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Voorwoord 
 

 

Voor u ligt het jaarverslag over de positie van het regulier onderwijs op Aruba gedurende 

het schooljaar 2012/2013, gemaakt door de afdeling Onderzoek & Statistiek. Hierin 

worden de gegevens van leerlingen, en leerkrachten weergegeven. De gegevens die in 

dit verslag zijn verwerkt, zijn door de scholen via hun respectievelijke schoolbesturen 

aan de Directie Onderwijs verstrekt. De gegevens zijn door middel van verschillende 

formulieren, met de wettelijke verplichting deze in te vullen en op te sturen, verkregen.  

Het is voor Directie Onderwijs van groot belang dat jaarlijks alle scholen hun gegevens 

volledig, tijdig en correct ingevuld opsturen. Hierdoor kan Directie Onderwijs optimaler 

en efficiënter het onderwijsveld ondersteunen in het plannen en het nemen van 

besluiten. 

 

 

 

 

Drs. Anne-Marie Proveyer-Groot  

Directeur Directie Onderwijs 
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Inleiding 
 

 

Dit jaarverslag is bedoeld als hulpmiddel voor alle scholen, instellingen, en andere 

stakeholders die gegevens van het onderwijsveld nodig hebben. De staat van het 

regulier onderwijs op Aruba gedurende het schooljaar 2012/2013 wordt aan de hand van 

tabellen, figuren en kerngetallen weergegeven. 

 

Door technische problemen wordt de teldatum van instroom en uitstroom van leerlingen 

van de maanden september, december, maart en juni gebruikt voor de gegevens van de 

leerlingen. Deze gegevens kunnen afwijken na het invoeren van alle leerlingengevens in 

het datasysteem.  

 

Het onderwijs van Aruba bestaat uit meer dan 81 scholen die door de Arubaanse 

overheid wordt gesubsidieerd. Onder de privé, niet gesubsidieerde scholen vallen de 

volgende scholen: The International School of Aruba, de Schakel, Ibero American High 

School, Instituto Aristi, Xavier University School of Medicine en Aurues University School 

of Medicine (formalig All Saints University of Medicine). In tabel 1 is een overzicht te zien 

van de 81 scholen die door de Arubaanse overheid worden gesubsidieerd. V.w.b. I.P.A., 

U.A. , het Avondonderwijs en de andere bovenvermelde privé scholen, zullen deze 

allemaal apart aan bod komen.  

 

 

Allereerst wordt in hoofdstuk 2 de informatie over de leerkrachten binnen het primair 

onderwijs toegelicht. In hoofdstuk 3 wordt de informatie betreffende het secundair 

onderwijs toegelicht. Vervolgens bevat hoofdstuk 4 de informatie over de leerlingen en 

leerkrachten en ondersteunend personeel binnen het post secundair onderwijs en over 

de vraag en aanbod aan leerkrachten, het onderwijsondersteunend personeel, en de 

toegekende studieleningen. In hoofdstuk 5 zal het avondonderwijs besproken worden. 

Hoofdstuk 6 behandelt de informatie over examenresultaten. To slot zal in hoofdstuk 7 

de informatie over niet gesubsidieerd onderwijs worden besproken.  
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1 Algemeen overzicht 
 

 

In het schooljaar 2012/2013 waren er in totaal 21182 leerlingen geregistreerd (tabel 1). 

Het merendeel van deze leerlingen bevinden zich in het basisondewijs (8934). Voor wat 

betreft de leerkrachten, is in tabel 1 te lezen dat in het schooljaar 2012/2013 een totaal 

van 1392 leerkrachten in dienst zijn geweest vanaf het basis tot het met het E.P.I.  

 
Tabel 1; Overzicht van het aantal scholen (per schooltype en schoolbestuur), aantal leerlingen en leerkrachten 
(naar sekse), met betreffende gegevens van het voorafgaande schooljaar. 

 
(*) In het aantal leerkrachten is het zorgleerkrachten en prisma leerkrachten ook inbegrepen.Cijfers van Dep. 
Prins Bernhardschool (12/13) zijn niet ontvangen.
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Voor wat betreft het schooljaar 2012/2013 waren er in totaal 21182 leerlingen die het 

regulier onderwijs volgen (tabel 1). In vergelijking met het schooljaar 2011/2012 is het 

aantal leerlingen afgenomen met 1.4% (300) en het aantal leerkrachten met 1.8% 

(25)toegenomen.  
 

