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TEN GELEIDE 

Hierbij biedt het Genootschap Nederland-Aruba u de mei 2013-editie aan van Voor u gelezen… Met 
een bloemlezing van interessante berichten over actuele ontwikkelingen in en om Aruba. De 
inhuldiging van Koning Willem Alexander maakte diepe indruk op de genodigden in Nederland, aldus 
premier Mike Eman. Verder trok de eerste editie van Europe meets Americas (EMA) veel media-
aandacht. De Nederlandse oud-minister-president Balkenende was er gastspreker en heeft ook met 
interviews zijn bijdrage geleverd aan de toekomstplannen van Aruba. Voor meer nieuws over Aruba 
verwijzen wij u graag naar www.amigoe.com. Zie ook onze vernieuwde website 
www.genootschapnederlandaruba.nl. Wij wensen u veel leesplezier! 

Koninkrijk- en EU-relaties

Amigoe 02-05-13: Oranje appeltje voor Eman

ORANJESTAD/DEN HAAG — Premier Mike Eman (rechts) heeft een ‘Appeltje van Oranje’ ontvangen. Deze 
geste benadrukt de warme relatie tussen Aruba en de Oranjes. Ook gevolmachtigd minister Edwin Abath kreeg 
een ‘appel’ gepind op de revers van zijn jasje. Het initiatief om anderhalf miljoen Appeltjes van Oranje uit te delen 
komt van het dagblad De Telegraaf en wordt financieel gesteund door het Oranjefonds. Een stichting waarvan 
koning Willem-Alexander en koningin Máxima beschermheer en beschermvrouw zijn. Eman was in Nederland op 
uitnodiging ter ere van de troonswisseling. In een radio-uitzending van het Caribisch Netwerk vertelt de premier 
waarom hij denkt dat koning Willem-Alexander oog heeft voor de mogelijkheden van het Caribische deel van het 
Koninkrijk. Hij hoopt dat het nieuwe koningspaar veel aandacht zal hebben voor ‘de bijzondere positie van de 
Caribische eilanden voor het Koninkrijk’. “We hebben heel lang het gemis gevoeld van gemeenschappelijk 
doelstelling binnen het Koninkrijk”, zegt hij in de uitzending. 

Amigoe 02-05-13: Genodigden geraakt door inhuldiging

Namens Aruba tekenden gouverneur Fredis Refunjol, premier Mike Eman, Statenvoorzitter Paul Croes en de 
gevolmachtigde minister Edwin Abath de akte van abdicatie in het Koninklijk Paleis. 
AMSTERDAM/DEN HAAG — De troonwisseling in Amsterdam heeft een diepe indruk gemaakt op de 
genodigden uit Curaçao, Aruba en St Maarten die de plechtigheden van dichtbij meemaakten en op de 
toeschouwers die het van een afstand volgden. Het moment dat koningin Beatrix haar handtekening zette 
en troonsafstand deed, maakte de meeste indruk.

 “Je kon de emotie voelen. Het was een combinatie van afscheid, de afsluiting van een heel belangrijke missie die 
ze heeft vervuld, en van trots over haar opvolging. Het was doodstil in de zaal, maar op het moment dat ze 
tekende, hoorde je de respons van buiten. Je zag dat de koningin dat besefte”, aldus de Arubaanse premier Mike 
Eman (AVP), die ook onder de indruk was van de warme wijze waarop Willem-Alexander zijn moeder bedankte. 
De gevolmachtigde ministers van Curaçao, St Maarten en Aruba delen die ervaring. “Het is een moment dat me 
altijd bij zal blijven, beladen en intiem. De majesteit deed afstand van de troon en koning Willem-Alexander en 
koningin Máxima namen haar belangrijke taak over. Ik verwacht dat het koningshuis hoop en inspiratie zal geven 
en richting aan de gemeenschappelijke doelstellingen van alle landen in het Koninkrijk,’’ aldus de Arubaanse 
gevolmachtigde minister Edwin Abath (AVP).
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“De reactie die van buiten kwam op het moment dat er ondertekend werd, was heel bijzonder. Men reageerde 
heel emotioneel,’’ zei Mathias Voges, gevolmachtigde minister van St Maarten, die ook de organisatie 
complimenteerde. Net als Eman noemde hij het koninklijk diner in het Rijksmuseum op de avond voor de 
troonswisseling een hoogtepunt. Vooral de locatie, tussen de schilderijen van toonaangevende kunstenaars, 
maakte een grote indruk, maar ook de aanwezigheid van vertegenwoordigers van bevriende Koningshuizen en 
ambassadeurs. “De Koningin aan het hoofd van de tafel met achter haar de Nachtwacht van Rembrandt,”  zei ook 
de gevolmachtigde minister van Curaçao, Roy Pieters. “Het was als een sprookje, maar een troonswisseling geeft 
ook kracht.’’ Pieters omschreef Beatrix als een sterke vrouw, die altijd professioneel bleef ondanks de moeilijke 
momenten die ze ook heeft gehad, maar tegelijkertijd een lieve moeder was voor Willem-Alexander, ook tijdens 
de troonsafstand. “Je zag dat het applaus in de Nieuwe Kerk haar ook emotioneel raakte.”

