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1. Inleiding 

 

De enquête “Haalbaarheidsstudie Traineeprogramma Caribisch deel van het Koninkrijk” is onderdeel van een 

onderzoek naar de wenselijkheid en haalbaarheid van een traineeprogramma gericht op eilandskinderen als 

stimulans om braindrain tegen te gaan en het openbaar bestuur op de eilanden te versterken. Het 

totaalonderzoek betrof gesprekken met potentiele opdrachtgevers en andere stakeholders, een online enquête 

met potentiele deelnemers en focusgroepgesprekken met potentiele deelnemers. 

De online enquête is uitgezet met als doel inzicht te krijgen in de behoeften van potentiële deelnemers van een 

traineeprogramma. Willen ze terug, wat zijn hun beweegredenen om terug te keren en wat zijn 

belemmeringen? Ook is de respondenten gevraagd naar de inhoud van een mogelijk traineeprogramma. wat 

moet een traineeprogramma dan bieden qua kennis, maar ook wat betreft inrichting: waar wil je het volgen, 

hoe lang mag het duren?  

In deze bijlage zijn de resultaten van de enquête per vraag uitgewerkt. De enquête beslaat uit 24 vragen 

waarvan 21 inhoudelijk en 3 ten behoeve van follow-up, waarvan de antwoorden zijn opgesplitst in vier 

gedeeltes: demografische gegevens, wonen en werken, locatie en duur traineeprogramma en inhoud van het 

traineeprogramma. De enquête is zowel in het Nederlands als in het Engels uitgezet. De resultaten daarvan 

zijn samengevoegd.  

In totaal hebben 426 respondenten de vragenlijst ingevuld. 

Bij de analyse van de resultaten hebben we gekeken naar de verschillen tussen de respondenten van de 

verschillende eilanden. Er waren geen significante verschillen in de antwoorden tussen de eilanden. In 

onderstaande rapportage zijn daarom geen opsplitsingen per eiland gemaakt.  
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2. Demografische gegevens 

1. Ben je een …? 

 

Twee derde van de respondenten is vrouw.  

 
 

Geslacht van de 426 respondenten.  
  

Man (33%) Vrouw (67%)
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2. In welk jaar ben je geboren? 

 
 

De bovenstaande grafiek toont in categorieën de geboortejaren van de respondenten. Iedere categorie heeft 

een tijdspanne van 5 jaar. Op de horizontale as is in absolute getallen te zien hoeveel van de respondenten in 

iedere categorie vallen. Zoals te zien komen de meeste respondenten uit het begin van de jaren '90. Zij zijn nu 

tussen de 21 en 26 jaar, de huidige studenten. Geen van de respondenten was in 2000 of later geboren. Deze 

categorieën zijn dan ook weggelaten.                                                       

 

3. Waar ben je geboren?   

 
De bovenstaande grafiek toont de herkomst van de respondenten in percentages. De meeste respondenten 

komen uit Curaçao of Aruba. De verhoudingen in herkomst komen overeen met de verhoudingen van het 

aantal inwoners van de eilanden. Onder de categorie ‘Elders’ hebben respondenten onder andere aangegeven 

geboren te zijn in Colombia, Suriname en de Dominicaanse Republiek.  
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4. Waar woon je nu? 

 

Een grote meerderheid van de respondenten (382 van de 426 respondenten) woont op dit moment in 

Nederland. De respondenten die in Nederland wonen, geven aan dat zij met name in grote steden als 

Rotterdam, Amsterdam, Den Haag en Utrecht. Slechts 40 respondenten wonen op dit moment op een 

Caribisch eiland, waarvan 17 op Bonaire en 13 op Curaçao. Vier respondenten wonen niet in Nederland en 

niet in het Caribisch deel van het Koninkrijk. 

 

5. Waar is je partner geboren? 

 

 
De bovenstaande grafiek illustreert waar een eventuele partner vandaag komt. 57% van de respondenten heeft 

geen partner en slechts 10% heeft een partner die in Nederland is geboren. De rest van de respondenten heeft 

een partner geboren in de Cariben of elders.     