 

 

Er dient rekening te worden gehouden met het feit dat de informatie over de voertaal 

thuis en het geboorteland nog niet bij alle scholen correct wordt ingevuld. Bij sommige 

leerlingen veranderen per schooljaar de gegevens.  

De informatie die in dit jaarverslag wordt gepresenteerd is gebaseerd op gegevens van 

de scholen per 1 september 2012. 
 

 

 
 

 



Statistisch jaarverslag 2012/2013 4 

2 Het primair onderwijs 
 

 

Het primair onderwijs op Aruba kent verschillende onderwijstypen, te weten het 

kleuteronderwijs (26 scholen), het speciaal onderwijs (5 scholen), het basisonderwijs 

(37 scholen) en binnen het basisonderwijs nog het incorporatieonderwijs (1 school). 

De scholen zijn verdeeld over zeven verschillende schoolbesturen.  

In dit hoofdstuk zal een beeld gegeven worden van de leerlingen, de leerkrachten en de 

verschillende onderwijstypen binnen het primair onderwijs. Allereerst wordt het 

kleuteronderwijs besproken, vervolgens het basisonderwijs en het incorporatieonderwijs. 

Het hoofdstuk wordt afgesloten met informatie over het speciaal onderwijs 

 

2.1 Het kleuteronderwijs 
 

Kinderen gaan officieel op vierjarige leeftijd naar de kleuterschool en volgen gedurende 

twee jaar een onderwijsprogramma, waarin ze voorbereid worden op het basisonderwijs.  

 

Informatie leerlingen 

  
In het schooljaar 2012/2013 waren er binnen het kleuteronderwijs totaal 2781 leerlingen 

geregistreerd. Hieronder volgt een overzicht (tabel 3) van het aantal leerlingen in het 

kleuteronderwijs naar sekse. Indien het aantal leerlingen van het kleuteronderwijs in het 

schooljaar 2011/2012 wordt vergeleken met die van het schooljaar 2012/2013 kan 

geconcludeerd worden dat het aantal met 7 leerlingen (2788 naar 2781) gedaald is. 

Relatief gezien bedraagt dit een daling van 0.31%. In vergelijking met schooljaar 

2008/2009 is het aantal leerlingen met 126 leerlingen (21308 naar 21182) gedaald. Een 

daling van 0.6%.(zie jaarverslag 2008/2009).  
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Tabel 2; Overzicht van het kleuteroderwijs per school, sekse en groepen schooljaar 2012/2013 

 

 

Informatie leerkrachten 

 

 

Hieronder wordt een overzicht (tabel 3) gegeven van het aantal leerkrachten dat binnen 

het kleuteronderwijs werkzaam is. Er zijn in het schooljaar 2012/2013 totaal 150 

leerkrachten in het kleuteronderwijs geregistreerd. 

 

Als gekeken wordt naar de sekse van de 

leerkrachten van het kleuteronderwijs 

blijkt uit tabel 3 dat het vrouwelijke 

geslacht (146) de grootste groep is. In 

figuur 1 wordt het aantal leerkrachten 

van het kleuteronderwijs in percentages 

weergegeven. 

      

Fig. 1; Aantal kleuterleerkrachten naar sekse 
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Tabel 3; Overzicht van het aantal leerkrachten van het kleuteronderwijs per 1 september 2012 naar sekse, 
resp. burgerlijke staat en stichtingen  

  

 

Aan de hand van onderstaande tabel 4 is 

te zien dat het merendeel van de 

leerkrachten van het kleuteronderwijs 

van Aruba afkomstig zijn (116), gevolgd 

door Suriname (15) (Figuur 2). 

 
          Fig. 2; Aantal leerkrachten van het  

          kleuteronderwijs naar geboorteland 

 

Tabel 4; Overzicht van het aantal leerkrachten van het kleuteronderwijs per september 2012 naar 

geboorte(ei)land en stichtingen

 

(*)B.E.S. -eilanden= Bonaire, Sint Eustatius en Saba 

(**)SXM = Sint Maarten 
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Voor wat betreft de leeftijd van de leerkrachten is in tabel 5 op te merken dat de meeste 

leerkrachten van het kleuteronderwijs in de leeftijdscategorie 56-60 (27) zitten, gevolgd 

door de leeftijdscategorie 26-30 (26) en de leeftijdscategorie 31-35 (24).  