Grote delegatie 

De afgevaardigden van Aruba waren ook blij met de boodschap die door de grootte van de delegatie werd 
uitgedragen. Met tien Statenleden was deze groter dan de twee afgevaardigden van de Staten van Curaçao en St 
Maarten, een beslissing die met de bezuinigingen verband hield. Eman: “Voor Aruba was het belangrijk om hier 
duidelijk bij aanwezig te zijn als teken van geloof in het Koninklijk huis en de overtuiging dat het Koninkrijk, zoals 
we dat nu hebben, het juiste staatsbestel voor de toekomst is.”

Ook Statenvoorzitter Paul Croes (AVP) staat achter het besluit en benadrukte dat de delegatie in de economy 
class zat en vrijwillig een reis minder naar een bijeenkomst van Parlatino zal kunnen maken. “De troonswisseling 
is belangrijk als een moment waarop een nieuwe impuls wordt gegeven aan de onderlinge relaties, de 
verbondenheid. Aruba heeft de afgelopen jaren een voortrekkersrol gespeeld in het verstevigen van de 
onderlinge relaties en met onze sterke vertegenwoordiging laten we zien dat we achter het koningschap en het 
Koninkrijk staan. Tegelijkertijd heeft de aanwezigheid van Aruba ook een economische waarde. De 
troonswisseling werd op alle televisies in de wereld getoond en ook Aruba werd daarbij genoemd”, aldus Croes. 
“Het was indrukwekkend, imposant en een eer om erbij aanwezig te zijn en Aruba te mogen vertegenwoordigen 
op zo’n belangrijk historisch moment.”

Ook toeschouwers met een Caribische achtergrond waren onder de indruk, maar een beetje teleurgesteld over 
de festiviteiten op de Dam, waar minder uitbundig dan in voorgaande jaren feest werd gevierd, omdat de 700.000 
bezoekers verdeeld waren over verschillende locaties in de hoofdstad. 

Amigoe 06-05-13: Tweede editie Europe Meets Americas volgend jaar

ORANJESTAD — Volgend jaar wordt opnieuw een Europe Meets Americas Conference (EMA) 
georganiseerd op Aruba. Simon Smits, directeur-generaal Buitenlandse Economische Betrekkingen in 
Nederland, kondigde dit vanochtend aan tijdens de opening van EMA.

Kosten noch moeite werden bespaard voor de conferentie in de balzaal van het Westin hotel. Teleprompters, 
projectoren en een compleet live vertalingssysteem met koptelefoons zodat de gasten uit Latijns-Amerika de 
toespraken probleemloos konden volgen. In de lobby hadden bedrijven showroommodellen van hypermoderne 
controlepoortjes voor luchthavens neergezet.

Nutstarieven halveren

Minister Michelle Winklaar (AVP) van Economische Zaken opende de conferentie met algemene informatie over 
Aruba en zakendoen op het eiland. Toerisme-minister Otmar Oduber (AVP) volgde met een toespraak waarin hij 
de noodzaak benadrukte voor de komst van een nieuwe economische pilaar voor het eiland naast het toerisme. 



Ook kondigde hij de ondertekening van een MOU tussen water- en energiebedrijf WEB en openbaar 
vervoerbedrijf Arubus, voor het voordelig leveren van stroom voor elektrische bussen. Energie-minister Mike de 
Meza deed een uiteenzetting van de lopende duurzame projecten op het eiland. Daarbij kondigde hij bovendien 
aan dat de regering als doel heeft om de prijs van water en stroom te halveren rond 2015.

