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Curaçao

Voorstel voor een overgangsjaar
Van een onzer verslaggeefsters
Willemstad - Tijdens de
vergadering van afgelopen
vrijdag met minister Dick
hebben de schoolbesturen
voorgesteld om een over-
gangsjaar in te stellen voor
de aangekondigde bezuini-
gingen in het voortgezet
onderwijs. 

Dat heeft directeur Lisette van
Lamoen-Garmers van het
Rooms Katholiek Centraal
Schoolbestuur (RKCS) tegen-
over deze krant verklaard. ,,De
schoolbesturen hebben over-
gangsmaatregelen in een over-
gangsjaar voorgesteld. Hoe kun-
nen wij anders op korte termijn
bezuinigingen realiseren?”, al-
dus Van Lamoen-Garmers. 

,,Er zijn geen alternatieven, de
minister heeft tijdens de verga-
dering bevestigd dat de bezuini-
gingsmaatregelen doorgevoerd
moeten worden, zoals de mi-
nisterraad al in april besloten
heeft. Het gaat niet om een voor-

nemen, zoals in sommige me-
dia werd beweerd, maar daad-
werkelijk om een besluit.” Het
RKCS en de andere schoolbestu-
ren hopen de minister van de
noodzaak van een overgangsre-
geling te kunnen overtuigen. 

Voor komende vrijdag heb-
ben de schoolbesturen een ver-
volgafspraak met de minister.
,,Dan moeten wij heel concreet
aangeven waar wij kunnen be-
zuinigen en wat de directe con-
sequenties per school zijn. Wij
moeten bewijzen hoeveel leer-
lingen zonder doorstromings-
mogelijkheid naar een ander ni-
veau niet of nauwelijks aan de
bak kunnen komen en welke be-
geleidingsuren wegbezuinigd
kunnen worden, in ons geval
gaat het om 400 leerlingen die
de dupe worden.”

Het ministerie van Onderwijs
liet na afloop van de vergadering
van afgelopen vrijdag in een
persverklaring weten wat de
stand van zaken is. Aanstaande
woensdag overleggen de school-
besturen alle relevante informa-

tie aan de minister. Daarna zal
een team van adviseurs en speci-
alisten van minister Dick zich
hierover buigen. Op vrijdag 13
juni is er een slotbijeenkomst
met de schoolbesturen. Alle be-
trokken partijen worden over de
vervolgstappen geïnformeerd
die leiden tot een nieuwe stel-
lingname of wijzigingen in het
plan. 

Daarna bespreekt de minister

de wijzigingen in de minister-
raad om als kabinet een defini-
tief gewijzigd of nieuw stand-
punt vast te stellen en een visie
te concretiseren voor de komen-
de schooljaren. Na deze ronde
informeert minister Dick alle
schoolbesturen over het besluit
van de minsterraad.

Het nieuws over de aangekon-
digde bezuinigingen is bij de
leerlingen van sbo Frater Aure-

lio hard aangekomen, zo legt
Van Lamoen-Garmers uit.
,,Leerlingen die ons na de verga-
dering stonden op te wachten
waren zeer emotioneel, zij zien
nu aan het einde van het school-
jaar hoe hun loopbaan in rook
opgaat. Eén leerling barstte zelfs
in huilen uit, het is een heftige
periode zo aan het einde van het
schooljaar waarin de examens
nog moeten worden afgerond.”

Leerlingen van de Frater Aurelio bij minister Dick van Onderwijs, Wetenschap, Cultuur en Sport op
bezoek. De leerlingen overhandigden de 1.612 handtekeningen die ze verzamelden uit protest tegen de
bezuinigingen bij hun schooltype. FOTO TICO VOS.