In het schooljaar 2011/2012 was de grootste groep leerkrachten in de leeftijdscategorie 

van 56-60 (29), gevolgd door de leeftijdscategorie 31-35 (28) (jaarverslag 2011/2012).  

 
 

Tabel 5; Overzicht van het aantal leerkrachten van het kleuteronderwijs per september 2012 naar 

leeftijdscategorie en stichtingen 

 
 

In tabel 6 is het aantal leerkrachten van het kleuteronderwijs te zien die ouder zijn dan 

51 jaar. Het merendeel is 58 jaar (11) oud, gevolgd door 61 en ouder (7). Als naar het 

totaal aantal leerkrachten van het kleuteronderwijs gekeken wordt, betekend dit dat 

34% van het aantal leerkrachten 51 jaar en ouder is. 

 
Tabel 6; Overzicht van het aantal leerkrachten van het kleuteronderwijs ouder dan 50 jaar per september 2012 

naar leeftijd en stichtingen 
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Hieronder volgt een overzicht (tabel 7) van het aantal leerkrachten die in het 

kleuteronderwijs werkzaam is naar bevoegdheid. Van het totaal aantal leerkrachten bij 

het kleuteronderwijs hebben de meeste (128) een akte van bevoegdheid 4-8 van I.P.A. 

 
                       

                        Tabel 7; Overzicht van het aantal leerkrachten van  

                                                      het kleuteronderwijs per september 2011 naar     

                                                      bevoegdheid 
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2.2 Het basis onderwijs 
 

Informatie leerlingen 

 

Het basisonderwijs is bedoeld voor kinderen van 6 tot 12 jaar. Voor kinderen die binnen 

het basisonderwijs zijn, is een overstap naar het speciaal onderwijs mogelijk. Het 

basisonderwijs bestaat uit zes leerjaren. 

 

Er zijn in het schooljaar 2012/2013 totaal 8934 leerlingen in het basisonderwijs 

geregistreerd. In het schooljaar 2012/2013 is het aantal leerlingen met 46 gestegen 

(8888 naar 8934) in vergelijking met schooljaar 2011/2012. Relatief gezien bedraagt dit 

een daling van 0.5%. Ingeval het schooljaar 2012/2013 vergeleken wordt met het 

schooljaar 2008/2009 kan geconcludeerd worden dat het aantal leerlingen met 140 

(9074 naar 8934) is gedaald. Relatief gezien bedraagt dit een daling van 1.5%.  

 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Speciaal_onderwijs
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Tabel 8; Overzicht van het basisoderwijs per school, sekse en groepen schooljaar 2012/2013 
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Informatie leerkrachten 
 

Hieronder wordt een overzicht gegeven van het aantal leerkrachten dat binnen het 

basisonderwijs werkzaam is.  

Er zijn in het schooljaar 2012/2013 totaal 513 leerkrachten in het basisonderwijs 

geregistreerd. Als gekeken wordt naar de sekse van de leerkrachten van het 

basisonderwijs blijkt uit tabel 9 dat het vrouwelijke geslacht (437) de grootste groep is. 

In figuur 3 wordt het aantal leerkrachten van het basisonderwijs in percentages van de 

sekse weergegeven.  

Fig. 3; Aantal leerkrachten van het basisonderwijs naar sekse 

 

 

Tabel 9; Overzicht van het aantal leerkrachten van het basisonderwijs per september 2012 naar sekse, resp. 

burgerlijke staat en stichtingen 

 
 

Aan de hand van onderstaande tabel 10 is te zien dat het merendeel van de leerkrachten 

van het basisonderwijs van Aruba afkomstig is (337), gevolgd door Nederland (111). 

 

Fig. 4; Aantal leerkrachten van het basisonderwijs naar geboorteland 
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Tabel 10 Overzicht van het aantal leerkrachten van het basisonderwijs per september 2012 naar 

geboorte(ei)land en stichtingen 

 

(*)B.E.S. -eilanden= Bonaire, Sint Eustatius en Saba 

(**)SXM = Sint Maarten 

 

Voor wat betreft de leeftijd van de leerkrachten is in tabel 11 op te merken dat de 

meeste leerkrachten van het basisonderwijs in de leeftijdscategorie van 31-35 (88) jaar 

zitten en de leeftijdscategorie van 36-40 jaar (82). In vergelijking met het schooljaar 

2011/2012 zitten de meeste leerkrachten in dezelfde leeftijdscategorie van 36-40 (87) 

en 31-35 (86) als schooljaar 2012/2013.  