Tweede editie

Premier Mike Eman legde in grote lijnen de algemene gedachten van zijn regering uit over duurzaamheid, het 
scheppen van welvaart en participatie. Simon Smits, directeur-generaal Buitenlandse Economische Betrekkingen 
in Nederland, liet het zich ontglippen dat er volgend jaar een tweede editie komt van EMA. Hij zei te hopen nog 
meer Nederlandse en Latijns-Amerikaanse deelnemers te zien volgend jaar. Andere sprekers vanochtend waren 
Laurens Jan Brinkhorst, voormalig premier van Nederland Jan-Peter Balkenende en Carbon Warroom-voorzitter 
Jose Maria Figueres.

Morgen en overmorgen spreken onder meer kunstenaar Daan Rosegaarde, Infrastructuur-minister Benny 
Sevinger (AVP), UA-professor Ryan Peterson en Jan Ebbing van TNO. Ook wordt de zogeheten ‘roadmap’ tot 
pre-clearance van Aruba naar Nederland gepresenteerd.

Amigoe 07-05-13: Ambassadeurs Koninkrijk bijeen

ORANJESTAD — Diplomatieke banden worden deze dagen op Aruba aangehaald. Ruim 250 
ambassadeurs en consuls-generaal kwamen zondag bijeen in hotel Occidental voor hun regionale 
conferentie. Een groot deel van deze diplomaten woont deze week ook de conferentie ‘Europe meets the 
Americas’ bij, in hotel Westin.

Voor deze ambassadeurs en consuls-generaal die het Koninkrijk vertegenwoordigen in het buitenland is het een 
platform om actuele ontwikkelingen en toekomstige plannen te bespreken. Premier Mike Eman (AVP) opende de 
conferentie. Hij verwees naar de vorige regionale conferentie die anderhalf jaar geleden plaatsvond, ook op 
Aruba, en zei dat hij toen merkte dat er onder de diplomaten veel enthousiasme was om zich in te zetten voor het 
Koninkrijk. De recente troonswisseling geeft een extra impuls aan het versterken van de onderlinge band binnen 
het Koninkrijk en dat maakt dat het moment van deze tweede regionale conferentie goed uitkomt, aldus de 
premier. 

Daarbij komt dat een groot aantal van de ambassadeurs en consuls-generaal ook deelneemt aan de conferentie 
‘Europe meets the Americas’ die nu bezig is. Ze hebben dus bij uitstek de kans om niet alleen onderling banden 
te verstevigen, maar ook om regionaal economische kansen te benutten. 

De minister van Economische Zaken, Michelle Winklaar (AVP), gaf tijdens de ambassadeursconferentie een 
presentatie over de commerciële en economische mogelijkheden die ons land te bieden heeft voor de regio. Ze 
benadrukte dat het niet de intentie is dat diplomaten betrokken worden bij zakelijke contacten tussen Arubaanse 
bedrijven en het buitenland, maar stelde wel dat ambassades mogelijk ondersteuning kunnen bieden aan onder 
andere het kleinbedrijf dat graag de vleugels regionaal wil uitslaan. 

Amigoe 07-05-13: ‘Balans termijndoelen van groot belang’

ORANJESTAD — Om haar doelstellingen op gebied van stedelijke vernieuwing en duurzaamheid te 
kunnen bereiken moet de Arubaanse regering een balans vinden tussen korte- en lange termijndoelen. Dit  
zegt Jan Peter Balkenende, gastspreker op de conferentie Europe Meets the Americas (EMA), in een 



exclusief interview met Amigoe. Investeringen op korte termijn moeten worden gecombineerd met 
hervormingen in de gezondheidszorg en de ambtenarij.

Balkenende, Partner Corporate Responsibility bij accountantsfirma Ernst & Young en voormalig premier van 
Nederland, sprak gisteren tijdens de conferentie over ondernemerschap, innovatie en duurzaamheid en hoe deze 
tegenwoordig onlosmakelijk met elkaar zijn verbonden.

