


Beste jongere,

CHOICES – KEUZES – ESKOHO
Heel belangrijk in een mensenleven. Eigenlijk bestaat 
ons hele leven uit keuzes. Als klein kind maken je 
ouders de keuzes voor je , maar naarmate je groter 
wordt ga je zelf meer en meer keuzes maken. Zo ook 
de keuze voor een studie of beroep. Die keuze hoef je 
echter niet helemaal alleen te maken, want je hebt een 
grote groep mensen om je heen, die je daarbij kunnen 
en willen helpen. Je ouders natuurlijk, maar ook je 
docenten, mentoren, decaan, vrienden. Bovendien kun 
je heel veel informatie en tips vinden op het internet. 
Tenslotte is ook de jaarlijkse Studie- & Beroepenmarkt 
speciaal bedoeld om je te helpen om de juiste keuze te 
maken, een keuze die bij je past, waarin je je talenten 
kunt ontwikkelen en waardoor je later een zelfstandig, 
zinvol en gelukkig leven kunt leiden. 

Waarom zoveel hulp bij een studie- en beroepskeuze?
Omdat de keuze voor een studie en beroep zo 
bepalend en belangrijk is voor je toekomst. En ook al is 
het JOUW toekomst en dus ook JOUW keuze en JOUW 
verantwoordelijkheid, zoals het motto van dit jaar 
aangeeft: Ta BO Futuro; het is toch niet gemakkelijk en 
je moet er echt voor gaan. Want dat staat ook in het 
motto: Bai p’e! 

Ta Bo Futuro, Bai p’e!
Ga er 100% voor! Bereid je goed voor, zoek en 
accepteer alle informatie en hulp die je kunt krijgen. 
Winkelbediende, kok, tandarts, administratief 
medewerker, jeugdleider, sporter, timmerman, docent, 
verpleegkundige, klusjesman: welke keuze je ook 
maakt, laat het een bewuste keuze zijn en benut al je 
talenten.
Ga voor die briljante toekomst. Een toekomst waar 
jij, je familie, je vrienden, maar ook Bonaire trots op 
kunnen zijn. 

Wij rekenen op je!
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Baangarantie?
Lex Simonis is op Bonaire geboren en getogen. Hij is één van de vier jongeren die met baangarantie RCN begin dit 
jaar stage liepen in Nederland.
Daar willen we meer van weten…………

“Hoi, ik ben Lex, 22 jaar. Na de MAVO en mijn diploma elektrotechniek niveau 3 was ik het ‘pilot project ICT’ op de 
SGB. Er was nog geen goed beeld hoe de opleiding er uit zou gaan zien en het eerste jaar zat ik alleen in de klas. 
Aanvankelijk was het aangeboden niveau te laag voor mijn capaciteiten, maar dat is later allemaal goed gekomen. 
Begon ik in mijn eentje, nu zijn er veertien studenten ICT! Tijdens de opleiding liep ik stage bij Plaza resort op de 
ICT afdeling.

Aan het eind van de opleiding tipte de afdelingcoördinator mij over de stage mogelijkheid in Nederland met 
baangarantie RCN. Nog diezelfde dag heb ik een sollicitatie- en motivatiebrief geschreven en met een paar dagen 
was het zeker: ik zou voor vier maanden naar Nederland gaan. Eerst twee weken kennis maken met RCN op Bonaire 
en 1 februari dit jaar naar Den Haag. 

Wij zijn de helpdesk en ondersteunen 23.000 ambtenaren in Nederland en wellicht worden dat er in de toekomst 
56.000! Dus mogelijk zoeken we over enige tijd nieuwe collega’s. De ambtenaren die wij ondersteunen hebben geen 
idee dat ze met Bonaire bellen. Nou ja, soms is er wat ruis op de lijn en als ze dan vragen waar wij zitten en ik zeg: 
‘Bonaire’, dan geloven ze het niet. Of stellen vragen in de trant van: ‘Wat zie je om je heen?’ Wel, een cruiseschip, 
kristalhelder zeewater, wuivende palmbomen’.
De stage in Nederland was zeer leerzaam. We leerden over Officepakketten en alles wat op de PC staat qua hard- en 
software. Nu zit ik met mijn drie collega-stagiaires op het front-Office helpdesk, maar mijn ambitie is met een paar 
jaar op de BackOffice te zitten; dáár zitten de echte ICT specialisten”.

