
Missie
Het verzekeren van gelijke toegang tot kwaliteitsvol 
duurzaam onderwijs en het bevorderen van levenslang 
leren voor iedereen. Het onderwijs biedt de lerende een 
leerrijke omgeving aan, waarin het Arubaanse eigene 
gecombineerd wordt met een open instelling voor 
mondiale ontwikkelingen.  

Visie
Kwaliteitsonderwijs dat generaties 
(van jong tot oud) in staat stelt 
om hun individuele leerbehoeften, 
ambities en talenten optimaal te 
ontwikkelen en bij te dragen aan  
een duurzame samenleving.

Waarden
Gezamenlijk  
verantwoordelijk voor 
kwaliteitsonderwijs

PEN
2030 
Plan Educacion Nacional

Strategische Doelen
1. Ontwikkeling individuele leerbehoeften, ambities  

en talenten

 Speerpunten:
 1.1 Gepersonaliseerd onderwijs 
 1.2 Het ontwikkelen van competenties na schooltijd
 1.3 Spelenderwijs leren in de voorschoolse educatie

2. Onderwijs met gelijke mogelijkheden voor iedereen

 Speerpunten:
 2.1 Digitalisering van het onderwijs 
 2.2 Versterking van de zorgstructuur
 2.3 Verbreding van het onderwijsaanbod

3. Duurzaam verhogen kwaliteit onderwijs

 Speerpunten:
 3.1 Lerarencompetenties optimaliseren 
 3.2 Stimulerende leeromgeving
 3.3 Innovatieve ontwikkeling in het onderwijs
 3.4 Efficiënte en effectieve ondersteuningsmechanisme 
 3.5 Samenhangend onderwijsstelsel

4. Ontwikkeling 21e eeuwse competenties voor een 
duurzame samenleving op Aruba en de wereld

 Speerpunten:
 4.1 21e eeuwse vaardigheden 
 4.2 Meertalige vaardigheden
 4.3 Lifelong learning skills
 4.4 Culturele competenties 
 4.5 Duurzaam denken en handelen

Ambities
Onderwijs is medeverantwoordelijk 
voor het realiseren van een 
duurzame samenleving. Kinderen en 
jongeren hebben een essentiële rol 
in de richting van de toekomst van 
Aruba en de wereld. Volwassenen 
hebben ook invloed op een betere 
samenleving en de wereld en 
fungeren als voorbeeld voor de 
kinderen en jongeren. Volwassenen 
die zich verder willen ontwikkelen 
en verder willen leren krijgen de 
kans om dit te doen, hetzij via 
formeel onderwijs of non-formeel 
onderwijs. Alle generaties dragen 
samen bij aan een beter heden  
en toekomst.

Het onderwijs is duurzaam van 
kwaliteit en de school biedt een 
aantrekkelijke omgeving voor leren 
die leidt tot de gewenste resultaten. 

De lerende krijgt gelijke 
mogelijkheden in de school om 
individuele leerbehoeften, ambities 
en talenten te ontwikkelen. 

Generaties van lerenden hebben 
de juiste competenties voor een 
duurzame samenleving in ons  
land en de wereld en geven  
weer hun inbreng voor een  
beter onderwijs.
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