Moed

Aruba doet ondanks ernstige financiële tekorten en een oplopende staatsschuld, grote investeringen in stedelijke 
vernieuwing en duurzaamheid. Balkenende zegt van het vorige week gepubliceerde voorlopige IMF-rapport te 
hebben gehoord, waarin de huidige kwetsbaarheid van de economie wordt aangekaart. “Het probleem waar we 
hier tegenop lopen is de spanning tussen lange en korte termijn.” De oud-premier noemt deze twee ‘parameters 
in het financieel denken’. “Soms is het een kwestie van moed hebben om inderdaad op korte termijn te kijken 
naar wat er gedaan moet worden. Maar je moet dat wel combineren met structurele veranderingen op de lange 
termijn. Want ook hier heb je te maken met de kosten van de gezondheidszorg en de organisatie van het 
ambtelijk apparaat. Dat zul je allemaal moeten aanpakken. Ik moet zeggen, ik ben vaak op Aruba geweest en ik 
heb het ook met de voorganger van premier Mike Eman heel vaak gehad over de ambtenarensalarissen, het 
aantal ambtenaren en de kosten van de zorg. Lange tijd – laten we ook maar eerlijk zijn – is er onvoldoende 
gebeurd. Nu heb je een regering die investeringen doet die op de lange termijn nodig zijn om het eiland beter te 
positioneren. Zoals men in Nederland zegt, de kost gaat voor de baat uit. Maar je zult dus wel een geloofwaardig 
beleid moeten voeren door dat te combineren met het doorvoeren van hervormingen.”

 Erasmusbrug

Blindstaren op de korte termijn heeft weinig nut, vind Balkenende. “Als jij vindt dat hier meer gedaan moet worden 
om toeristen te betrekken bij het winkelgebeuren in Oranjestad en je neemt daar een tram voor, dan heeft dat een 
prijs. Dus heb je een tekort. Als je alleen kijkt naar de komende drie tot vier jaar, dan zie je tekorten. Het punt is 
dat je moet kijken naar de lange termijn van ontwikkelingen.” Als voorbeeld noemt Balkenende de Erasmus-brug 
in Rotterdam. “Iedereen had kritiek. Moest dat allemaal? Was dat nodig? Die brug ligt er, het is een landmark 
geworden voor Rotterdam, het nieuwe symbool van de stad en je ziet een enorme bedrijvigheid in dat hele 
gebied. Zelfde verhaal met het centraal station daar.”

 Amigoe publiceert morgen een uitgebreid interview met Balkenende en Caroline Rodenburg, auteur van het plan 
van Ernst & Young voor het ontwikkelen van een hub tussen Europa en Latijns-Amerika. In dat interview spreken 
beiden uitgebreid over de kansen, maar ook de uitdagingen voor Aruba bij het waarmaken van deze doelstelling.

Financiën en economie

Amigoe 31-05-13: Akkoord met Brazilië over liberalisering luchtvaart

ORANJESTAD — Aruba en Brazilië hebben woensdag een luchthavenakkoord ondertekend. Het bilaterale 
akkoord geeft Aruba toestemming om met eigen luchtvaartmaatschappijen, direct of indirect, te gaan 
vliegen op welke bestemming dan ook in Brazilië.

Met de liberalisering heeft het Zuid-Amerikaanse land de potentie om uit te groeien tot de tweede belangrijkste 
markt van dat continent, na Venezuela, meent Aruba.



De regering is erg enthousiast over het akkoord omdat hiermee een nieuwe stap gezet wordt om Aruba te laten 
fungeren als een ‘brug’ tussen Europa en Zuid-Amerika. Brazilië ziet als voordeel dat Europese toeristen, via 
Aruba, gemakkelijk de weg naar hun land kunnen vinden. Toerisme-minister Otmar Oduber (AVP) legt uit dat het 
verdrag vergelijkbaar is met het recent getekende luchtvaartverdrag tussen Aruba en Colombia. “Na dertien jaar 
onderhandeling kunnen onze luchtvaartmaatschappijen zonder beperkingen vliegen op bestemmingen in 
Colombia. Nu dat ook gelukt is met Brazilië, een belangrijke markt voor ons, kan Colombia de derde belangrijkste 
markt worden voor ons eiland.” Volgens Oduber kunnen extra bezoekers uit Brazilië flink bijdragen aan de 
economie op ons eiland.

Diversen

Amigoe 08-05-13: Oud-premier Balkenende: ‘Bestrijd drugs en corruptie’

ORANJESTAD — De economische kansen voor Aruba als hub tussen Europa en Latijns-Amerika liggen 
voor het oprapen, maar Aruba moet drugssmokkel en corruptie blijven bestrijden en ervoor waken niet 
als belastingparadijs op zwarte lijsten terecht te komen. Dit zeggen Jan Peter Balkenende en Caroline van 
Rodenburg van accountantsfirma Ernst & Young.