 

Tabel 11; Overzicht van het aantal leerkrachten van het basisonderwijs per september 2012 naar 

leeftijdscategorie en stichtingen  

 
 

Van het aantal leerkrachten van het basisonderwijs ouder dan 50 jaar, is in tabel 12 te 

zien dat het merendeel 54 (20) en 61 en ouder (20) zijn, gevolgd door de 

leeftijdscategorie van 53, 56 jaar. Als naar het totaal aantal leerkrachten van het 

basisonderwijs gekeken wordt betekend dat 24.4% van het aantal leerkrachten 51 jaar 

en ouder is. 

 
Tabel 12; Overzicht van het aantal leerkrachten van het basisonderwijs ouder dan 50 jaar per september 2012 

naar leeftijd en stichtingen 
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Hieronder volgt een overzicht van het aantal leerkrachten dat werkzaam is bij het 

basisonderwijs naar bevoegdheid. Van het totaal aantal leerkrachten bij het 

basisonderwijs hebben de meeste (183) akte van I.P.A. bevoegdheid 6-12, gevolgd door 

PABO volledig bevoegd (125). 

 

                          
           Tabel 13; Overzicht van het aantal leerkrachten van  

                                     het basisonderwijs per september 2012 naar bevoegdheid 
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2.3 Het incorporatieprogramma B.O. en V.O. 
 

Binnen het Prisma project voor anderstalige leerlingen bestaan er twee scholen waar het 

incorporatieprogramma gegeven wordt. Voor het basisonderwijs is dat de Scol di Amor 

en voor het voortgezet onderwijs de openbare school Prins Bernard.  

 

Informatie leerlingen 

 
Tabel 14; Overzicht van het incorporatieprogramma per, sekse en groepen 
 schooljaar 2012/2013 
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2.4 Het speciaal onderwijs 
 

Het onderwijs op Aruba kent vijf scholen voor speciaal onderwijs die onderverdeeld zijn 

in 2 vestigingen voor moeilijk lerende kinderen 1 vestiging voor kinderen met gehoor 

problemen die onder de Dienst Publieke Scholen vallen. 1 vestiging voor zeer moeilijk 

lerende kinderen die onder het bestuur van S.G.G. valt. De genoemde scholen voor 

speciaal onderwijs bieden onderwijs aan kinderen die de basisschoolleeftijd hebben. 

De moeilijk lerende kinderen en de kinderen met een gehoorprobleem kunnen verder 

doorstromen naar het lager beroepsonderwijs (E.P.B.) voornamelijk in de aspirant-

opleiding. 

 

Informatie leerlingen 

 
Er zijn in het schooljaar 2012/2013 totaal 531 leerlingen in het speciaal onderwijs 

geregistreerd (tabel 15). Indien het aantal leerlingen van het speciaal onderwijs in het 

schooljaar 2012/2013 wordt vergeleken met die van het schooljaar 2008/2009 kan 

geconcludeerd worden dat het aantal met 7 leerlingen (524 naar 531) gestegen is (zie 

jaarverslag 2008/2009). Relatief gezien bedraagt dit een stijging van 1.3%. 

 
Tabel 15; Overzicht van het special onderwijs per school, sekse en groepen  
schooljaar 2012/2013 

 
 
 

Informatie leerkrachten 

 

Hieronder wordt een overzicht gegeven van het aantal leerkrachten dat binnen het 

speciaal onderwijs werkzaam is.  

Er is in het schooljaar 2012/2013 totaal 77 leerkrachten in het speciaal onderwijs 

geregistreerd (zie tabel 16, 17 en 18).  

Tabel 16; Overzicht van aantal M.L.K. -leerkrachten per september 2012 naar sekse, resp. burgerlijke staat en 
stichtingen 
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Als gekeken wordt naar de sekse van de 

groep mlk-leerkrachten blijkt in tabel 20 

dat het vrouwelijke geslacht (53) de 

grootste groep is ten opzichte van het 

mannelijke geslacht. Hiernaast (figuur 

5)wordt het percentage van de sekse 

weergegeven. 