Wil je meer weten over de stage van Lex en zijn collega’s in Nederland? Lees dan hun blog op de website RCN, www.
rijksdienstcn.com en klik in de linkerkolom op: RCN/ICT stagiaires in Nederland.



JORIS KARMAN

Column studie- en beroepenmarkt

Diploma’s en het werkende leven

Toen ik zes jaar was, had ik al een droom. Ik wilde cabaretier (zeg maar een beroepsgrappenmaker) of dierenarts 
worden. Beide geen gemakkelijke keuze.  Beroepsmatig grappig zijn, is maar voor weinigen weggelegd en dierenarts 
worden vereist een langdurige studie. Op die leeftijd was ik me daar nog niet van bewust. Na tien jaar had ik iets 
anders gekozen: ik wilde de hulpverlening in. Hier stemde ik mijn studies op af en halverwege wisselde ik toch weer 
naar een iets zakelijker richting. Prima, maar toen ik klaar was met studeren en mijn diploma had kon ik geen werk 
vinden, domweg omdat er geen werk was.

De enige sector waar in die tijd werk in was, was het onderwijs. En omdat veel mensen uit mijn familie uit het 
onderwijs kwamen, leek me dat geen slecht idee. Het duurde niet lang of ik had een baan. De studie die ik hiervoor 
volgde, was in de avonduren, drie avonden per week. Ik vond het een zware tijd, 40 uur werken, drie avonden 
studeren. Omdat ik in veel vakken geinteresseerd was, volgde ik ook meer vakken dan noodzakelijk. Ik vond het 
leuk, wel vermoeiend. Het lukte me ook niet om het af te ronden, immers ik had de opleiding niet meer nodig om 
werk te vinden. Ik kwam meer mensen tegen die moeite hadden om een studie af te maken. Ik ging het ook goed 
snappen: zeker als je het niet nodig lijkt te hebben omdat je al werk hebt, is de motivatie om een opleiding af te 
maken zwaar. 

Nu kan ik me ook voorstellen dat veel jongeren op het eiland hetzelfde gevoel hebben: “Waarom zou ik mijn studie 
afronden? Ik kan zonder diploma ook aan de slag.” 

Toch heb ik terugkijkend een mooie les op school geleerd. Het was het doorzetten, dat me iets opleverde. ‘Studeren 
is leren nuanceren’, legde iemand me ooit uit. Ik heb niet altijd op ‘de juiste’ opleiding gezeten, maar dat ik bleef 
studeren, maakte dat er steeds nieuwe ideeen en mogelijkheden bij me kwamen. Ik leerde steeds iets bij. Later was 
ik blij dat ik een heus en mooi diploma heb gehaald, ook al deed ik in eerste instantie met dat diploma niet veel. Ik 
leerde zaken systematisch te bekijken en aan te pakken. En daar heb ik nog elke dag iets aan. 

Voor mij zit hier ook de kern van een studie, 
welk niveau dan ook: je leert jezelf om moeilijke 
dingen aan te pakken. Dat kun je voor de rest van 
je leven gebruiken, waar je ook terecht komt. 

Door je te blijven ontwikkelen, leer je ongemerkt 
dingen die je jarenlang zullen helpen, op welke 
opleiding je ook zit. 

Iets afmaken is niet simpel, en daarin zit precies 
de les. 



WE’VE GOT A WINNER!

Tarimar Thom, pas 20 jaar, en nu al goud op Bonaire en zilver in Miami gewonnen. Hoe zit dat?

“Ik ben op Curaçao geboren en woon vanaf mijn twaalfde op Bonaire. Op mijn vijftiende had ik al mijn 
MAVO diploma op zak en vervolgens doorgestroomd naar het MBO Horeca, niveau 2. Daar was ik twee jaar 
later mee klaar. Helaas was er toen nog geen hoger (vervolg-) niveau. Dus aan het werk gegaan. De horeca 
heeft me altijd al getrokken; vanaf mijn vijftiende combineerde ik school met baantjes in de hospitality-
sector.
Mijn eerste baan was bij Divi Flamingo en via allerlei tussenstops nu helemaal in mijn element in de Cuba 
Compagnie. Ga werkelijk elke dag fluitend naar mijn werk. Elke dag is anders, nooit sleur. Leuke mensen 
ontmoeten die komen genieten van onze gerechten en drankjes en het is ook erg goed voor mijn talenkennis!
En vergeet niet: It makes good money!