Als je dingen wilt bereiken, dan moet je eerst een droom hebben, een ideaal, vindt Jan Peter Balkenende, partner 
Corporate Responsibility bij accountantsfirma Ernst & Young en voormalig premier van Nederland. “Dat is hier het 
geval.” Op een droom volgt een strategie en dat is waar Ernst & Young instapte. Die strategie - gebaseerd op het 
overbrengen van kennis over duurzame infrastructuur, energie, landbouw en toerisme vanuit Europa naar Latijns-
Amerika, met Aruba als faciliterende schakel - werd door Balkenende maandag gepresenteerd tijdens de eerste 
dag van de conferentie Europe Meets the Americas (EMA). Wat nu rest, is uitvoeren en de plannen ook 
daadwerkelijk doorzetten, vertelt hij aan Amigoe.

Balkenende voelt dat er iets gebeurt op Aruba. “Wat ik belangrijk vind van de ontwikkelingen hier op Aruba is dat 
men feitelijk bezig is om een lange termijn oriëntatie neer te zetten, om te vragen wat Aruba kan bijdragen aan 
een betere mondiale samenleving.” Aruba neemt met deze stelling een leiderspositie in, verklaart hij. “Er is geen 
ander eiland in het Caribisch Gebied waar dit plaatsvindt. Men toont moed en ik vind ook dat het heel goed is dat 
je naast het toerisme andere economische activiteiten probeert te vinden.” In Nederland heeft men vaak een 
houding van ‘ja, maar’, stelt de voormalig premier. “Maar het gaat erom de zaak in beweging te brengen.” Dat 
Aruba een conferentie organiseert zoals EMA getuigt ook hiervan, zegt Balkenende. Hij vindt dat Aruba bruist, net 
als de Golfstaten in het Midden-Oosten, delen van China en Bangalore in India. “Kijk naar wat er gebeurt op 
andere eilanden, zoals de politieke ontwikkelingen in St. Maarten, de afschuwelijke moord op Helmin Wiels op 
Curaçao. Dat baart mij enorme zorgen. Maar hier hangt juist een sfeer van de zaken te willen aanpakken en 
dingen vooruit te brengen.” Het eiland onderscheidt zich door politieke stabiliteit en goede banden met Nederland, 
vindt Balkenende.

Drugs en corruptie

Balkenende noemt een aantal voorwaarden voor het succes van Aruba. Gisteren publiceerde Amigoe al dat de 
ex-premier vindt dat er balans moeten worden gezocht tussen korte- en langetermijndoelen. “Het is een kwestie 
van moed hebben in de politiek. En dat heeft men ook hier.” Veiligheid is ook een issue. Aruba heeft van oudsher 
en nog altijd een probleem met smokkel van mensen, goederen en drugs. “Die zaken moeten we ook gaan 
aanpakken”, zegt Balkenende. “Ik was destijds een keer op St. Maarten en hield een toespraak in het 
gerechtsgebouw. Ik gaf toen een enorme waarschuwing over corruptie en gebrek aan integriteit. Toen was mijn 



boodschap dat als op een eiland corruptie voorkomt, je een situatie kunt krijgen waarin investeerders zeggen dat 
zij daar geen zaken meer willen doen. En in de strijd tegen drugs, ja daar zal je altijd tegen moeten optreden. Dat 
hoort ook bij betrouwbaarheid, dus ook daar moet gelden: aanpakken.”

Colombia, Brazilië, Panama

Op een droom volgt een strategie om deze droom waar te maken. Caroline van Rodenburg tekende die strategie 
op. “We waren er afgelopen zomer mee begonnen. We hebben het opgebouwd door eerst naar beide kanten van 
de oceaan te kijken. Als Aruba een hubfunctie tussen twee continenten wil vervullen, moet je ook weten wat er 
speelt op die continenten. Wat kunnen we verwachten, wat zijn de thema’s en de kansen vooral. In eerste 
instantie hebben we gekeken naar Brazilië, Colombia en Panama en wat daar de komende jaren gaat gebeuren. 
Welke sectoren gaan zich de komende jaren snel ontwikkelen en waar zullen op basis daarvan kansen ontstaan.”  
Nu het in Europa economisch slechter gaat, zijn de ogen gericht op opkomende economieën in Latijns-Amerika, 
stelt Van Rodenburg. In Europa zit ook veel kennis waar in Latijns-Amerika behoefte aan is. “Kijk bijvoorbeeld 
naar de sector agrifood. Binnen Latijns-Amerika is heel sterk de behoefte om deze sector duurzamer te maken. In 
Nederland is er bijvoorbeeld heel veel kennis over veredeling van zaden, dat kan worden ingezet in Latijns-
Amerika.”

