
Door René Zwart
Den Haag - De slechte
examenresultaten op de
Scholengemeenschap Bo-
naire (SGB) zijn toe te
schrijven aan de falende
leiding. Staatssecretaris
Sander Dekker (VVD) van
Onderwijs kondigde giste-
ren aan hard te zullen in
grijpen. Het liefst zou hij
de school per direct willen
sluiten, maar dat kan niet
omdat het eiland dan hele-
maal zonder havo/vwo-
onderwijs komt te zitten.

Dekker houdt de leiding
verantwoordelijk voor wat

hij noemt ‘de dramatisch
slechte examenresultaten’.
Hij eist van het schoolbe-
stuur - dat in zijn ogen ook
niet vrijuit gaat - dat het de
directie zo snel mogelijk
vervangt.

De bewindsman heeft
de Inspectie voor het
Onderwijs opdracht gege-
ven maximaal aandacht
aan de voor hem onaccep-
tabele situatie bij de SGB
te besteden. Volgens Dek-
ker is er niet alleen van al-

les mis met de kwaliteit
van het onderwijs, maar
ook met het financiële be-
leid.

Het verwijt van de direc-
tie en de onderwijsvak-
bond Simabo dat het mi-
nisterie te veel zou hebben
bezuinigd, verwijst de
staatssecretaris naar het
rijk der fabelen: de SGB
heeft juist bovenop de sub-
sidie voor het reguliere
verbeterplan de afgelopen
jaren extra geld gekregen
uit Den Haag.

Vorige week werd be-
kend dat bij Liseo Boneria-
no - de havo/vwo-tak van
de SGB - slechts 33 pro-
cent van de vwo-leerlingen
is geslaagd voor het exa-
men en 56 procent van de
havisten. In Europees
Nederland liggen de sla-
gingspercentages op res-
pectievelijk 95 en 90 pro-
cent. Voor Tweede Kamer-

lid Roelof van Laar (PvdA)
was dat nieuws reden om
Dekker gisteren naar het

vragenuurtje te roepen:
,,De leerlingen hebben
een half jaar geleden al

alarm geslagen. Wat heeft
de staatssecretaris daar
mee gedaan?”
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Den Haag grijpt in bij school Bonaire

Strijd om import groenten
Supermarkten
willen meer
importeren, LVV
adviseert negatief
Van een onzer 
verslaggevers
Willemstad - Minister
Stanley Palm (PAIS)
van Economische
Ontwikkeling hoopt
nog voor het einde
van de week in
gesprek te kunnen
gaan met supermarkt-
eigenaren die klagen
over de import van
groenten. 

Zo wordt er geen ont-
heffing verleend voor de
import van groenten die
niet op de lokale markt
verkrijgbaar zouden zijn.

De dienst Landbouw,
Veeteelt en Visserij (LVV)
van het ministerie van Ge-
zondheid, Milieu en Na-
tuur adviseert aan het mi-
nisterie van Economische
Ontwikkeling, waar uit-
eindelijk de ontheffing al
dan niet wordt verleend.
Daarom hebben de super-

markteigenaren een boze
e-mail gestuurd aan Palm,
waarin zij klagen dat zij
niet terecht behandeld
worden. De e-mail is na-
mens alle supermarkten
verstuurd, geeft Joel da 
Silva Gois aan. ,,Er ont-
staat een vacuüm op de
markt want er is niet ge-
noeg lokale productie van
groenten. Er wordt protec-

tie gegeven aan lokale boe-
ren, bijvoorbeeld voor pa-
prika’s, maar hier worden
geen gele en rode paprika-
’s geproduceerd. Een an-
der probleem is dat LVV
niet goed onderzoek doet
of er voldoende groenten
op de markt zijn. Als ze
een vacuüm constateren
gaan daar twee tot drie we-
ken overheen. Er ontstaat

schaarste en door de
monopoliepositie gaan de
prijzen omhoog.”

Gois geeft aan dat
supermarkten moeten
kunnen melden aan LVV
indien een product op is,
waarna meteen actie zou
moeten komen zodat het
probleem de volgende dag
is opgelost. Het probleem
treft niet alleen de lokale

consument, maar ook de
restaurants en dus ook de
toeristen. Drie weken gele-
den werd een lading
groenten, waarvoor door
LVV geen ontheffing werd
gegeven, gedumpt. Daar-
over zijn de supermarkten
erg boos geworden. ,,We
hadden groenten geïm-
porteerd, die werden afge-
keurd en in beslag geno-

men en daarna wegge-
gooid. Je had het op zijn
minst nog aan de dieren-
tuin kunnen geven”, stelt
Gois.

Het ministerie van Eco-
nomische Ontwikkeling
heeft inmiddels met LVV
gesproken en Palm hoopt
vrijdag met de super-
markteigenaren in ge-
sprek te kunnen. 

Er wordt geen ontheffing verleend voor de import van groenten die niet verkrijgbaar zouden zijn. Bij Albert Heijn was hier gistermiddag niets van
te merken. FOTO’S JOSÉ DE BRUIN

Fer steunt zoektocht naar Kris en Lisanne 
Spelers en staf van het Nederlands elftal heb-
ben via Twitter aandacht besteed aan de zoek-
tocht naar de vermiste Kris Kremers en
Lisanne Froon. Spelers twitterden foto’s van
zichzelf met het polsbandje met daarop
FindLisanneKris.com. Ook de Curaçaose voet-
baller Leroy Fer zette een foto op Twitter van
zijn arm met het polsbandje.   FOTO LEROY FER

Brazilië komt niet langs Mexico
België - Algerije: 2-1

Brazilië - Mexico: 0-0
Rusland - Zuid-Korea: 1-1
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