
Aan:  De Raad van Ministers 

Door tussenkomst van: 

Minister President: Minister Eugene Rhuggenaath 

Fort Amsterdam 

Alhier. 

 

Curaçao, 15 juni 2020 

 

Betreft:  reactie voornemen bezuiniging onderwijs. 

 

Exellentie ,  

De Gezamenlijke Bijzondere Schoolbesturen  hebben  8 juni  kennis genomen van een 

bezuinigingsvoorstel van het   Ministerie van OWCS. Het betreft een uitgelekt memorandum 

gericht aan de  SG a.i. van de OWCS.  Naar aanleiding hiervan hebben de gezamenlijke 

schoolbesturen in een onderhoud met u op woensdag 10 juni hun ernstige zorgen met u 

gedeeld uitgaande van een door de besturen  verrichtte analyse en geconstateerd dat de 

bezuinigingsvoorstellen niet gepaard gingen met  een impact analyse die de drastische 

gevolgen inzichtelijk kon maken . Ook hebben de schoolbesturen  aangegeven het te 

betreuren  niet (eerder) te zijn betrokken bij het proces. Tijdens  het overleg werd een nieuw 

memorandum ontvangen met daarin opgenomen een nog hoger bezuinigingsbedrag 

(overigens stond hierin een optelomissie van 10 miljoen). Afgesproken werd dat we de 

volgende dag 11 juni  samen zouden komen met het ministerie van OWCS om input te geven 

voor een op te stellen impact-analyse. Deze bijeenkomst heeft  in een goede sfeer 

plaatsgevonden. 

Wij hebben het volgende geconstateerd: 

Een begroting is de vertaling van het geplande onderwijsbeleid voor het  jaar 2021 met een 

meerjarige projectie. Uit het uitgelekte bezuinigingsvoorstel blijkt niet van welk beleid het 

ministerie is uitgegaan.   Het ministerie heeft mogelijk vanwege gebrek aan tijd of anderszins 

geen impactanalyse kunnen opstellen en heeft ook niet uit kunnen werken waar nu precies 

op moet worden bezuinigd.  

Als bezuinigingssystematiek werd de zgn kaasschaafmethode gebruikt. Een achterhaalde 

methode waarbij in alle onderdelen van de overheidsorganisatie met eenzelfde percentage 

gekort wordt waarbij het niet toedoet dat essentiële onderdelen daarbij kapot bezuinigd 

worden.   



De bezuinigingsvoorstellen vloeien namelijk voort uit een gegeven percentage van 18%. Er 

heeft hierbij geen prioritering plaatsgevonden waarbij bijvoorbeeld gekeken is welke zaken 

op landsniveau en binnen de sector onderwijs kritiek zijn. Wat ons betreft mag er onder 

geen beding getornd worden aan het onderwijs, temeer nu met de jarenlange bezuinigingen 

het onderwijs reeds tot op het bot is uitgekleed en sinds jaar en dag met  minimale middelen 

en grote inzet van de leraren het onderwijs wordt verzorgd. In de afgelopen jaren hebben de 

schoolbesturen  diverse malen uw aandacht gevraagd voor de nijpende situatie binnen het 

onderwijs. Deze oproepen zijn echter consequent genegeerd. 

Naast de bezuiniging van 18% zullen we mogelijk ook worden bezuinigd op de additionele 

middelen die wij in het kader van ELK (Enseñansa Liber) ontvangen. Dat terwijl we veelal 

deze middelen nodig hebben om tekorten te dekken (en zelfs dan is het nog niet 

toereikend). Mede gezien de gevolgen van de COVID- 19 en het feit dat gratis onderwijs 

gestoeld is op het Internationaal Verdrag inzake de Rechten van het Kind, met name het 

door alle lidstaten erkende recht op onderwijs dat voor ieder kind geldt en waaraan de 

lidstaten zich verbonden hebben kan het niet zo zijn dat Curacao zich juist in deze tijden van 

crisis hieraan wil onttrekken..    