Facilitator

De rol die Aruba in de overdracht van deze kennis kan vervullen, is die van facilitator. “Niet door actief grote 
productiebedrijven naar het eiland te trekken. Ook niet door zelf actief mee te werken aan economische 
ontwikkelingen in Latijns-Amerika. Brazilië wil in de komende jaren 800 luchthavens bouwen. Aruba kan daar de 
bulldozers niet voor leveren. Wat Aruba wel kan is het contactpunt worden tussen de behoefte van kennis in 
Latijns-Amerika en de kennis in Europa. De vestiging van TNO hier is daar het perfecte voorbeeld voor. Je kunt 
ook kijken naar opleidingsinstituten in Europa die zich hier kunnen vestigen”, aldus Van Rodenburg. Dit soort 
activiteiten trekken weer hoogopgeleide Arubanen - bijvoorbeeld juristen - naar het eiland. Laagopgeleiden 
kunnen bovendien ook aan de bak, maar dan in dataverwerking. Van Rodenburg is ervan overtuigd dat de 
positieve economische effecten van het neerzetten van een kennishub al binnen een paar jaar voelbaar zullen 
zijn.

Liever niet op zwarte lijsten

Er moet wel goed gekeken worden naar wetgeving, vindt Van Rodenburg. “Je moet natuurlijk uitkijken dat je geen 
belastingparadijs wordt, in de zin van dat je op zwarte lijsten komt te staan. Maar er zijn allerlei manieren om toch 
voor een aantrekkelijk klimaat te zorgen voor bedrijven.” Als voorbeeld noemt Van Rodenburg Green Zone Aruba, 
waar bedrijven gespecialiseerd in duurzaamheid zich kunnen vestigen. “Dan hoef je niet eens zo veel te doen om 
het aantrekkelijk voor ze te maken. Het feit al dat daar bedrijven zitten die met hetzelfde onderwerp bezig zijn, 
maakt het aantrekkelijk voor ze. Daar ontstaat synergie.”

Amigoe 14-05-13: Aruba sluit in 2016 aan op examens Nederland

ORANJESTAD — Aruba gaat niet in 2014, maar pas in 2016 (havo) en 2017 (vwo) de aangescherpte 
Nederlandse exameneisen hanteren die voor de scholieren daar overigens al vorig jaar van kracht 
werden. Dat bevestigt Inspectie Onderwijs op de tweede dag van de Centraal Schriftelijke Examens.

Aruba stelt de invoering van de scherpere exameneisen voor de tweede keer uit. Medio vorig jaar bracht Amigoe 
dat de aangescherpte exameneisen voor mavo, havo en vwo, die wel in Nederland en op Curaçao zijn ingevoerd, 
nog niet voor Aruba zouden gelden. Dat zou vanaf 2014 zijn. Maar intussen is bekend dat ook dat jaar niet wordt 



gehaald en dat Arubaanse eindexamenkandidaten pas vanaf 2016 met strengere exameneisen te maken, krijgen. 
Inspecteur John Hessen laat weten dat dit met ‘voorbereidingstijd’ te maken heeft. Hij zegt dat de Inspectie 
geïnformeerd is over de achterliggende motieven, maar verwijst toch voor meer informatie naar Directie 
Onderwijs. “Zij maken het beleid, wij houden toezicht, het zou niet gepast zijn om over beleidskeuzes te praten, 
dat is echt aan hen.” Amigoe slaagde vanmorgen niet in om bij Directie Onderwijs hierover meer informatie te 
krijgen.

Extra taal

Overigens zijn de strengere eisen al bekend. Zo moet het gemiddelde cijfer van het Centraal Schriftelijk Examen 
een 5,5 zijn. Van de kernvakken Nederlands, Engels en wiskunde mag één cijfer onvoldoende zijn en dat mag 
niet lager zijn dan een 5. Verder bevat het Nederlandse examen een profielvak meer en dat betekent dat de 
profielen op Aruba met een vak moeten worden uitgebreid. En vwo-examenkandidaten moeten er een tweede 
vreemde taal bij doen.

