek 

 

Februari: start verdiepingsbezoeken aan scholen voor Funderend Onderwijs, Speciaal Onderwijs en Voortgezet Onderwijs  

 

Maart: Inspectie Onderwijs brengt een bezoek aan Nederland in het kader van CAST 

 

 

 

 

 

De volgende editie van In(fo)spekshon zal verschijnen in Maart 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Editie gemist? Klik hier voor eerder verschenen edities van de In(fo)spekshon: 

Jaargang 1 editie 1 

Jaargang 1 editie 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Openingstijden 
Maandag t/m donderdag: 

08.00 – 12.00 uur 

14.00 – 16.30 uur 

Vrijdag: 

08.00 – 12.00 uur 

14.00 – 16.00 uur 

 

Contactgegevens  
Inspectie Onderwijs 

Bon Bini Business Center 

Schottegatweg Oost 10 

T: (+5999) 4343771 

F: (+5999) 7371486 

E: secretariaatio@gmail.com 

https://drive.google.com/file/d/0B3kc6K1IF8bxYTNhOGpsUEtNWXc/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B3kc6K1IF8bxektsYXdUXzhUX0E/view?usp=sharing
mailto:secretariaatio@gmail.com