Ik mag het zelf eigenlijk niet zeggen, maar ‘men’ vind mij een goede barkeeper. Zodoende kreeg ik een 
uitnodiging om mee te doen aan de bartenders competitie. 
Zelf een cocktail samenstellen. Veel proeven uiteraard………uiteindelijk had ik twee winnaars, de ‘Dushi 
Kadushi” en “Bonaire Salt Explosion’.

Niet verwacht, wel gehoopt: goud gewonnen met mijn cocktail! 

Tja, toen werd ik toegevoegd aan het Culinaire Team Bonaire om mijn eiland te vertegenwoordigen op 
de internationale wedstrijd in Miami. Twaalf Caribische (ei-)landen deden mee aan de competitie en vol 
trots won ik daar de zilveren medaille. Ik heb in Miami een heerlijke week gehad, ondanks de stress van de 
wedstrijd.
De horeca is werkelijk fantastisch om in te werken. Althans, als je gedreven bent en een goede opleiding 
gevolgd heb.
Ongeacht dat ik me als een vis in het water voel in de Cuba Compagnie/ Hospitality-sector liggen mijn 
ambities toch ergens anders: ik ben nu bezig, naast mijn werk, met de opleiding tot piloot. Ja, dat kan óók 
op Bonaire!
Dus wil je nog genieten van mijn cocktails: kom snel langs en vertel me je wensen, dan stir, shake, blend of 
build ik een cocktail voor je die je nog lang zal heugen!” 

Wil je meer weten over opleidingsmogelijkheden in horeca/toerisme?: Vraag je decaan!
En voor piloot kijk je op de website: www.falkiaviation.com



Een studie stad en dus een universiteit kiezen wordt door 
verschillende argumenten beïnvloed: De kwaliteit van de opleiding, 
een beschikbare woning, de taal en cultuur en het financiële plaatje 
zijn slechts enkele aandachtspunten die toekomstige studenten 
bezighouden. 

Vaak wordt de invloed van de behoefte om dicht bij huis te studeren, 
niet eens besproken. Dit is echt jammer, want kies je voor een 
universiteit dicht bij huis dan kies je voor de vrijheid om op afstand 
van je ouders je eigen leven te leiden en toch de genegenheid, 
liefkozing en steun te krijgen in tijden van “emotionele nood”.
Je werkt dus bewust aan je toekomstige carrière en je kan als het 
even moet naar “huis vliegen” omdat de kosten vaak niet meer 
zijn dan 500 gulden. 

Wil jij in het buitenland studeren en toch “dia di Rincon“ bijwonen? 
Dan is de Universiteit van Aruba een mogelijke keuze voor jou. 
We hebben verschillende studiemogelijkheden zowel voor 
studenten die een  VWO, HAVO of MBO diploma hebben behaald. 
Studenten die een VWO diploma hebben kunnen zich voor de 
rechtenstudie aanmelden of kiezen voor  een van de andere studies. 
Studenten die een HAVO of MBO diploma hebben kunnen zich bij 
ons aanmelden voor bijvoorbeeld de opleiding Bedrijfsadministratie 
of Marketing (FEF), Social Work and Development of Organization, 
Governance and Management(FAS). Daarnaast hebben we ook 
een opleiding op het gebied van Toerisme (FHTMS)bijvoorbeeld. 

Verder zal de taal en cultuur voor jou geen enkel probleem zijn, want 
zoals je weet is Papiamento ook onze taal, toch! De Universiteit 
van Aruba heeft verschillende studentenclubs waar je andere 
studenten kan ontmoeten in een ontspannende educatieve sfeer. 

Tot slot willen we jou een scenario voorleggen. Stel je komt naar 
Aruba om te studeren dan moet je volgens onze inschatting 
minimaal 6000 gulden hebben per studiejaar, dit is inclusief boeken, 
collegegeld en let wel twee tickets heen en weer naar Bonaire. 
Over vier jaar is dit niet meer dan 24.000 gulden. Ondanks het feit 
dat deze schatting exclusief je maandelijkse kosten is, durven wij 
te zeggen dat de prijs-kwaliteit verhouding nergens anders beter 
kan. 

Wil je meer weten over de Universiteit van Aruba bezoek dan 
onze website http://www.ua.aw  of kijk op onze Facebook pagina: 
University of aruba(osa).Heb je vragen? Stuur dan gerust een 
email naar osa@ua.aw.