      

6. Wat is het hoogste niveau waarop je hebt gestudeerd? 

 

Uit de antwoorden op deze vraag is op te maken dat het merendeel van de respondenten van de enquête 

bezig is met een HBO dan wel WO opleiding. Een aantal respondenten heeft al een MBO, HBO of WO 

opleiding afgerond. Slechts één respondent is nog bezig met de middelbare school. Door de formulering van 

de vraag is het niet mogelijk om van de 426 respondenten te achterhalen wat hun hoogst genoten opleiding is 

en of zij deze al hebben afgerond of niet.  
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 Afgerond Bezig Gestopt Totaal 

Middelbare school 237 1 4 242 

MBO 65 8 4 77 

HBO 49 149 12 210 

WO 38 108 8 154 

     

Totaal 389 266 28  

 

 

7. Wat is je studierichting?  

 

 
 

De vraag ‘Wat is je studierichting?’ is een open vraag waarbij de respondenten hun eigen studierichting konden 

invullen. Bij het analyseren van de antwoorden zijn bovenstaande categorieën gemaakt waaronder 

verschillende studies vallen. Onder de categorie Bètastudies vallen bijvoorbeeld de opleidingen biologie en 

chemie en de categorie Sociale Wetenschappen heeft onder andere betrekking op de opleidingen (toegepaste) 

psychologie en pedagogiek. Wat opvalt is dat alle respondenten die een lerarenopleiding volgen, een 

lerarenopleiding volgen die opleidt tot docent in het voortgezet onderwijs en niet in het primair onderwijs. De 

categorie Overig heeft betrekking op antwoorden die niet in een andere categorie te plaatsen zijn, waaronder 

de opleiding tot maritiem officier maar ook respondenten die alleen ‘hbo’ of ‘master’ hebben ingevuld. Doordat 

de respondenten hun antwoord invulden in een open antwoordveld, is uit de antwoorden niet op te maken of 
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het MBO-, HBO- of WO-opleidingen betreft. Het niveau van de opleidingen staat daarom los van bovenstaande 

grafiek.  

3. Wonen en werken 

8. Waar vind je onderstaande zaken beter, in Nederland of in het Caribisch deel van het Koninkrijk? 

 
De bovenstaande grafiek toont de onderzoeksgegevens die zijn opgehaald omtrent enkele kenmerken van het 

Nederlands Koninkrijk. Deze kenmerken hebben betrekking op het vestigingsklimaat in Nederland en het 

Carbisch deel van het Koninkrijk. Per kenmerk hebben de respondenten aangegeven waar zij dat kenmerk het 

beste vinden of dat dit gelijk beoordeeld wordt. Van de 13 onderzochte kenmerken geven de respondenten van 

10 kenmerken aan deze in Nederland beter te beoordelen. Slechts 3 van de kenmerken worden in voordeel 

van het Caribisch deel van het Koninkrijk beoordeeld. Het gaat hierbij om het weer/klimaat, de 

bevolkingsdichtheid en de sociale contacten.  
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9. Welke van deze zaken vind jij het belangrijkst voor de keuze van de plek waar je wilt gaan wonen? 

(minimaal 3 zaken aankruisen) 

 
Bij de bovenstaande vraag moesten respondenten minimaal 3 antwoorden geven. Het totaal aantal 

responsantwoorden ligt dan ook veel hoger dan het aantal unieke respondenten. De top-3 zaken die de 

respondenten het meest belangrijk vinden omtrent de keuze van de plek waar zij willen wonen bestaat uit: 

carrièremogelijkheden, inkomen en werksituatie. De top-5 wordt afgemaakt door woning (huisvesting) en 

veiligheid. Opvallend is de 'lage' score van sociale voorzieningen.  

Onder de categorie ‘Anders’ worden zaken als medische voorzieningen en cultureel klimaat benoemd. 

 

10. Zou je in de toekomst in het Caribisch deel van het Koninkrijk willen wonen en werken? 
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Op de verticale as staan het aantal respondenten weergegeven. Het staafdiagram toont per categorie hoeveel 

respondenten dat waren. Achter iedere categorie staat weergegeven welke percentage van alle respondenten 

voor die categorie heeft gekozen. De bovenstaande grafiek toont hoeveel van de respondenten zou willen 

remigreerden naar het Caribisch deel van het Koninkrijk. Van de respondenten wil 69% graag terug, maar ziet 

43% wel obstakels. Slechts 7% van de respondenten geeft aan zeker niet terug te willen.  

 

 

Overwegingen 

 

11. Welke obstakels zie je om terug te keren? (meerdere antwoorden mogelijk) 

 

 

Bij de bovenstaande vraag konden respondenten meerdere antwoorden geven. Het totaal aantal antwoorden 

ligt dan ook hoger dan het aantal unieke respondenten. Belangrijke obstakels zijn het terug betalen van een 

studieschuld, het vinden van een baan op niveau en het lage inkomen in het Caribisch deel van het Koninkrijk. 

Anders dan eerdere onderzoeken suggereren is gebondenheid aan een partner, vrienden en familie of 

kinderen opvoeden in Nederland duidelijk ondergeschikt aan inkomen, werk en studieschulden.  