 

Fig. 5; Aantal M.L.K. -leerkrachten naar sekse

In de tabellen 17 en 18 is duidelijk te zien dat het aantal vrouwelijke leerkrachten bij het 

Z.M.L.K. en bij het dovenonderwijs ook de grootste groep is ten opzichte van de 

mannelijke leerkrachten. 
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Tabel 17; Overzicht van aantal Z.M.L.K. -leerkrachten per september 2012 naar sekse, resp. burgerlijke staat 

 

Tabel 18; Overzicht van aantal leerkrachten van het dovenonderwijs per september 2012 naar sekse, resp. 

burgerlijkestaat 

 

 

 

In de tabellen 19, 20 en 21 is te zien dat het merendeel van de leerkrachten bij het 

M.L.K., Z.M.L.K. en het dovenonderwijs afkomstig is uit Aruba (65)gevolgd door 

Nederland (5) (figuur 6). 

Fig. 6; Aantal speciaal onderwijsleerkrachten naar geboorteland 

 

Tabel 19; Overzicht van aantal M.L.K. -leerkrachten per september 2012 naar geboorte(ei)land  

 

 

Tabel 20; Overzicht van aantal Z.M.L.K. -leerkrachten per september 2012 naar  

geboorte(ei)land 
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Tabel 21; Overzicht van aantal leerkrachten van het dovenonderwijs per september 2012 naar 

geboorte(ei)land 

 

Voor wat betreft de leeftijd van de leerkrachten is in tabel 22 op te merken dat de 

meeste leerkrachten van het M.L.K -onderwijs in de leeftijdscategorie van 41-45 jaar 

(10) en 56-60 (10) zitten, gevolgd door de leeftijdscategorieën van 36-40 jaar (9).  

Tabel 22; Overzicht van aantal M.L.K. -leerkrachten per september 2012 naar leeftijdcategorie 

 

 

Uit tabel 23 blijkt dat de meeste leerkrachten van het Z.M .L.K. in de leeftijdscategorie 

van 31-35 jaar, 41-45 en en 51-55 jaar zitten. 

Tabel 23; Overzicht van aantal Z.M.L.K. -leerkrachten per september 2012 naar leeftijdcategorie 

 

Voor wat betreft het dovenonderwijs is in tabel 24 te zien dat het merendeel van de 

leerkrachten zitten in het leeftijdscategorieën van 40-60 jaar. 

Tabel 24; Overzicht van aantal leerkrachten van het dovenonderwijs per september 2012 naar 

leeftijdscategorie 

 

Voor wat betreft het aantal leerkrachten binnen het M.K.L., Z.M.L.K. en dovenonderwijs 

ouder dan 50 jaar is in tabel 25, tabel 26 en tabel 27 te zien dat de meeste leerkrachten 

bij het M.L.K. 58 (4) en 61 en ouder zijn (4), bij Z.M.L.K. en bij het dovenonderwijs de 

leerkrachten zeer verspreid zijn onder het leeftijd van 51+.  

Als naar het totaal aantal leerkrachten van de het mlk, zmlk en dovenonderwijs gekeken 

wordt, betekend dit dat 37.2 % van het aantal leerkrachten 51 jaar en ouder is. 
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Tabel 25; Overzicht van aantal M.L.K. -leerkrachten ouder dan 50 jaar per september 2012 naar leeftijd en 

stichtingen 

 

 

Tabel 26; Overzicht van aantal zmlk leerkrachten ouder dan 50 jaar per september 2012 naar leeftijd  

 

 

Tabel 27; Overzicht van aantal leerkrachten van het dovenonderwijs ouder dan 50 jaar per september 2012 

naar leeftijd  

 

Geconcludeerd kan worden dat binnen het speciaal onderwijsscholen het 

leerkrachtenbestand snel zal gaan vergrijzen. 
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Hieronder volgt een overzicht (tabel 28) van het aantal leerkrachten die bij het speciaal 

onderwijs werkzaam is naar bevoegdheid. Van het totaal aantal leerkrachten bij het 

speciaalonderwijs bezitten de meesten(25) I.P.A. Bevoegdheid 6-12 akt, gevolgd door 

I.P.A. Bevoegdheid 4-8 akt, en A.P.A volledige bevoegdheid. 

 
     

      Tabel 28; Overzicht van het aantal leerkrachten van het 

      speciaal onderwijs per september 2012 naar bevoegdheid 
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3 Het secundair onderwijs 
 

 

Na de lagere school volgen de leerlingen het secundair onderwijs. 

