
Van een onzer verslaggeefsters
Willemstad - Minister Jeanne-
Marie Francisca van Sociale
Ontwikkeling, Arbeid en Wel-
zijn (SOAW) zwijgt in alle talen
over de vermeende breuk
binnen haar ministerie. 

De nieuwssite Qracao.com pu-
bliceerde gisteren een artikel
van de hand van verslaggever
Dick Drayer waarin werd aange-
geven dat er een breuk zou zijn
tussen het managementteam
van het SOAW-ministerie en de
minister. De ambtenaren zou-

den Francisca hebben verzocht
om concrete stappen te nemen
om de impasse te doorbreken. 

De bekende druppel voor de
breuk zou de terugtrekking van
beleidsdirecteur Jeroen Jansen
zijn nadat Francisca hem ver-
zocht een ambtelijk advies van
zijn hand te wijzigen. Jansen
weigerde dit en trok daarop zijn
conclusies en bood zijn ontslag
aan. Deze krant berichtte vorige
maand al dat Jansen zijn ontslag
heeft ingediend als beleidsdirec-
teur ad interim bij het ministerie
van SOAW. Per 1 juli stapt Jan-
sen op, zo heeft hij minister
Francisca per brief laten weten.
Jansen zal terugkeren naar zijn
oude functie als beleidsmede-
werker binnen de beleidsorgani-
satie. In zijn brief gaf hij aan dat
hij onvoldoende vertrouwen
heeft in de werkrelatie tussen
het managementteam en de mi-
nister. Volgens Qracao.com
staat het voltallige management-
team achter Jansen en heeft het
team stevige kritiek op de mi-
nister. Zo zou Francisca het

team nauwelijks betrekken bij
haar werk en zaken vaak op bila-
terale wijze afhandelen. Bernice
Calmes, de secretaris-generaal
van SOAW, buigt zich over het
ontslag van Jansen en wil ophel-
dering over de zaak van de mi-
nister. Deze zou tot nu toe zijn
uitgebleven. Ook tegenover deze
krant wilde minister Francisca
zich gisteren niet over de zaak
uitlaten. Ze liet weten zelf wel op
de hoogte te zijn van het artikel,
maar op dit stadium nog geen
commentaar te willen leveren.
,,Misschien op een ander mo-
ment. Het is een uiterst gevoeli-
ge situatie waar ik zelf vraagte-
kens bij plaats. Het is een ver-
haal waar verschillende kanten
aan zijn. Een medaille heeft
twee kanten, iedereen heeft zijn
eigen interpretatie en iedereen
heeft ook eigen belangen. Op dit
moment denk ik echter niet dat
het verstandig is om hierop te re-
ageren”, aldus de SOAW-mi-
nister tegenover deze krant. 

Jansen was gisteren niet be-
schikbaar voor commentaar.
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Docenten
slaan alarm
Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Docenten van het vervolgonderwijs hebben
gisteren tijdens een door hen georganiseerde persconfe-
rentie alarm geslagen over de gevolgen van de aange-
kondigde bezuinigingen voor de vsbo-, havo/vwo- en
sbo-scholen. 

Schoolplein omgetoverd voor voetbalspektakel
In de geest van het WK voetbal
geeft het Maria Immaculata
Lyceum vandaag het startschot
voor een voetbalspektakel. Het
schoolplein van het MIL is gisteren
voor de gelegenheid met zeezand
omgetoverd tot een beach soccer-
terrein. Voor de leerlingen zijn alle
toetsen en lessen achter de rug en
dat was voor de schoolleiding een
mooie reden voor de sportdag. De
leerlingen zullen als landenteam
deelnemen aan zaalvoetbal, paal-
tjesvoetbal, siamees voetbal en
beach soccer op het schoolterrein.

FOTO EDGAR DE PALMVolgens de organisatoren wa-
ren zo’n zestig docenten naar de
persconferentie gekomen. Grote
afwezigen daarbij waren de leer-
krachten die onder de Dienst
Openbare Scholen vallen. Zij
waren vanuit het ministerie van
Onderwijs geadviseerd om niet
naar de bijeenkomst te gaan en
daar ook niet het woord te voe-
ren. Verantwoordelijk minister
Irene Dick van Onderwijs, We-
tenschap, Cultuur en Sport ver-
klaarde desgevraagd tegen deze
krant dat docenten van de DOS
ambtenaren zijn, voor die be-
roepsgroep geldt dat zij geen uit-
spraken in de openbaarheid
doen. Tijdens de persconferen-
tie werd per schooltype aangege-
ven wat de maatregelen inhou-

den en wat de consequenties
daarvan zijn voor de leerlingen.
Zo voorzien de docenten dat
door de bezuiniging de leer-
krachten zelf veel meer de pro-
blemen van de scholieren moe-
ten oplossen, terwijl zij daar niet
voor zijn opgeleid. De andere
leerlingen worden hierdoor
minder begeleid, hun prestaties
worden minder en zij lopen het
risico om drop-outs te worden.
De leerkrachten hadden ervoor
gekozen om bij de impact van al-
le maatregelen stil te staan om-
dat het gebleken was dat ouders
bijvoorbeeld niet goed op de
hoogte zijn van wat er speelt. De
docenten overwegen om
binnenkort de ouders te gaan in-
formeren.

Francisca zwijgt over ‘breuk SOAW’

Toeristen in kamer beroofd
Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Een toeristenecht-
paar is in de nacht van maandag
op gisteren om 4.52 uur overval-
len in hun hotelkamer in Jan
Thiel. Twee gewapende wapen-
de mannen drongen toen in de
vroege ochtenduren het resort
binnen. Hierbij werd de bewa-
ker naar verluidt vastgebonden.

Daarna drong het gewapende
duo het kantoor binnen waar ze
een bos sleutels die toegang
geeft tot de hotelkamers meena-

men. Hierdoor was het gemak-
kelijk om de deur naar de hotel-
kamer van de toeristen te ope-
nen. De toeristen werden wak-
ker door het onverwachte
bezoek. De inbrekers slaagden
er in verschillende voorwerpen
mee te nemen, waarna ze te voet
op de vlucht sloegen. 

Het Atrako-team doet verder
onderzoek naar het voorval en
roept iedereen met tips of meer
informatie op zich te melden via
917 of 108.