‘Bezuinigingen moeten van tafel’
Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Géén overbrug-
gingsperiode, geen aanpassing
van de bestaande plannen, de
bezuinigingsmaatregelen voor
het voortgezet onderwijs moe-
ten gewoon van tafel. Dat 
heeft Carina Ruiter, woordvoer-
der van de studenten van de ka-
tholieke sbo-school Frater Aure-
lio tegenover deze krant ver-
klaard. 

De studenten hadden afge-
lopen vrijdag een onderhoud
met minister Dick van Onder-
wijs voordat zij met de schoolbe-
sturen in overleg ging over de
bezuinigingsmaatregelen.
,,Daarbij zijn de 1.612 handteke-
ningen die wij ophaalden aan de
minister overhandigd. Wij heb-
ben ook aan de minister verteld
dat wij ons zorgen maken over
onze toekomst”, zo legt Ruiter
uit. 

Na de vergadering van de be-
windsvrouw met de schoolbe-
sturen, informeerde directeur
Lisette van Lamoen-Garmers
van het Rooms Katholiek Cen-
traal Schoolbestuur de studen-
ten over het verloop van de ver-
gadering. 

,,Wij hebben begrepen dat er
misschien een overbruggings-
periode komt of een aanpassing
van de maatregelen, maar daar
zijn wij tegen”, aldus Ruiter.

Minister Dick liet in een pers-
verklaring weten dat zij de stu-

denten van de Frater Aurelio
had gesproken. De bewinds-
vrouw stelt in de verklaring dat
de studenten ‘concrete informa-
tie zullen krijgen over deze bij-
zonderheid, die inderdaad met
hun toekomst te maken heeft’.
Dick stelde ook er zeker van te
zijn dat de informatie een eind
zal maken aan veel misverstan-
den en onjuiste interpretatie die
er zijn naar aanleiding van de

brief die zij naar de schoolbestu-
ren verzond. De minister en
haar medewerker communica-
tie waren gisteren niet bereik-
baar om uit te leggen wat er pre-
cies bedoeld wordt met misver-
standen en onjuiste interpretatie
van de brief waarin de bezuini-
gingen voor het nieuwe school-
jaar worden aangekondigd, na-
dat de minsterraad in april dat
besloten had.

Advertentie

Voortgezet onderwijs
bespreekt bezuiniging
Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Docenten van 
het havo/vwo, sbo en vsbo ver-
gaderen vanmorgen bij Rust 
en Burgh over de aangekondig-
de bezuinigingsmaatregelen
binnen het onderwijs. Dat heeft
één van de docenten die bij dit
overleg betrokken is tegenover
deze krant verklaard. Tijdens de
vergadering worden de gevolgen
van de aangekondigde korting
op de taakuren besproken. De
docenten vrezen de impact van
de aangekondigde maatregelen
op de kwaliteit van onderwijs en
begeleiding van de leerlingen.
De vergadering van vandaag is
opgezet om een standpunt ten
aanzien van de maatregelen te
bepalen. De vergadering vindt

niet onder werktijd plaats maar
nadat de proefwerken vandaag
zijn afgenomen. 

Vorige week vrijdag overlegde
de minister met de schoolbestu-
ren. De maatregelen die medio
mei per brief aan de schoolbe-
sturen werden meegedeeld, leid-
den tot bezorgde reacties van on-
der andere het Rooms Katholiek
Centraal Schoolbestuur, de Ver-
eniging Protestants Christelijk
Onderwijs. 

Leerlingen van de sbo Frater
Aurelio gingen vorige week de
straat op om handtekeningen te
verzamelen uit protest tegen de
maatregelen. De 1.612 handteke-
ningen zijn ondertussen aan
verantwoordelijk minister Irene
Dick overhandigd. 

Cultuurcentrum voor Gibraltar

Het cultuurcentrum en het sportveld van de wijk Gibraltar zijn
gisteren officieel geopend. Dit gebeurde door premier Ivar Asjes
(PS) die ook de sleutels van het gebouw aan de voorzitter van het
cultuurcentrum, Shuerensly Bernardus, overhandigde. 
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