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Inleiding
In 2015 waren de omstandigheden niet erg rooskleurig. 
Nieuwe projecten konden geen doorgang vinden, omdat de 
financien dat niet toe lieten. Ook de medewerking van de 
overheden zijn niet goed geweest. De basis was voor 2015 het 
plaatsen van vacatures op de websites van Bonaire, Saba en 
Statia. Deze twee laatste websites zijn door de stichting Ocan
ingevoerd. Verder is de naam van de Studie & Beroepenmarkt
gewijzigd in Study & Career Event doordat de samenwerking
tot stand gekomen is met Skills Netherlands Caribbean. Wij
verwachten komend jaar dat er een extra inspanning moet
komen om de samenwerkingen te continueren.

C. Fernandes Pedra, voorzitter
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Doel middel
 Een welvarende 

samenleving 
helpen creëren 
door middel van 
evenwichtige 
opbouw met 
mensen die het 
eiland een warm 
hart toedragen en 
een duurzame 
bijdrage kunnen en 
willen leveren.
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Highlights

 3  januari: meet & greet Tweede Kamer

 13 januari: bespreking “Meerjarenplan OLB”.

 7-8 februari: EmigratieBeurs

 26 maart: gesprek met de Rijksvertegenwoordiger

 20 april: tripartite gesprek OCW-SGB-BBB over Studeren in de regio.

 4 juli: overleg Ocan en BBB

 27 augustus: gesprek met Economische Zaken

 3 september: seminar Eigen kracht

 11 november: bezoek organisatie Studie & beroepenmarkt Curacao

 14 november: Study & Career Event (Studie & Beroepenmarkt)
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Fact & Figures website
 www.back2bonaire.com

 Bezoeken 162.010

 Vacatures 224

 LBO  2%

 MBO  27%

 HBO  61%

 WO   10%

Vetgedrukt als doelgroep
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Fact & Figures 
Study & Career Event

 Lokatie
Scholengemeenschap

 Samenwerking met 
Skills

 Bezoekers >600 

 Standhouders 24

 Workshops
Jaarverslag is te lezen op de website 
https://www.banboneirubek.com/content/over-ban-boneiru-bek
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Fact & Figures 
Orientatie Havo en VWO

Na 2 succesvolle jaren
2008 en 2009 heeft de 
SGB het project orientatie
overgenomen onder de 
naam studiereis. 

De stichting verwacht dat
er in 2016 opnieuw
gesprekken zullen zijn
over de financiele
invulling van het project.
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Fact & Figures 
Begeleiding studenten

 Voor de tweede keer in het 
bestaan van BBB is een
offerte samen met Ocan
gemaakt voor begeleiding
studenten. Resultaat weer
negatief.

 Ons doel was kwaliteit
leveren en dat kost geld. 
Het Bestuur van BBB heeft
besloten geen tijd meer te
steken in volgende offerte, 
gezien de lobby 
gevoeligheid in Den Haag.
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Fact & Figures 
Stage

 Stageplaatsen voor HBO 
studenten komen steeds 
meer op Bonaire onder
de aandacht. Wij zien de 
komende jaren daar een
stijging, echter de 
onderwijs instelling in 
Nederland zullen dat
moeten erkennen.
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Fact & Figures 
Remigratie

 EmigratieBeurs

 Bezoekers 11,000

 61% WO en HBO

 37% MBO

 2% LBO
Vetgedrukt doelgroep
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Fact & Figures 
Financien
 Ontvangsten $36,992 

Directe kosten $ 13,073 
Kosten $  5,192 
Bankkosten $      161  
Resultaat $ 17,070

 Jaarrekening 2015 
goedgekeurd door accountant.
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