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ORIENTATIE PROJECT 

van de 

Stichting Ban Boneiru Bèk 
 

 

 

Oriëntatiebezoek aan Nederland,  

Het project  « Logra Sigui Logra...! »  is een gericht pilot project voor VWO-5 

studenten van de Scholengemeenschap Bonaire, die na het voltooien van hun studie op 

Bonaire naar Nederland vertrekken om hun studie te vervolgen. Uiteindelijk doel is om ook 

de HAVO-4 en SBO niveau 4 bij dit project te betrekken. 

 

De doelstelling.  
Het overgrote deel van de Vwo-leerlingen van Bonaire zal na het examen een opleiding gaan 

volgen in Nederland. En doordat zij geen Open Dagen kunnen bezoeken vanuit Bonaire blijft 

in veel gevallen de kennis over de studiemogelijkheden zeer beperkt.  

  

Het doel van dit oriëntatiebezoek aan de Nederlandse Universiteiten en Hogescholen is het 

vergroten van de kennis van de keuzemogelijkheden voor de leerlingen, zodat ze een 

weloverwogen keuze kunnen maken. Een weloverwogen keuze bestaat niet alleen uit welke 

studie een leerling wil gaan doen, maar ook in welke stad de leerling die gaat doen. Tijdens 

dit oriëntatiebezoek zullen de leerlingen zich niet alleen oriënteren op de toekomstige studies, 

maar ze zullen ook kennismaken met de studentensteden, studentenhuisvesting en een beetje 

van de Nederlandse cultuur proeven. 

  

Wanneer de leerlingen goed geïnformeerd zijn over hun mogelijkheden, de sfeer in Nederland 

al hebben geproefd en informatie hebben gekregen over het vestigen in Nederland, dan zal de 

overgang van VWO naar hun vervolgstudie beter verlopen. Een dergelijke tijdige 

kennismaking met Nederland zal de kans op onnodige drop-out uit het educatieve traject 

drastisch verkleinen. Het oriëntatiebezoek zal een belangrijke eerste stap zijn in de richting 

van een goede integratie in Nederland. Zowel de leerlingen als Bonaire zullen hiervan groot 

profijt hebben. 
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Oriëntatiebezoek aan Nederland in 2008,  
 

Van 8 maart tot 22 maart 2008 is het eerste oriëntatiebezoek geweest voor 13 studenten en 3 

begeleiders. 

• Vlucht met Arkefly v.v. 

• Vervoer in Nederland met 2 busjes. 

• Verblijfplaats in Beekbergen, twee vakantiewoningen. 

• Universiteiten en Hogescholen bezocht in Amsterdam, Utrecht, Groningen, Enschede, 

Maastricht, Delft, Leiden, Nijmegen, Rotterdam, Den Haag. 

• Musea bezocht in Amsterdam 

• Ervaring opgedaan met het openbaar vervoer (tram, bus, trein). 

• Studentenwoningen bezocht. 

• Antillenhuis bezocht. 

• Culturele avond in Apeldoorn. 

• Ervaring opgedaan met huishoudelijke zaken (boodschappen, koken, enz.)  

 

Het project « Logra Sigui Logra...! » zal in 2010 worden uitgebreid met HAVO-4 / 

SBO en bezoeken aan de eilanden Curaçao en Aruba. 

 

 

 

Oriëntatiebezoek aan Nederland in 2009,  
 

Dit jaar 2009 is het oriëntatieproject voor in totaal 21 personen waarvan 3 begeleiders met 18 

leerlingen. De start is op zaterdag 28 maart op Bonaire; de aankomst in Nederland is op 29 

maart 2009. Het project eindigt op 9 april 2009. 

Hoe ziet het programma er voor 2009 in grote lijnen uit. Nog niet alles is vastgelegd. 

De Universiteiten welke op het wensenlijst staan van de leerlingen die bezocht willen worden 

zijn: 

 Universiteit van Maastricht 

 Universiteit van Amsterdam 

 Universiteit Groningen 

 Universiteit Nijmegen 

 Erasmus Universiteit Rotterdam 

 Technische Universiteit Delft 

 Universiteit Utrecht 

 Wageningen Universiteit 

 

De 3 begeleidende docenten zijn: 

 Mary Ann Koops  

 Johannetta Gordijn  

 Edi Carolina  
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De 18 leerlingen zullen d.m.v. fundraising op Bonaire de middelen bij elkaar proberen te 

krijgen. Echter, door de beperkte groep bedrijven en mogelijke activiteiten op Bonaire, is het 

onmogelijk om de benodigde middelen bij elkaar te krijgen. Daarom zal deze vraag ook 

gedeeltelijk in Nederland neergelegd worden. 

 

Voor Nederland kunnen de deeldonaties in euro´s ingevuld worden voor het volgende: 

 Donatie A: onderkomen voor 1 nacht in Amsterdam op zondag 29 maart. Kosten        

€ 500,00 
 Donatie B: 3 autobusjes en brandstof voor 7 personen per bus gedurende de gehele 

periode. Kosten € 3.000 

 Donatie C: verblijf gedurende de gehele periode m.u.v. de eerste dag. Drie vakantie 

woningen in Beekbergen. € 2.600,00 

 Donatie D: reiskosten van 3 begeleiders € 2.400,00 

 Donatie E: openbaar vervoer voor de eerste en laatste dag in Amsterdam. Kosten € 

500,00 
 Donatie F: winterkleding, bijv. trui, jas, das en dichte schoenen. T.w.v. € 200,00 pp. 

Kosten € 3.600,00 

 

Bovengenoemde bedragen, in totaal € 12.600,00, zijn voor Bonaire fors en daarom vragen wij 

steun bij bedrijven en instellingen in Nederland. 

 

Daarnaast zal door de ouders een bijdrage geleverd moeten worden voor de ticketkosten à      

€ 800,00 pp. en de kosten voor eten, drinken en zakgeld voor 14 dagen. Geschat op € 1100,00 

per leerling. 

 

 