Binnen de antwoordmogelijkheid ‘Anders’ hebben respondenten zelf verschillende obstakels genoemd, 

waaronder de hoge prijs van levensonderhoud op de eilanden, meer kansen/mogelijkheden zien in Nederland 

en de politieke situatie in het Caribisch deel van het Koninkrijk. Daarnaast zien verschillende respondenten een 

obstakel in de beperkte doorgroeimogelijkheden binnen een baan in het Caribisch deel van het Koninkrijk en 

voelt een aantal respondenten zich veiliger in Nederland.  
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12. De belangrijkste redenen voor mij om in het Caribisch deel van het Koninkrijk te willen wonen en 

werken zijn:  

 

De twee onderstaande woordwolken geven weer wat de meest voorkomende redenen zijn die de 

respondenten noemen ter beantwoording van vraag 12. Naarmate een woord groter staat afgebeeld, des te 

vaker is dit woord door de respondenten gebruikt als reden om te willen wonen en werken in het Caribisch deel 

van het Koninkrijk. De bovenste woordwolk geeft de ongefilterde antwoorden weer, waarin synoniemen 

(bijvoorbeeld ‘weer’ en ‘klimaat’) los van elkaar genoemd staan. In de onderste woordwolk zijn verschillende 

synoniemen aan elkaar gekoppeld waardoor sommige woorden groter worden afgebeeld. De woorden ‘helpen’, 

‘weer’, ‘huis’ zijn vervangen door respectievelijk ‘bijdragen’, ‘klimaat’ en ‘thuis’.  
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4. Locatie en duur van het traineeprogramma 

13. Als ik aan een traineeprogramma (leren en werken gecombineerd) zou deelnemen, dan wil ik dat het 

liefst doen in: 

 
 

Opvallend is het grote aantal studenten dat een opdracht in Nederland zou willen doen; dit heeft de grootste 

voorkeur na het geboorte-eiland.  

 

De redenen die de respondenten aangedragen hebben om in Nederland aan een traineeprogramma te willen 

deelnemen, staan hieronder in een grafiek weergegeven. De genoemde antwoorden van de respondenten zijn 

gecategoriseerd in de negen verschillende categorieën die in onderstaande grafiek staan weergegeven. De 

balken staan voor absolute aantallen.  

In Nederland, omdat… (28%)

In het Caribisch deel van het Koninkrijk, omdat… (20%)

Deels in Nederland, deels in het Caribisch deel van het Koninkrijk, omdat… (38%)

Maakt me niet uit, omdat… (14%)
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Respondenten die aangegeven hebben liever deel te nemen aan een traineeprogramma in het Caribisch deel 

van het Koninkrijk, gaven onderstaande redenen aan. Wederom zijn hun antwoorden gecategoriseerd in 

onderstaande antwoordcategorieën. De balken geven absolute aantallen weer.  
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Het merendeel van de respondenten (141 personen) heeft aangegeven aan een traineeprogramma te willen 

deelnemen dat zich deels in Nederland en deels in het Caribisch gebied van het Koninkrijk afspeelt. De 

redenen die respondenten hiervoor aandroegen staan in onderstaande grafiek gecategoriseerd weergegeven, 

waarbij de balken absolute aantallen van de antwoorden vormen.   

 
De groep respondenten die aangegeven heeft dat het hen niet uit maakt waar het traineeprogramma 

plaatsvindt, hebben hiervoor verschillende redenen aangedragen. De redenen zijn gecategoriseerd in vijf 

verschillende antwoordcategorieën, die in onderstaande grafiek te vinden zijn. De balken stellen de absolute 

aantallen voor.  
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14. Ik ben geïnteresseerd in / bereid om tijdens het traineeprogramma opdrachten te doen in (meerdere 

antwoorden mogelijk): 

 
De bovenstaande grafiek geeft de voorkeur van de respondenten weer voor een bepaald (ei-)land om 

opdrachten gedurende het traineeprogramma te verrichten. Hierbij konden zij meerdere antwoorden geven. 

Nederland, Aruba en Curaçao zijn populair onder de respondenten. Dit moet wel gecorrigeerd worden door het 

relatief hoge respondenten dat geboren is op Aruba of Curaçao.  

 

15. Ik ben geïnteresseerd in / bereid om na het traineeprogramma te gaan wonen en werken in (meerdere 

antwoorden mogelijk): 
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De bovenstaande grafiek toont waar respondenten dat na afloop van het traineeship willen wonen en werken. 