Het secundair onderwijs kent vier onderwijstypen:  

- Het Lager beroepsonderwijs (E.P.B.) 

- Het Middelbaar Algemeen Voortgezet Onderwijs (m.a.v.o.) 

- Het Hoger Algemeen Voortgezet Onderwijs (h.a.v.o.)  

- Het Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs (v.w.o.) 

Binnen het secundair onderwijs bestaat er ook een incorporatieprogramma voor 

anderstalige buitenlandse kinderen die gezien hun leeftijd kunnen doorstromen naar het 

secundair onderwijs.  

In paragraaf 3.1 volgt informatie over het secundair onderwijs verdeeld over de 

verschillende onderwijsrichtingen. 

 

 

3.1 Het lager beroepsonderwijs (E.P.B.) 
 

Onder de E.P.B. ressorteren twee scholen, één ervan is gevestigd in Oranjestad en de 

andere in San Nicolas met een dependance in Sta Cruz. De E.P.B. bestaat uit een 

tweejarige basis cyclus met drie niveaus (1, 2 en 3) en een beroeps cyclus met de 

sectoren economie, verzorging en techniek. Naast deze opleidingen kent de E.P.B. een 

driejarige aspirant-opleiding. De Aspirantopleiding van EPB Oranjestad is gevestigd in 

Sta Cruz, die van EPB Pariba bevindt zich op het terrein van EPB Pariba in San Nicolas. 

 

 

Informatie leerlingen 

 

Er waren in het schooljaar 2012/2013 totaal 1873 leerlingen in de E.P.B. geregistreerd 

(tabel 29). Indien het aantal leerlingen van het lager beroepsonderwijs in het schooljaar 

2011/2012 wordt vergeleken met dat van het schooljaar 2011/2012 kan geconcludeerd 

worden, dat het aantal leerlingen met 8 (1881 naar 1873) gedaald is. Relatief gezien, 

bedraagt dit een daling van 0.43%. Vergeleken met het schooljaar 2008/2009 is het 

aantal leerlingen met 140 (2013 naar 1873) verlaagd (zie jaarverslag 2006/2007). 

Relatief gezien, bedraagt dit een daling van 7%. In tabel 29 wordt het aantal leerlingen 

in de „enseñansa profesional basico‟ naar niveau, leerjaar en sekse weergegeven.  
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Tabel 29; Aantal E.P.B.-leerlingen naar niveau en sekse per september 2012  

 
 
 

 

 
 

 

 

Voor wat betreft de sekse blijkt uit deze 

groep dat het mannelijke geslacht 

(1122) de grootste groep is ten opzichte 

van het vrouwelijke geslacht (751) 

(tabel 29).  

 

 

 

 
       Fig. 7; Aantal E.P.B. -leerlingen naar sekse 
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 Informatie leerkrachten 
 

Er zijn in het schooljaar 2012/2013 

totaal 182 leerkrachten die bij de E.P.B. 

werkzaam zijn. In vergelijking met 

schooljaar 2011/2012 is dit met 7 

leerkrachten verhoogd (175). Hieronder 

volgt een overzicht (tabel 30) van het 

aantal leerkrachten naar sekse en 

burgelijke staat. Als men in tabel 30 

naar de sekse van de E.P.B. -

leerkrachten kijkt, blijkt dat het aantal 

lesgevenden van mannelijk en 

vrouwelijke geslacht bijna gelijk is. In 

figuur 8 wordt het percentage van de 

sekse weergegeven. 

 

 

 
 
Fig. 8; Aantal E.P.B. -leerkrachten naar sekse 
 

Tabel 30; Overzicht van aantal E.P.B. -leerkrachten per september 2012 naar sekse en resp. burgerlijke staat 

 
 
 
 

In tabel 31 is te zien dat het merendeel 

van de EPB-leerkrachten van Aruba 

(129) afkomstig is, gevolgd door 

leerkrachten afkomstig uit Nederland 

(23) en Suriname (23).  

 

 
Fig. 9: Aantal E.P.B. -leerkrachten naar  
            geboorteland 

 
Tabel 31; Overzicht van het aantal E.P.B. -leerkrachten per september 2012 naar 
geboorte(ei)land

 
(*)B.E.S. -eilanden= Bonaire, Sint Eustatius en Saba 

(**)SXM = Sint Maarten 
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In tabel 32 is het aantal E.P.B. -leerkrachten naar leeftijd af te lezen. Wat opvalt, is dat 

de meeste E.P.B. -leerkrachten. in de leeftijdscategorie van 56-60 jaar (36) zitten, 

gevolgd door de leeftijdscategorieën van 41-50 (32).  