Colegio Arubano

Dat de informatie over de scherpere exameneisen voor een discrepantie tussen leerlingen en school kunnen 
zorgen, bleek vanmorgen uit een reactie van Colegio Arubano. Amigoe nam gisteren een kijkje bij de eerste 
examendag op deze school en hoorde toen van enkele examenleerlingen dat ze dit jaar echt willen slagen, omdat 
‘de exameneisen volgend jaar strenger worden’. “Dat klopt niet”, reageert decaan Evert Bongers vanmorgen 
tegen Amigoe. “Ook volgend jaar gelden de huidige exameneisen.” De opmerking van rector Hans van Tuijl, die 
de opmerking van de leerlingen beaamt, sloeg dan ook niet op volgend jaar, maar op het feit dat de exameneisen 
(vanaf 2016, red.) strenger worden. Bongers vermoedt dat de leerlingen berichtgeving over veranderende regels 
rond de Nederlandse studiebeurs en berichtgeving over de langstudeerboete verwarren met de exameneisen. 
“Laten we alsjeblieft voorkomen dat leerlingen die volgend jaar (her)examen moeten doen, zich daar nu al zorgen 
over maken, want zo ver met de strengere eisen is het nog niet.”

Rector Van Tuijl stelde in het artikel gisteren dat ‘havisten in zes vakken examen doen en vwo-ers in zeven’. Dat 
is niet correct, reageert Bongers namens de rector. “Het examen bestaat uit Nederlands en Engels verplicht en 
daarnaast vier andere vakken. We moeten ons wel gaan voorbereiden op een examen in zeven vakken. Veel 
leerlingen hebben, om die aansluiting met Nederland te vinden, wel al voor een extra vak gekozen. Dat is wat 
Hans van Tuijl bedoelde met de zeven vakken voor vwo.”

Onrust

Niet alleen Amigoe heeft moeite met het krijgen van informatie over de gevolgen voor het Arubaanse onderwijs 
door scherpere exameneisen. Ook ouders zijn naarstig op zoek naar voorlichting. De oudercommissie van 
Colegio San Nicolas stuurde om die reden in december vorig jaar een brief naar Onderwijs-minister Arthur 
Dowers met vragen hierover, waarop hij nog geen antwoord heeft gegeven. Ouders zijn vooral bezorgd omdat ze 
aansluitingsproblemen in Nederland verwachten. Onderwijsinstellingen mogen namelijk zelf een selectie aan de 
poort gaan doen en ouders hebben te horen gekregen dat de regeling voor vaste plaatsen die voor Arubaanse 
studenten jaarlijks op bepaalde opleidingen zijn overeengekomen, vervallen.

Amigoe 22-05-13: Brinkhorst wandelt door Rancho

ORANJESTAD — Naar aanleiding van de presentatie op het onderwerp Urban Renewal tijdens conferentie  
EMA (Europe meets the Americas) heeft er een rondleiding plaatsgevonden door de wijk Rancho met de 



Nederlandse oud-minister Laurens Jan Brinkhorst, directeur Anne Witsenburg-de Jong van Stichting 
Monumentenfonds (SMFA) en Stichting Rancho met voorzitter Clifford Rosa.

Ook aanwezig waren Cedrick Tilma, Aruba-vertegenwoordiger bij de EU, en Arjan Karssenberg, Nederlands 
architect self-sufficient buildings. Van 6 tot 8 mei vond de conferentie plaats met als onderdeel Urban Renewal, 
waarbij Aruba als hub tussen Europa en Amerika kan dienen. Witsenburg was een van de sprekers over dit 
onderwerp. In haar presentatie ging zij in op het belang van een integrale aanpak als het gaat om het herstel van 
monumenten. Niet alleen het pand is van belang, ook de omgeving, de mensen en het verhaal bij het pand zijn 
belangrijk. In haar presentatie legde Witsenburg de nadruk op combineren van vastgoed en infrastructuur met het 
sociale / economische aspect van projecten. Brinkhorst, als spreker op de conferentie aanwezig, benaderde haar 
met het verzoek om meer informatie te vergaren omtrent de projecten van SMFA. Spontaan ontmoette de groep 
tijdens de wandeling nog de minister van Infrastructuur, Benny Sevinger (AVP), die net aan het klussen was bij 
het partijhuis van AVP in de wijk. 

Amigoe 29-05-13: Caribisch expertisecentrum taal in oprichting

ORANJESTAD — Het Netwerk Caribische Scholen (NCS) houdt vrijdag en zaterdag een startconferentie 
met als thema Taalbeleid. Het doel van de conferentie is om een expertisecentrum op te richten voor 
havo- en vwo-scholen in het Caribisch gebied. Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 
(OCW) in Nederland financiert de conferentie.