Respondenten konden hierbij meerdere antwoorden geven waardoor het aantal antwoorden hoger ligt dan het 

aantal unieke respondenten. Het blijkt dat Nederland nog steeds voor veel respondenten aantrekkelijk is. Wel 

scoren Aruba en Curaçao goed in verhouding tot Nederland.  

 

16. Ben je geïnteresseerd in een traineeprogramma dat 2 jaar duurt? 

 
De bovenstaande grafiek toont het percentage respondenten dat geïnteresseerd is in een traineeship van 2 

jaar. 32% van de respondenten geeft aan dit te lang te vinden.  

 

5. Inhoud traineeprogramma 

17. Moet het traineeprogramma opleiden tot een erkend diploma? 

 

Op de vraag of een traineeprogramma moet opleiden tot een erkend diploma, mochten de respondenten 

meerdere antwoorden selecteren. Er zijn daarom meer dan 426 (totaal aantal deelnemers van de enquête) 

antwoorden op deze vraag. Het aantal keer dat een antwoord is gekozen door respondenten, wordt 

weergegeven door de balken.  

Doordat er op deze vraag meerdere antwoorden mogelijk waren en door de formulering van de vraag over 

opleidingsniveau (vraag 6), is niet te achterhalen of bijvoorbeeld met name respondenten die een HBO-

opleiding volgen geïnteresseerd zijn in een HBO-master. 

Veel van de respondenten die bij vraag 17 voor de antwoordmogelijkheid ‘Overig’ kozen, hebben in de 

toelichting aangegeven dat zij het niet nodig vinden dat een traineeprogramma tot een erkend diploma leidt, 

maar dat zij wel graag een certificaat ontvangen waarin de opgedane kennis en ervaring wordt vastgelegd. 

Ja (66%) Nee, dat vind ik te kort (2%) Nee, dat vind ik te lang (32%)
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18. Om mijn carrièrekansen te vergroten, zou een traineeprogramma aandacht moeten besteden aan 

(meerdere antwoorden mogelijk):  

 
Bovenstaande grafiek geeft weer hoe vaak respondenten voor een bepaald interessegebied/onderwerp 

hebben gekozen dat volgens hen aan bod zou moeten komen in een traineeprogramma. De respondenten 

mochten meerdere antwoorden kiezen, de balken geven weer hoe vaak bepaalde categorieën zijn gekozen.  

De bij vraag 18 gekozen antwoorden zijn te koppelen aan de opleidingsrichtingen van de respondenten (vraag 

7).  Doordat respondenten meerdere onderwerpen konden selecteren die zij in een traineeprogramma wensen 
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terug te zien, komen de absolute aantallen niet overeen maar is er wel een patroon in de antwoorden te 

ontdekken. Een voorbeeld hiervan is de grote interesse voor de onderwerpen ‘algemeen management’ en 

‘financiën’. Deze onderwerpen zijn te koppelen aan de studierichtingen bedrijfskunde/economie en 

international business management, waarbinnen een groot deel van de respondenten een opleiding volgt. Ook 

de grote interesse voor het onderwerp ‘bestuur en beleid’ komt overeen met de opleidingsrichtingen van de 

respondenten, in het bijzonder de opleidingsrichtingen bestuurskunde en rechten. De grote interesse voor 

marketing en communicatie als onderwerp van een traineeprogramma sluit niet helemaal aan op het kleinere 

aantal respondenten dat een opleiding in die richting volgt. Het aantal keer dat juridische zaken is gekozen als 

onderwerp van een traineeprogramma sluit aan op het aantal studenten dat een rechten-opleiding volgt. De 

interesse in het onderwerp HRM / personeelsmanagement sluit aan op de opleidingsrichtingen sociale 

wetenschappen en bedrijfskunde/economie. Informatiemanagement/ICT als onderwerp van een 

traineeprogramma is het minst vaak gekozen door de respondenten, hoewel de studierichting techniek/ICT de 

op vier na grootste opleidingsrichting is. 

Onder de antwoordmogelijkheid ‘Anders’ konden de respondenten zelf onderwerpen aandragen. Een aantal 

van de respondenten heeft hier aangegeven graag aandacht voor medische/zorg gerelateerde onderwerpen te 

willen binnen een traineeprogramma. Ook de onderwerpen onderwijs, techniek en chemie zijn meerdere malen 

door respondenten aangedragen. 

Door de combinatie van werken en leren is een traineeprogramma een geschikte manier voor studenten om 

zich juist buiten hun opleidingsrichting te ontwikkelen. Op basis van de enquêteresultaten is hier helaas geen 

uitspraak over te doen. Doordat zowel de vraag over het hoogste niveau waarop gestudeerd is (vraag 6) als de 

vraag over studierichting (vraag 7) open zijn geformuleerd, is het niet mogelijk antwoordcategorieën van (een 

van) beide vragen te koppelen aan de interessegebieden binnen een traineeprogramma.  