Studeren in het buitenland en toch thuis zijn voor dia di Rincon



TA BO FUTURO, BAI P’E!
Nu is het de tijd van je leven! De toekomst ligt voor jou, maar wat nu? Wie ben je? Wat kan je? Wat zijn jouw 
vaardigheden? Welke mogelijkheden zijn er voor jou? Hoe ga jij jou keuzeproces vormgeven? Welke keuze ga je 
maken? Belangrijke vragen waar je een antwoord op zal moeten geven.

Volgens de nieuwe theorieën en inzichten behoor je tot de Z-generatie. De Z-generatie is tussen 1992 – 2010 
geboren. Je beschikt onder ander over de volgende eigenschappen: je bent erg handig met interactieve media, 
werkt graag met allerlei digitale apparatuur, je bent snel, flitst als het ware voorbij. Ondanks dit wil je structuur, 
duidelijkheid en in het bijzonder digitale aansturing. E-book, E-commerce, E-learning en vele E-toepassingen zijn 
heel normaal voor je.

Aangezien het E-structuur een onderdeel van je leven is geworden, zal het heel goed van pas komen bij het 
beantwoorden de gestelde vragen aan het begin van dit artikel. Een passende keuze maken is van essentieel belang 
voor de toekomst die voor jou ligt. Je zult stappen moeten nemen om een studie te kiezen, welke jou de mogelijkheid 
zal bieden om bepaalde functies te kunnen uitoefenen. Er zijn verschillende stappenplannen die je zou kunnen 
volgen. Het volgende stappenplan is de moeite waard om te volgen. Je kunt bij het volgen dat het stappenplan 
gebruik maken van digitale infrastructuur, - hulpmiddelen, - assistenten en apparaten. Het stappenplan zit er als 
volgt uit.

1. Verken je situatie. Wie ben je? Waar sta je nu? Wat heb je al gedaan om je studiekeuze voor te bereiden? 
 Wie kan je hiermee helpen?
2. Verken je doelen en wensen. Wat wil je kunnen doen? Wat wil je bereiken? Welke opleiding wil je gaan  
 volgen? Waar wil je de opleiding volgen?
3. Verken je capaciteiten. Wat kan je? Welke vakken ben je goed in? Welke diploma ga je behalen? Welke  
 vaardigheden, kwaliteiten en eigenschappen beschik je over?
4. Verken je interesse. Wat vind je leuk om te doen? Wat doe je in je vrije tijd? Waarover zoek je graag  
 informatie? Wat intrigeert jou?
5. Verken de studiemogelijkheden en de alternatieven. Ga op zoek naar informatie, schriftelijk en natuurlijk  
 DIGITAAL!
6. Verken de opleidingen. Welke opleidingen zou je willen volgen? Vergelijk de opleidingen die je bij stap 2  
 hebt uitgekozen. Passen ze bij jouw capaciteiten, vaardigheden, eigenschappen en interesses? Kloppen ze  
 met jouw toekomstsbeeld?
7. Kies een opleiding. Hak de knoop door! Maak een keuze
8. Voer je plan uit. Wat weerhoud je om je doel te bereiken? Waar moet je rekening mee houden? Hoe ga je  
 nu verder? 

Uiteindelijk zal je je keuze realiseren en dan begin 
je aan een nieuwe fase……… de toekomst. Heel veel 
succes toegewenst met de te maken keuze en zoek hulp 
bij degenen die jou tijdens je reis daarnaartoe kunnen 
begeleiden en ondersteunen. 

Lilian Paula-Crestian
Studie- en beroepskeuzeadviseur
Decaan Scholengemeenschap Bonaire



Forma, een logische keuze!
Het opleidingsinstituut FORMA (Formashon pa Mayan) is in 1992 opgericht. Het begon met het verzorgen van 
cursussen voor jonge moeders en drop-outs. In de avonduren gaf FORMA een aantal taalcursussen voor anderstaligen. 
Voor velen was FORMA een instituut voor degenen die nergens anders een opleiding konden volgen.

Inmiddels bestaat FROMA uit 4 afdelingen:
1. Alfabetisering
2. Sociale Kanstrajecten Jongeren (SKJ)
3. MBO niveau 1
4. Cursussen

Sinds 2008 heeft FORMA 171 diploma’s MBO niveau 1 overhandigd aan zowel jongeren als volwassenen. Van deze 
gediplomeerden is een groot deel op de arbeidsmarkt terechtgekomen. Een aantal heeft een MBO niveau 2 met 
succes afgerond. Er zijn zelfs succesverhalen van 2 kandidaten die uiteindelijk zelfs een HBO opleiding aangedurfd 
hebben!