De reikwijdte van bezuinigingsvoorstellen vinden wij zeer schokkend. Het implementeren 

hiervan zal ons onderwijssysteem onderuit halen met alle gevolgen van dien.  

De voorgestelde korting is significant groter dan ons totale budget voor materiële kosten. 

Het is überhaupt niet mogelijk om verder te bezuinigen op de materiele kosten. Heet 

volledig of deels schrappen van de materiele kosten betekent dat er op scholen geen stroom 

en water meer zal zijn, geen schoonmaak en meer van de basis benodigdheden waarvoor de 

subsidie nu reeds zeer ontoereikend is. Dat is geen optie. Dit betekent dat deze 18% 

noodgedwongen volledig ten laste zal moeten komen van de personeelskosten (die 80-90% 

van de totale subsidie beslagen). De formatie zal dan moeten worden ingekort met 18%.  

Wij hebben berekend dat het voor het FO zou kunnen gaan om 150 leerkrachten. Dat is zeer 

ingrijpend. Hierbij geldt: 

• Voor een (vermoedelijk klein) deel kan dit worden opgelost door leerlingen te 

herverdelen over scholen.  Dit betekent echter wel dat nog meer  buurtscholen  

zullen moeten sluiten. Wat is de impact hiervan op de buurt , schoolverzuim en 

armoede?  Het herverdelen van leerlingen is bovendien een complexe 

aangelegenheid.  Herverdeling brengt mogelijk ook grote transportuitdagingen met 

zich mee.  

• Een ander gevolg is dat de klassen moeten worden vergroot tot 40 kinderen per klas. 

De lokalen zijn hier niet op gebouwd en dit is ook pedagogisch en didactisch 

onverantwoordelijk.  

• Een mogelijkheid is om de duurdere gepensioneerde  krachten te vervangen met 

jonge leerkrachten. Echter het beroep van leerkracht is niet aantrekkelijk. We 

worden nu reeds geconfronteerd met ernstige schaarste waardoor gepensioneerden 



noodgedwongen worden ingezet. Het opleiden en aantrekken van jonge krachten 

vereist strategie  een andere profilering van het vak en tijd. 

• We zullen de leerlingenzorg die nu reeds minimaal is moeten schrappen. Dat 

betekent dat   maatschappelijk werkers, interne begeleiders en remedial teachers 

zullen moeten worden ontslagen waardoor leerlingen die dreigen vast te lopen in het 

systeem nu niet meer geholpen kunnen worden . Juist nu de sociale problematiek op 

ons eiland enorm is, zou de leerlingenzorg eerder moeten worden opgeschaald dan 

afgebroken. 

• Gezien het covid-protocol en de aangewezen risicogroepen geldt dat de formatie 

juist dient te worden uitgebreid. Leerkrachten die verkouden zijn mogen niet komen 

werken en er zijn risico leerkrachten die in zijn geheel niet meer voor de klas kunnen 

worden gezet zolang er geen vaccin is, zo hebben wij begrepen.  

Ook de gevolgen voor het algemeen voortgezet- en beroepsonderwijs zijn zeer ingrijpend: 

• Ook hiervoor geldt dat we noodgedwongen de formatie zullen moeten inkrimpen 

met 18 procent. Dit betekent dat bepaalde vakken niet meer kunnen worden 

gegeven of dat er voor bepaalde vakken minder onderwijstijd beschikbaar is. Ook 

hiervoor zal de wet moeten worden aangepast.  

• Hierbij geldt dat als de vakken niet meer kunnen worden gedoceerd zoals 

voorgeschreven het rendement van het onderwijs negatief zal worden beïnvloed . 

Immers onze leerlingen moeten dan wel (deels) dezelfde  examens doen terwijl zij  

minder onderwijs(tijd)hebben ontvangen. 

• Nagenoeg alle (bijzondere) scholen hebben gevulde klassen. Daar waar de groepen 

kleiner zijn wordt nu reeds gedifferentieerd lesgegeven. Het clusteren van scholen zal 

dan ook niets oplossen.  