 

19. Om mijn carrièrekansen te vergroten, zou een traineeprogramma aandacht moeten besteden aan de 

volgende vaardigheden / competenties (meerdere antwoorden mogelijk): 
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Respondenten konden bij vraag 19 kiezen uit tien verschillende antwoordmogelijkheden en mochten meerdere 

mogelijkheden selecteren. De balken in bovenstaande grafiek geven weer hoe vaak welke competenties en 

vaardigheden zijn gekozen door de respondenten.  

Van de respondenten die bij bovenstaande vraag voor de antwoordmogelijkheid ‘Anders’ kozen, gaf een deel 

aan in een traineeship aandacht te wensen voor creatieve vaardigheden, de ontwikkeling van 

probleemoplossend vermogen, teamwork en analytische vaardigheden.  

 

20. Bij welk soort organisatie zou je werkervaring willen opdoen? (meerdere antwoorden mogelijk): 

 

 
Ter beantwoording van deze vraag konden respondenten kiezen uit acht verschillende antwoordcategorieën, 

de respondenten mochten meerdere antwoorden selecteren. De balken in bovenstaande grafiek geven aan 

hoe vaak de verschillende categorieën zijn gekozen door de respondenten, in absolute aantallen.  

Bij de antwoordmogelijkheid ‘Anders’ worden onder andere organisaties binnen de culturele sector, 

onderzoeksorganisaties en advocatenkantoren genoemd. Daarnaast geeft een aantal respondenten aan 

werkervaring te willen opboen bij chemische bedrijven en/of laboratoria.  

 

 
21: Als er een traineeprogramma zou worden aangeboden, zou je er dan op solliciteren? 
 

Onderstaand cirkeldiagram geeft weer welk percentage van de respondenten zou solliciteren op een 

traineeprogramma, als dit zou worden aangeboden 
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22-24 optionele vragen 

 

De laatste drie vragen betroffen optionele vragen met betrekking tot de follow-up en informeerden of 

respondenten kans wilden maken op het winnen van een van de drie Samsung tablets, of ze voor 

vervolgonderzoek benaderd mogen worden en of PBLQ hun e-mailgegevens mag delen met het Ministerie van 

Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (bijvoorbeeld om je uit te kunnen nodigen voor interessante 

bijeenkomsten). 

Het merendeel van de respondenten reageerde positief op bovenstaande vragen. 

.  

6. Vragen uitgesplitst naar land & gecombineerde vragen 

Voor onderstaande vragen hebben we de antwoorden opgesplitst naar geboorteland, om te zien of er 

verschillen zijn tussen de verschillende eilanden.  

 

10: Zou je in de toekomst in het Caribisch deel van het Koninkrijk willen wonen en werken? Gesplitst per 

geboorte eiland.  

Op de verticale as van onderstaande afbeelding staan de antwoordmogelijkheden op vraag 10: zou je in de 

toekomst in het Caribisch deel van het Koninkrijk willen wonen en werken? De horizontale balken geven weer 

waar de respondenten die voor de antwoordmogelijkheid gekozen hebben, zijn geboren.  

Bijvoorbeeld: Van de respondenten die aangeven zeker weten terug te gaan, zijn er 37 geboren op Aruba en 

45 op Curaçao. Wat opvalt is dat van de respondenten geboren op Saba, Sint Eustatius of Sint Maarten 

niemand aangeeft niet terug te willen naar het Caribisch deel van het Koninkrijk.  

Ja (73%)

Nee (5%)

Weet ik niet
(54%)
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14: Ik ben geïnteresseerd in / bereid om tijdens het traineeprogramma opdrachten te doen in (meerdere 

antwoorden mogelijk) Gesplitst per geboorte-eiland: 

In onderstaande afbeelding staan op de verticale (y-)as de antwoordmogelijkheden op de vraag waar 

respondenten tijdens het traineeprogramma opdrachten zouden willen doen. De horizontale balken met 

verschillende kleuren geven het geboorte eiland van de respondenten weer. Respondenten mochten bij de 

beantwoording van deze vraag meerdere opties aangeven. 