De laatste drie jaar is duidelijk een nieuwe trend te zien. Jongeren die door verschillende omstandigheden een MBO 
niveau 2 nog niet aan kunnen maken een zijstapje door eerst een diploma niveau 1 bij FORMA te halen. FORMA 
biedt drie opleidingen niveau 1 nl., Horeca Assistent, Assistent Bouw en Infra en Arbeidsgekwalificeerd Assistent.

Het zal je lukken!
Henna Abdul is 25 jaar oud. Op haar 18de raakte ze zwanger terwijl ze bezig was met haar opleiding aan de MAVO 
van het SGB. Toen de baby eenmaal geboren werd moest ze van school af om een baan te zoeken om in het 
onderhoud van haar dochtertje te kunnen voorzien. Ze is toen bij de Bonaire Giftshop gaan werken. Toen hoorde 
ze van de mogelijkheid om een erkend diploma bij FORMA te kunnen halen terwijl ze geholpen kon worden met de 
opvang van haar kindje en een kleine tegemoetkoming kon krijgen. Ze pakte deze kans aan en had binnen een jaar 
haar diploma AKA niveau 1 binnen. 

Henna heeft geen enkele spijt dat ze die stap genomen heeft. Haar diploma heeft deuren voor haar geopend en 
haar vaardigheden geleerd die ze nog steeds in haar dagelijks leven gebruikt. Met haar diploma op zak kreeg ze een 
baan bij Kooyman. Ze kon ook nog met een opleiding starten gedurende dat jaar. Na Kooyman heeft ze een contract 
bij het Postkantoor gekregen. Haar doel in het leven is om steeds te blijven groeien. Met die gedachte heeft ze 
uiteindelijk bij de RBC Bank gesolliciteerd. Binnen een dag had zij de baan als caissière bij een prestigieuze bank op 
Bonaire.

Henna is FORMA heel erg dankbaar. Meer dan het diploma zijn 
de competenties die ze dagelijks nodig heeft om zich staande te 
houden in de maatschappij. Ze heeft geleerd om voor zichzelf op 
te komen en dat af en toe het hoofd buigen ook nodig is om verder 
te kunnen.

“Ik heb geen schaamte om te vertellen dat ik bij FORMA begonnen 
ben. FORMA heeft mij geleerd om sterk in mijn schoenen te staan. 
Ik heb geleerd dat als je iets wil in het leven dat je erachteraan 
moet gaan en het zal je lukken.”

Studenten van allerlei achtergronden kunnen bij FORMA een traject of opleiding volgen. Zo krijgen we jongeren 
aangemeld door reclassering, integrale wijkaanpak en ook de studenten die het PRO bij het SGB afronden krijgen 
de kans om bij FORMA een vakdiploma te krijgen waarmee ze uiteindelijk de arbeidsmarkt op kunnen. 

De aanpak van FORMA is anders dan op de reguliere school. Studenten zijn hier wat ouder en worden ook als 
volwassenen behandeld. Dat vinden de studenten ontzettend fijn. Dat betekent niet dat er geen regels meer zijn. 
De regels worden nl. door de studenten zelf gemaakt. Studenten zijn verantwoordelijk en worden geholpen om een 
volwaardige burger van Bonaire te worden.

Interesse in een cursus, traject of opleiding via FORMA? Kom langs op de Kaya L.D. Gerharts 15 of bel ons op 
71716949 of bezoek onze webpagina www.fundashonforma.com.
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Interessante websites
Ban Boneiru Bèk

beroepen.startkabel.nl

beroepeninbeeld.nl

beroepskeuze.pagina.nl

DUO

FINEB

jongeren.werk.nl

kennisnet.nl

mbo.pagina.nl

Mbowijzer.nl

Studiefinanciering

Studiekeuze 123

The University of the Dutch Caribbean

University of Aruba

University of Curacao

University of Sint Maarten

http://www.banboneirubek.nl
http://beroepen.startkabel.nl
http://www.beroepeninbeeld.nl
http://beroepskeuze.pagina.nl
http://www.duo.nl
http://www.rijksdienstcn.com/fineb
http://jongeren.werk.nl
http://www.kennisnet.nl%0D
http://mbo.pagina.nl
http://www.mbowijzer.nl
http://www.rijksdienstcn.com/onderwijs/studiefinanciering
http://www.studiekeuze123.nl/
http://www.udc.an/
http://www.ua.aw/
http://www.uoc.cw/
http://www.usmonline.net/
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