• Het vergroten van de klassenomvang  tot boven de 30 is zeer onverantwoord alsook 

het schrappen van zorguren die nu al zeer marginaal zijn. De zorguren zouden 

bovendien gezien de toenemende sociale problematiek juist naar boven moeten 

worden bijgesteld.  

• In het nieuwe normaal moet er binnen het voortgezet onderwijs afstand worden 

gehouden. Dat betekent dat groepen in tweeën en soms zelfs in drieën moeten 

worden gesplitst. Dit vraagt een uitbreiding van het aantal docenten indien dit 

structureel moet worden geïmplementeerd. Afstandsonderwijs zal ook door 

docenten moeten worden verzorgd. Het is ondenkbaar dat een docent naast het 

verzorgen van de reguliere lessen daarnaast ook voor 50% afstandsonderwijs moet 

zorgdragen. Ook geldt dat het afstandsonderwijs niet een volledige vervanging is van 

regulier onderwijs zelfs niet als de digitale faciliteiten in orde zijn hetgeen nu ook nog 

niet het geval is). 

• Ook binnen het VO zijn er docenten die niet kunnen worden ingezet omdat ze 

behoren tot een risico groep. Het ziekteverzuim zal ook toenemen omdat ook bij 

verkoudheden en dergelijke docenten worden geacht thuis te blijven. Hiervoor geldt 

dat dus juist een uitbreiding van de formatie gerechtvaardigd is. 



Los van alle hier bovengenoemde aspecten zijn er nog andere punten die moeten worden 

meegewogen: 

-Er wordt het komende schooljaar een extra beroep gedaan op het onderwijzend personeel  

om covid achterstanden weg te werken. 

Er is nu reeds schaarste op de arbeidsmarkt. De arbeidsvoorwaarden van onderwijzers zijn in 

alle landen van het koninkrijk beter. In de BES en in Nederland zijn er bovendien 

loonsverhogingen geweest en extra voorzieningen voor scholen ook in verband met de covid 

problematiek. Wij verwachten dat onderwijzers elders hun geluk zullen zoeken met alle 

gevolgen van dien. Het beroep van onderwijzer wordt bovendien steeds onaantrekkelijker 

nu de staat van het onderhoud veelal ook te wensen overlaat en de digitalisering uit blijft.  

De Gezamenlijke Schoolbesturen moeten helaas concluderen dat het onderwijs met deze 

bezuinigingen niet meer kan voldoen aan de vereisten zoals wettelijk bepaald. De kwaliteit 

van het onderwijs zal ernstig worden geschaad. 

Wij hebben het ministerie van OWCS beloofd te helpen met het concreet cijfermatig in kaart 

brengen van de impact van de bezuinigingen in het onderwijs. Echter de noodzakelijke data 

welke wij hebben gevraagd kon (op deze korte termijn) niet worden aangeleverd. Dit is voor 

ons ook een teken aan de wand dat dergelijke data kennelijk niet voor handen is bij het 

uitwerken van (bezuinigings)plannen. Wij hebben het in dit schrijven dan ook gelaten bij het 

op ‘high level’ schetsen van de impact van de bezuinigingsvoorstellen. 

 

Wij zijn graag bereid alsnog te ondersteunen bij het uitwerken van de impact analyses. We 

zijn ook bereid ten behoeve van u allen en andere stakeholders dit schrijven nader toe te 

lichten.  

Wij verzoeken u om er gezamenlijk voor te kiezen om niet te bezuinigen binnen het 

onderwijs zodat onze kinderen en jongeren niet met de rekening worden opgezadeld van 

deze moeilijke tijden. Wat ons betreft moet het onderwijs (mogelijk samen met de 

gezondheidszorg) i deze tijden boven alles worden gespaard.  

Wij wachten uw reactie in deze af. 

Hoogachtend, 

 

 

De Gezamenlijke Bijzondere Schoolbesturen 

SCONS, FSHP, IFE, Advent, EBG, VPCO, RKCS 

 

 



Cc Parlamento di Korsou, sra A. Pauletta. 

Sector Directeur UOW Dhr. W. Kleinmoedig 

 

 


