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1.  Contactgegevens 

 
Het Study & Career Event 2019 werd georganiseerd door:  
Fundashon Ban Boneiru Bèk (BBB)  
Coördinator:  Maria en Hein van Senten 
E-mail:   studyfairbonaire@gmail.com  
Tel.nr.:   +599 701 9797 
 

 

 

 

 

2.  Inleiding 

 

Het jaar 2020 is voor iedereen een bijzonder jaar geworden. Ook voor de organisatie moest er al in 
april gedacht worden over de Study & Career Event Bonaire van november. De Fundashon Ban 
Boneiru Bèk (BBB) organiseert sinds 2007 het Study & Career Event (SCE). Begin van het jaar heeft 
het bestuur gevraagd aan Maria en Hein van Senten om de organisatie op zich te nemen. Al snel 
bleek dat de SCE niet in dezelfde vorm gepresenteerd kon worden.  

In mei zijn de organisatoren van de SCE en het BBB bestuur bij elkaar gekomen, om de datum vast te 
stellen en over de opzet van de dag te beslissen. Er is meerdere keren overleg gevoerd onder de 
organisatoren. Al snel bleek dat de SCE in de oude vorm geen optie was. 

Het evenement wordt elk jaar georganiseerd op een datum die aansluit op de Studie en 
Beroepenmarkt op Curaçao. Er is om die reden contact gezocht met de organisatie op Curacao. Ook 
zij bevestigden dat de datum niet vastgehouden kon worden. Er is met de andere eilanden tot een 
afspraak gekomen om de markt definitief uit te stellen naar 2021. 

De vraag is hoe gaan we verder. Al snel blijkt dat er in november voor de leerlingen van Havo, VWO 
en MBO een keuze pakket aan te bieden. De keuze viel al snel op een online SCE. Het bestuur van 
BBB heeft contact opgenomen met een ICT bedrijf Highway IT op Bonaire. Er is een website gemaakt 
voor de studenten op alle eilanden met de naam www.studychoicecarbbean.com met als doel dit 
voor meerdere jaren te continueren en professioneel aan te bieden voor alle eilanden. 

Concluderend kunnen we stellen dat het evenement naar tevredenheid is georganiseerd. De 
presentaties werden aangeboden door onderwijs instellingen uit de Verenigde Staten, Canada, 
Nederland en de Cariben. De studenten konden de presentaties klassikaal en of alleen volgen. Tevens 
konden zij dat later met de docent en ouders terug kijken. In samenspraak met de organisaties van 
de andere eilanden is gekozen voor 9 en 11 november. 

 

 

 

 

 

 

mailto:studyfairbonaire@gmail.com
http://www.studychoicecarbbean.com/
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3.  Publiciteit 

 

Dit jaar is naast de websites weer intensief gebruik gemaakt van facebook voor het genereren van 
publiciteit.  

De reguliere pers heeft dit jaar goed gereageerd op de persberichten. Deze zijn meerdere keren door 
de geschreven pers geplaatst (Bonaire.nu, Amigoe, Extra). In de dagen voor het evenement hebben 
we ook publiciteit gehad bij de radio BonFM  

Ten derde zijn er nieuwe posters gedrukt en deze ook naar de organisaties van de andere eilanden 
digitaal gestuurd. 
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4.  Het evenement 

 
4.1  Activiteiten 

 

De presentator krijgt een “room” toegewezen en 45 minuten om zich te presenteren. Het 
advies is dat de presentatie ongeveer 20 minuten gaat duren en daarna een vraag en 
antwoord tijd mogelijk. 

 

Presentaties op 9 november 

 

De presentatie van maandag 9 november begon in 4 “rooms” om 8uur de “general presentation” 

 

Virtual Youth Support 

Studiefinanciering Bonaire, Sint-Eustatius of Saba 

Stichting Ocan 

TuranGoeloe 

 

De presentaties van de onderwijsinstellingen volgen: 

9.00 uur 

NHL Stenden Leeuwarden 

Hotel Management School Maastricht 

Webster Leiden Campus 

Saxion Hogeschool 

 

10.00 uur 

Fontys Eindhoven/Tilburg/Venlo 

University of Miami  

Hogeschool van Amsterdam 

Tilburg University 

TU Delft  

 

11.00 uur 

Hogeschool Rotterdam (Nederlands) 

Hotel school The Hague 

Wageningen University & Research 

South Eastern University 

St. Maarten Academy's CAPE Division  
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12.00 uur 

Indian River State College FL 

Genesee Community College USA 

MONROE College 

St. George’s University 

UStudy Onderwijs Adviesbureau 

 

13.00 uur 

BISHOP’S UNIVERSITY CANADA 

Embry-Riddle Aeronautical University FL 

Johnson & Wales University 

Flagler College FL 

University of St. Martin 

 

 

 

 

Presentaties op 11 november 
 

De presentatie van maandag 11 november begon in 4 “rooms” om 8uur de “general presentation” 

 

My Future Career 

TuranGoeloe 

Stichting Studiefinanciering Curaçao 

Dutch Caribbean Accountants Association 

 