Bijvoorbeeld: van alle respondenten die aangegeven hebben geïnteresseerd te zijn om tijdens het 

traineeprogramma opdrachten te doen in Aruba, zijn er 113 respondenten geboren op Aruba (de donkerblauwe 

balk). Maar uit onderstaande afbeelding is ook op te maken dat respondenten die geboren zijn op Aruba, niet 

alleen geïnteresseerd zijn in opdrachten op Aruba. Zo zijn 33 respondenten die geboren zijn op Aruba, ook 

bereid tijdens het traineeprogramma opdrachten te doen op Bonaire.  
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15: Ik ben geïnteresseerd in / bereid om na het traineeprogramma te gaan wonen en werken in 

(meerdere antwoorden mogelijk) Gesplitst per geboorte-eiland: 

In onderstaande afbeelding staan op de verticale (y-)as de antwoordmogelijkheden op de vraag waar 

respondenten na het traineeprogramma opdrachten zouden willen wonen en werken. De horizontale balken 

met verschillende kleuren geven het geboorte eiland van de respondenten weer. Ter beantwoording van deze 

vraag konden de respondenten meerdere opties aangeven. 

Bijvoorbeeld: van alle respondenten die aangegeven hebben geïnteresseerd te zijn om na het 

traineeprogramma te willen wonen en werken op Aruba, zijn er 103 respondenten geboren op Aruba (de 

donkerblauwe balk). Maar uit onderstaande afbeelding is bijvoorbeeld ook af te lezen dat 41 respondenten die 

geboren zijn op Curaçao, na het traineeprogramma ook zouden willen wonen en werken op Aruba.  
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13: Als ik aan een traineeprogramma (leren en werken gecombineerd) zou deelnemen, dan wil ik dat het 

liefst doen in: (gesplitst per geboorte eiland) 

De verticale as van onderstaande afbeelding geeft de locatie weer waar de respondenten het liefst aan een 

traineeprogramma zouden deelnemen. De kleuren in de horizontale balken geven de geboorte eilanden weer 

van de respondenten. 

Bijvoorbeeld: Van alle respondenten die het liefst aan een traineeprogramma deelnemen dat plaatsvindt in 

Nederland, zijn 37 personen geboren op Aruba. 
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21: Als er een traineeprogramma zou worden aangeboden, zou je er dan op solliciteren? 

In onderstaande afbeelding staan op de verticale as de antwoordmogelijkheden op vraag 21: Als er een 

traineeprogramma zou worden aangeboden, zou je er dan op solliciteren? De balken zijn gesplitst op geboorte 

eiland, zo zijn er bijvoorbeeld 7 mensen geboren op Aruba die zeggen niet te zullen solliciteren op een 

traineeprogramma.  
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7. Gehanteerde methode enquête & focusgroepen 

 

Inleiding 

 

Dit hoofdstuk beschrijft de methodiek van het onderzoek naar potentiële trainees van deze 

haalbaarheidsstudie. Dit doelgroepenonderzoek bestaat uit twee onderdelen: een focusgroepenonderzoek en 

een enquête. 

De doelgroep is hierbij gedefinieerd als studenten uit het Caribisch deel van het Koninkrijk die in Nederland 

studeren of afgestudeerd zijn. Voor de focusgroepen werden alleen studenten gekozen die op dit moment in 

Nederland wonen. Voor de enquête werd de sampling populatie iets breder opgesteld, daar was het 

selectiecriterium dat de respondenten geboren waren in het Caribisch deel van het Koninkrijk en in Nederland 

studeren of gestudeerd hebben (dus ook respondenten die al afgestudeerd zijn en misschien al naar het 

Caribisch deel van het Koninkrijk teruggekeerd zijn). In de praktijk bleek dat er ook een klein aantal 

respondenten was die waren geboren in Nederland, uit Caribische ouders, of die in Columbia of Suriname 

geboren waren en interesse hadden om een traineeship in het Caribisch deel van het Koninkrijk te volgen. 

In totaal hebben 426 respondenten de online enquête ingevuld en is er in twee avonden in focusgroepen van 

respectievelijk 6 en 8 deelnemers nader gesproken met potentiele trainees. 

Het voorliggende rapport dat als bijlage dient bij het hoofdrapport “We are deeply rooted”, bevat de volledige 

uitwerking van alle online enquêtevragen en antwoorden. Een selectie van de antwoorden is opgenomen in het 

hoofdrapport. Het hoofdrapport bevat ook de relevante uitkomsten en uitspraken uit de focusgroepen. 

 

Doelstellingen 

 

Het onderzoek had als doel inzicht te krijgen in de behoeften van potentiële deelnemers van een 

traineeprogramma gericht op eilandskinderen. Willen ze terug, wat zijn hun beweegredenen om terug te keren 

en wat zijn belemmeringen? Ook is de respondenten gevraagd naar de inhoud van een mogelijk 

traineeprogramma. wat moet een traineeprogramma dan bieden qua kennis, maar ook wat betreft inrichting: 

waar wil je het volgen en hoe lang mag het duren?  

