
Study & Career Event 2017 

 

Bon tardi, good afternoon, goede middag, 
 
Fijn dat u allen gekomen bent naar de Study & Career Event 2017. 
Het is inmiddels de elfde keer dat deze markt georganiseerd wordt 
door onze stichting Ban Boneiru Bèk. Daarvoor heeft de SGB de 
Studie & Beroepenmarkt georganiseerd, zoals dit evenement tot 
2015 genoemd werd. Onze stichting heeft de organisatie in 2007 

overgenomen, omdat dit evenement belangrijk is voor het behalen 
van ons doel, namelijk onze Bonairiaanse jongeren helpen en 
informeren bij het kiezen van een vervolgstudie en beroep, zodat zij 
beter geoutilleerd zijn qua kennis en motivatie en eerder bereid zijn 
om terug te keren naar hun eiland om een belangrijke rol te spelen 
bij de ontwikkeling. Dat doel is nog steeds zo, maar er is veel 
veranderd in al die jaren. Laat ik een paar belangrijke punten eruit 
halen. 

• Via internet is er veel informatie te lezen over de 
vervolgstudies in hbo en WO 

• Het aantal leerlingen op de SGB is bijna verdubbeld in 15 jaar 

• Bonaire is sinds 2010 Nederlands grondgebied 
 
Internet 
De leerlingen hebben nu de mogelijkheid om over vele 
studierichtingen waar ook ter wereld te lezen en daar een keus uit 
te maken. Zo zie je ook dat de afdeling Studiefinanciering van DUO 
daarbij kan ondersteunen. Onze stichting vindt dat een interessante 
ontwikkeling, maar zet daar ook een kanttekening bij. Maakt zo’n 
enorme hoeveelheid aan keuzes het kiezen gemakkelijker? Wij 
denken van niet. Wij denken dat juist die grote diversiteit het 
noodzakelijk maakt om onze jongeren goed te begeleiden, 

waardoor ze door de vele bomen toch het bos kunnen zien. We 
hebben het hier over de toekomst van onze jongeren en in 
sommige belangrijke gevallen de toekomst van Bonaire. “Is dit de 
opleiding voor mijn toekomst? Is dit de opleiding waar ik op Bonaire 
wat mee kan doen?” 
 
 



Verdubbeling van de leerlingen 
In 2003 werden er op Bonaire 10.791 inwoners geteld en nu 

hebben wij al rond de 20.000. Die vermeerdering geldt ook voor 
onze kinderen (+/- 25% van de bevolking is onder 20 jaar). Daarbij 
zijn de verhoudingen qua afkomst ook gewijzigd. In 2003 was 76% 
van de volwassen bevolking op deze eilanden geboren, 6% was in 
Europees Nederland geboren en 19% elders. Nu is volgens de 
laatste telling van CBS 56 % van de Caribische eilanden, 15 % in 
Europees Nederland geboren en 29 % van elders. Zo’n groei en 
verschuiving legt veel druk op onze samenleving. Het vereist 
nieuwe kennis en opleiding om hier mee om te gaan. 
Bonaire blijft groeien in aantal inwoners en hierdoor komen er ook 
meer mogelijkheden. 

Nieuwe beroepen, nieuwe bedrijven, dus nieuwe kansen en 
uitdagingen. 
 
Bonaire Nederlands grondgebied 
Er zijn nieuwe onderwijswetten gekomen en de 
verantwoordelijkheid voor financiering en toezicht ligt bij Europees 
Nederland. Er is veel veranderd in relatief korte tijd. De discussie is 
ongoing, wat nemen we wel over en wat niet. Welke prioriteiten 
moeten we stellen en wiens belang prevaleert? Onderwijs moet, 
zoals alles wat we doen, altijd een doel hebben. Wat voor soort 
burgers leveren we af? De leerlingen hebben op Bonaire goede 

schoolgebouwen gekregen, maar het gaat ook om de kwaliteit. En 
bij kwaliteit hoort duurzaamheid.  
 
Ik kan hier lang over praten. Onze jongeren, de huidige leerlingen 
op de SGB hebben geweldige kansen. Er is meer werk op Bonaire 
voor geschoolde werknemers, zowel MBO, HBO als WO. Er zijn 
kansen om een eigen bedrijf te beginnen. Er zijn kansen bij de 
overheden, zij zijn klaar voor een nieuwe generatie met kennis. 
Dat is wat er vandaag gezegd wordt tegen de leerlingen. Er zijn 
kansen op Bonaire binnen de bedrijven, overheid en of instellingen 
in de komende jaren. 

 
Ik wens u veel succes vandaag. 

 
J.H.Evers,         10 november 
2017 