De presentaties van de onderwijsinstellingen volgen: 

9.00 uur 

University Aruba 

Saxion Hogeschool 

Windesheim University of Applied Sciences  

Hogeschool Rotterdam (English) 

 

10.00 uur 

University Leiden 

Maastricht University 

Hanzehogeschool Groningen  

Radboud Universiteit  

University of Miami  
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11.00 uur 

Universiteit Twente  

Hogeschool Utrecht  

South Eastern University 

Houston Community College 

Saba Comprehensive School 

 

12.00 uur 

Northwest Missouri State University  

Seneca College Canada 

LIPSCOMB University 

University of Curacao 

UStudy Onderwijs Adviesbureau 

 

13.00 uur 

Wayn State College 

Max the Mutt College of Animation, Art & Design 

Carleton University 

University of Waterloo 

Indian River State College FL 

 

 

 

 

Online Informatiemarkt 

De informatiemarkt vond plaats op twee dagen maandag en woensdag van 8.00- 14.00 uur vanuit de 
website www.studychoicecaribbean.com. Beide dagen zijn met succes ondersteund door Highway IT 
Bonaire. De presentaties waren door de presentators goed voorbereid en hebben weinig problemen 
gegeven.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.studychoicecaribbean.com/
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4.2  Bezoekers  

Er is een geweldig groot aantal leerlingen geweest die de presentaties op die twee dagen bekeken 
hebben. Het aantal is meer dan 450 geweest. Het exacte aantal is moeilijk te zeggen omdat er ook 
klassikaal gekeken werd. 

Fig.1 

 
Aruba 2.2% 

Bonaire 34.1% 

Curacao 10.0% 

StMaarten 53.0% 

Statia 0.7% 

Saba 0.0% 

 

Fig.2 

 
MBO 6.4% 

HAVO 72.6% 

VWO 21.0% 

Bezoekers per eiland

Aruba Bonaire Curacao StMaarten Statia Saba

Bezoekers per opleiding

MBO HAVO VWO
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4.3 Presentators 

In totaal waren er 56 presentaties gehouden op 2 dagen. Enkele hebben op beide dagen hun 
presentatie gegeven. De presentaties zijn in diverse talen gepresenteerd, Papiamentu, Engels en 
Nederlands.  
 
Fig.3 

 
 

Aruba 2.0% 

Canada 9.8% 

Curacao 9.8% 

CN 5.9% 

Nederland 43.1% 

St. Maarten 3.9% 

USA 23.5% 

West Indies 2.0% 

 

5.  Vooruitzichten 2021 
 

De presentaties zijn erg goed verlopen. De organisaties die een presentatie verzorgen zijn er 
enthousiast over, en ook de leerlingen evalueren de presentaties zeer positief.  Er is nu een erg goed 
contact met de organisaties van de andere eilanden. Dit zullen we moeten continueren, ook het Liseo 
en het MBO zullen de contacten verstevigd moeten worden. 

Wij zien nu als organisatie SCE dat er meer “tailormade” gedacht moet worden om presentatie aan 
te bieden. Nu is in november de doelgroep Havo, VWO en MBO geweest. Voor deze doelgroep zijn 
de presentaties gedaan door Universiteiten, Colleges en Hogescholen.  De volgende doelgroep is de 
VMBO en Mavo. Zij willen een keuze kunnen maken waar hun vervolgstudie is en mogelijk is. Dus 
daar zal in het eerste kwartaal van 2021 een soort gelijke mogelijkheid aangeboden moeten worden. 
Maar dan zal er een overzicht van MBO opleidingen in de Caribbean moeten zijn. Zodat de studenten 
optimaal hun keuze kunnen maken. 

Presentators

Aruba Canada Curacao CN Nederland St. Maarten USA West Indies
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De vooruitzichten na deze online presentaties van de onderwijs instellingen en ondersteunende 
organisaties zijn gezien de COVID 19 pandemie nog niet duidelijk aan te geven. Het bestuur van de 
stichting BanBoneiruBèk zal met de andere Caribische eilanden ruggenspraak houden over de 
invulling van komende jaren 2022-2023-2024. 

Er zal in 2021 een afweging gemaakt moeten worden voor een nieuwe formule, eventueel een 
combinatie van twee mogelijkheden, “online” voor de Caribische eilanden en “personal” fairs per 
eiland. 

 

6.  Financieel overzicht 

 

Hieronder wordt een beknopt financieel overzicht gepresenteerd van de uitgaven van Fundashon 
Ban Boneiru Bèk voor het Study & Career Event Bonaire 2020. 

 

 

Study & Career Event Bonaire 2020 US$  

Inkomsten   

Saldo $ 

Deelnemers $ 

-0.00 

0.00 

Sponsors $ 8,000.00 

Totaal $  8,000.00 

Uitgaven  

ICT hardware & software 4000.00 

Organisatie 3200.00 

Reservering 2021 5000.00 

Totaal 12,200.00 

  

Beginsaldo 2020 -4200.00 

 

 

 

 

 

 

 

 