Om een zo volledig mogelijk beeld van deze aspecten te verkrijgen werd gekozen voor een combinatie uit 

kwalitatieve en kwantitatieve methodiek. Door de enquête wordt het kwantitatieve gedeelte verzorgd als ook 

een deel van het kwalitatieve onderzoek (door open vragen in de enquête). Het grootste deel van het 

kwalitatief onderzoek wordt gevormd door gesprekken met twee focusgroepen.  

De enquête maakt een brede schets van de doelgroep mogelijk, waarbij de meningen van een groot en 

representatief aantal van potentiele afnemers van een traineeprogramma verkend werden. Dit grote aantal 

maakt tevens een statistische analyse mogelijk, die een zo representatief mogelijk beeld van de doelgroep 

schetst.  

Het focusgroeponderzoek en de open vragen uit de enquête maken daarnaast ook een explorerende 

detailanalyse mogelijk van de motivaties, redeneringen, en verhalen die bij de doelgroep leven. 
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Samenstelling sample 

 

Om een zo representatief mogelijk beeld van de doelgroep te geven, werd een combinatie van verschillende 

kanalen gebruikt om a) zoveel mogelijk respondenten voor de enquête te krijgen en b) een zo groot mogelijke 

spreiding binnen deze doelgroep te krijgen (respondenten van beide geslachten, van alle eilanden afkomstig, 

met diverse studies, zowel HBO als WO en in verschillende steden in Nederland wonend). 

 

a) Enquête  

 

Voor de enquête werden respondenten via online en offline kanalen geworven. Online werd naast email 

voornamelijk social media gebruikt (Facebook en Twitter). De offline werving van respondenten gebeurde 

bijvoorbeeld tijdens de focusgroepen, maar ook via het persoonlijke netwerk van de opdrachtgever Erwin 

Arkenbout en zijn adviesteam bestaande uit Jerome Felida en Arxen Alders, evenals het netwerk van PBLQ 

adviseurs. De link naar de enquête werd via deze kanalen door “gatekeepers” verspreid, zoals organisaties 

met een sterke band met de doelgroep (zoals het Arubahuis, Sint Maartenhuis, Curaçaohuis, 

studentenverenigingen, RCN coördinatie studiefinanciering), online netwerken (bijvoorbeeld relevante 

Facebook pagina’s) en individuen die een centrale positie in de doelgroep hebben.  

Deze strategie baseerde zich ook op een sneeuwbal sampling, waarbij de doelgroep zelf aanvullende 

respondenten werft; een geschikte strategie voor doelgroepen als deze die versnipperd zijn en lastig centraal 

te bereiken. 

Om de response verder te vergroten, werden onder de respondenten ook drie Samsung Galaxy tablets verloot. 

 

b) Focus groepen 

 

Ook de rekrutering voor de focusgroepen verliep langs gatekeeper organisaties, met name relevante 

studentenverenigingen.  

Zo werd de eerste focusgroep onder studenten aan de Hogeschool Rotterdam (HR) mede georganiseerd door 

Antuba, een studentenvereniging voor studenten uit het Caribisch deel van Nederland aan de HR. Hiernaast 

werden voor de focusgroepen ook andere organisaties gecontacteerd, zoals Stichtingen Passaat (Rotterdam) 

en BESST (Wassenaar). 

Hiernaast werden ook deelnemers persoonlijk geworven via social media, bijvoorbeeld studenten die op 

Facebook relevante pagina’s volgen (zoals Caribische restaurants etc.). 

Om de deelname aan de focusgroepen te vergroten en voor een actieve participatie te zorgen, werd tevens 

vermeld dat iedere deelnemer een cadeaubon ter waarde van EUR 30,- zou krijgen. 

De deelnemers uit de focusgroepen zijn geboren op Aruba of Curaçao, het is uiteindelijk niet gelukt studenten 

afkomstig van de andere eilanden te betrekken. 

Wel werd in de samenstelling van de deelnemers in de focusgroepen erop gelet dat er verder de nodige 

diversiteit was. Zo waren in de focusgroep aan de Hogeschool Rotterdam vrouwelijke en mannelijke studenten 

vertegenwoordigd die verschillende HBO studies volgden. In het totaal namen zes studenten aan deze eerste 

focusgroep deel. 

De tweede focusgroep werd met hulp van Tanja Fraai samengesteld en door de Universiteit van Amsterdam 

gehost. Aan de tweede focusgroep namen 8 deelnemers mee, allen bezig of reeds klaar met een WO studie 

en woonachtig verspreid over het land. 
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Dataverzameling 

 

a) Focusgroep 

 

De focusgroepen werden door twee onderzoekers gevoerd, waarbij een onderzoeker voornamelijk de rol van 

moderator had, en de ander voornamelijk notulering. Echter hebben beide onderzoekers elkaar in beide rollen 

aangevuld. 