De plannen voor de conferentie en de oprichting van een Caribisch expertisecentrum voor middelbare scholen 
zijn er al langer, Amigoe schreef er eind vorig jaar al over. Het initiatief ligt bij Colegio Arubano, waar rector Hans 
van Tuijl deze plannen wel zag zitten en medewerkers uren beschikbaar stelde om hier aan te werken. Het 
expertisecentrum moet een plek voor de scholen worden waar ze hun expertise kunnen delen op het gebied van 
taalbeleid, onderwijskundig beleid, didactiek, docentenbegeleiding, organisatie en ook de invoering extra 
vakprofielen. Het gaat om expertise die de scholen zelf in huis hebben. 

De scholen worstelen op het gebied van de Nederlandse taal allemaal met dezelfde uitdagingen, het verschil zit 
in de aanpak. Op dat punt moet het expertisecentrum ervoor zorgen dat scholen van elkaar leren en delen, ook 
op het gebied van materialen. Colegio Arubano hoopt op een praktisch expertisecentrum, waarbij de scholen zelf 
inbreng hebben. Zij kennen de taalsituatie binnen hun school immers het beste, aldus Van Tuijl. 

Tijdens de startconferentie wordt het projectplan voor dit expertisecentrum gepresenteerd aan de deelnemende 
scholen (vooral directeuren) en zij geven daarnaast een presentatie van de taalsituatie op hun eigen scholen. Het 
gaat om vier scholen uit Curaçao (Marnix-school, Radulphus College, Kolegio Alejandro Paula, Maria Immaculata 
College) en één school uit Bonaire (Scholengemeenschap Bonaire), St Maarten (Milton Peters College), St 
Eustatius (Gwendoline van Putten-school) en Aruba (Colegio Arubano). Alleen de delegatie van Saba is 
‘verhinderd’. Het aantal deelnemers aan de conferentie is ongeveer 25, aldus Van Tuijl.

Caribisch-Nederlands

Twee weken geleden vond er op Aruba (hotel Westin) ook een conferentie op het gebied van taal plaats: 
‘Nederlands als vreemde taal in het Caribisch onderwijs’, met 60 deelnemers uit Aruba, Bonaire, Curaçao, Saba, 
St. Eustatius, Suriname en Nederland en ook de Nederlandse Taalunie was daarbij. Die conferentie ging onder 
andere over meertaligheid binnen het onderwijs en de manier waarop het Caribisch-Nederlands (NVTiC) kan 
worden ingebed in het onderwijs. 



Frank Mulders, lid van het Taalproject Nederlands Colegio Arubano, en deelnemer aan de NCS-conferentie die 
vrijdag in hotel Holiday Inn begint, reageert dat hij het initiatief van NVTiC waardeert en respect heeft voor de 
professionals die hiermee aan de slag gaan. Maar hij heeft als kritische noot dat het zich vooral toespitst op 
Curaçao en Bonaire. “Op die eilanden is er sprake van een tweetalige situatie, terwijl Aruba eerder een meertalige 
situatie heeft en ook op St Maarten, St Eustatius en Saba zijn andere talen betrokken. Het ziet er naar uit dat 
NVTiC geen soelaas biedt voor het vak Nederlands op alle havo- en vwo-scholen.” Mulders stelt wel dat hij hoopt 
dat NCS lering kan trekken van NVTiC, vanuit het oogpunt van inzicht en benadering. 

Hij vertelt dat het idee voor het project van het expertisecentrum is om te komen tot taalbeleid en het ontwikkelen 
van goed lesmateriaal, waarbij het plezier in de lessen Nederlands voorop staat. “Leerlingen op Aruba kunnen 
veelal communiceren in drie of meer talen: Papiaments, Engels, Spaans en Nederlands. Om jaloers op te zijn. 
Maar alles is in de breedte, in geen enkele taal gaat het diep. Het voordeel van deze rijkheid blijkt tijdens het 
lesgeven in het Nederlands dan ook een nadeel.” Mulders noemt als voorbeelden structurele fouten vanuit een 
andere taal en beperkte woordenschat. 

Programma 

Vrijdagochtend om half tien opent rector Hans van Tuijl van Colegio Arubano de conferentie. Daarna geven in de 
ochtend tot één uur en in de middag tot vier uur de verschillende scholen een presentatie, gevolgd door reacties 
en discussie. Om vier uur presenteert conferentieorganisator Nico van der Zee het projectplan voor het 
expertisecentrum.  Zaterdagochtend om negen uur is het de beurt aan Eric Mijts van de Universiteit van Aruba. 
Hij geeft een presentatie en een workshop over het thema Taalbeleid. De conferentie is om elf uur afgelopen. 