De notulering was niet verbatim (woord voor woord), maar wel werden alle commentaren door de deelnemers 

genotuleerd (waar mogelijk op naam). Deze punten werden vervolgens samenvattend per gesprekspunt 

gestructureerd in een verslag.  

Het gesprek in de focusgroep werd langs een semi-gestructureerd format gevoerd, waarbij een vooraf 

vastgestelde lijst van onderwerpen aan bod kwam, maar met flexibiliteit om op details in te gaan en het 

natuurlijke verloop van het gesprek en de groepsdynamiek niet te beïnvloeden. Het gesprek volgde in 

hoofdlijnen de vragen van de enquête.  De eerste focusgroepmeeting vond vroeg in het proces plaats en de 

bevindingen werden deels gebruikt om de enquête nog beter vorm te geven. De tweede focusgroep vond later 

plaats en werd deels gebruikt om bepaalde verrassende antwoorden beter te duiden.   

Ook werden van alle deelnemers de contactgegevens opgenomen om een latere follow-up mogelijk te maken. 

Op basis hiervan werden de deelnemers vervolgens ook gecontacteerd om de enquête in te vullen en de link 

naar de enquête in hun persoonlijk netwerk te verspreiden (met name via social media). 

 

b) Enquête 

 

De enquête werd online uitgevoerd met de online survey tool Surveymonkey. Online enquêtes hebben een 

aantal voordelen die ook voor dit onderzoek relevant geacht werden (Berrens et al, 2003): 

Makkelijker toegankelijk en sneller te verspreiden 

Vermijden van beïnvloeding van respondenten door een interviewer 

Meer mogelijkheden voor complexe vragen (zoals open vragen en matrix vragen) 

Grotere respons: Een test studie door Saunders (2012) toonde een grotere respons voor online surveys 

(49.1%) dan mail surveys (33.5%). 

Daarnaast werd door onderzoek aangetoond dat online enquêtes de traditionele enquêtes niet achterstaan qua 

betrouwbaarheid van de data (Weigold et al 2013; Alvares, 2011). 

De enquête werd na een pilot-fase, waarin de vragenlijst getest kon worden, qua formaat en inhoud nog 

bijgewerkt om overzichtelijker te worden en directer bij de onderzoeksvragen aan te sluiten. De eindversie van 

de enquête werd op 18 december 2015 online gezet, en daarna door de hiervoor beschreven 

wervingsstrategiën verspreid. 

De inhoud van de enquête werd ontworpen om zo dicht mogelijk bij de onderzoeksvragen aan te sluiten, en 

tevens voor de respondent qua taal en volgorde van de vragen intuïtief te volgen te zijn. De eindversie van de 

vragenlijst is in de bovenstaande uitwerking te vinden, inclusief de gecumuleerde antwoorden. 

Een vaak voorkomend probleem bij online enquêtes is “satisficing” – de praktijk waarin de respondent zonder 

nadenken over de antwoorden door de vragenlijst heen loopt om hem zo snel mogelijk in te vullen. Couper et 

al (2013) hebben in een vergelijkende studie gevonden dat hat risico van “satisficing” verminderd kan worden 

door de enquête te verdelen over verschillende pagina’s, waar elke pagina een onderwerp van de enquête 

behandelt met een beperkt aantal vragen per pagina. 
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Ook wordt aanbevolen om een voortgangsbalk te tonen, die weergeeft hoever in de vragenlijst een respondent 

is (Villar et al, 2013). Dit helpt te voorkomen dat respondenten met de vragenlijst stoppen voordat deze 

helemaal ingevuld is. Om dezelfde reden werden ook de meeste vragen verplicht gemaakt (de respondent 

krijgt een herinnering dat een vraag niet beantwoord is en kan zonder ze te beantwoorden niet naar de 

volgende pagina doorklikken). Onderzoek door Dilman and Smyth (2007) toonde aan dat deze manier van 

verplichte vragen het aantal volledig ingevulde vragenlijsten vergroot (ten opzichte van een “check all that 

apply” format). 

Bij de formulering van de vragen werd ook rekening gehouden met het advies uit het onderzoek van Arundel 

(2014) om zoveel mogelijk een consistent formaat te hanteren voor gerelateerde vragen. Dit geldt tevens ook 

voor de manier waarop de antwoordopties gepresenteerd worden (bijvoorbeeld radio buttons of check boxes). 
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