Tabel 32; Overzicht van aantal E.P.B. -leerkrachten per september 2012 naar leeftijdscategorie 

 
 

Van het aantal E.P.B. -leerkrachten ouder dan 50 jaar, is in tabel 33 te zien dat het 

merendeel 59 jaar (13) is, gevolgd door leerkrachten met de leeftijd van 57 (9) en 55 

jaar (8). Als naar het totaal aantal E.P.B. -leerkrachten ouder dan 50 jaar gekeken wordt 

betekent dit dat 38.5% van het aantal E.P.B. -leerkrachten 51 jaar en ouder is. (Dus 

voor de komende 10 jaar zal geleidelijk 70 leerkrachten vervangen moeten worden)  

Tabel 33; Overzicht van aantal E.P.B. -leerkrachten ouder dan 50 jaar per september 2012 naar leeftijd 

  

Hieronder volgt een overzicht van het aantal leerkrachten die bij de E.P.B. werkzaam is 

naar bevoegdheid (tabel 34). Van het totale aantal leerkrachten bij de E.P.B. bezitten de 

meeste een de tweedegraads bevoegdheid (60) en een derdegraads bevoegdheid (24).  

 
                     Tabel 34; Overzicht van het aantal leerkrachten van de E.P.B.  

                           per september 2012 naar bevoegdheid 
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3.2 Het Middelbaar Algemeen Voortgezet Onderwijs  
      (M.A.V.O.) 
 

 

Er zijn op Aruba in totaal 9 m.a.v.o. -scholen bestuurd door drie schoolbesturen.  

C.G. Abraham de Veerschool en Julianaschool vallen onder de Dienst Publieke Scholen. 

Colegio San Antonio, Colegio San Augustin, Filomena College, La Salle College en Maria 

College vallen onder de S.K.O.A. Het John Wesley College en Mon Plaisir College vallen 

onder de S.P.C.O.A. 

In het schooljaar 2004/2005 is de „Ciclo Basico‟ (eerste jaar) geïntroduceerd. De „Ciclo 

Basico‟ biedt een tweejarig programma. In het schooljaar 2006/2007 is de “Ciclo 

Avansa” geïntroduceerd. De overgang naar de „Ciclo Avansa‟(derde jaar en vierde jaar) 

vindt plaats op grond van de studieresultaten van de „Ciclo Basico‟.  

 

Informatie leerlingen 

 
Er zijn in het schooljaar 2012/2013 totaal 3319 leerlingen op de m.a.v.o. geregistreerd. 

Indien het aantal leerlingen van de m.a.v.o. in het schooljaar 2012/2013 vergeleken 

wordt met die van het schooljaar 2008/2009 kan geconcludeerd worden dat het aantal 

leerlingen met 290 leerlingen (3029 naar 3319) gestegen is (jaarverslag 2008/2009). 

Relatief gezien bedraagt dit een stijging van 10%.  

Tabel 35; Overzicht van het aantal m.a.v.o. -leerlingen per school, sekse en klas per september 2012 
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Voor wat betreft de sekse (tabel 35) 

blijkt in deze groep dat het vrouwelijke 

geslacht (1755) de grootste groep is ten 

opzichte van het mannelijke geslacht 

(1564). In figuur 10 wordt het 

percentage van de sekse weergegeven. 

 

 

Fig. 10; Aantal m.a.v.o. -leerlingen naar sekse 
 
 

 

 

Informatie leerkrachten 

 

Hieronder wordt een overzicht gegeven 

van het aantal leerkrachten dat binnen 

de m.a.v.o. lesgeeft. Uit tabel 36 blijkt 

dat de meerderheid van de leerkrachten 

op de m.a.v.o. uit vrouwen bestaan (150 

vs. 71). In figuur 11 wordt het 

percentage van de sekse weergegeven. 

 

 
 
  Fig. 11; Aantal m.a.v.o. -leerkrachten  
                         naar sekse

 
Tabel 36; Overzicht van het aantal m.a.v.o. -leerkrachten per september 2012 naar sekse en resp. burgerlijke 
staat 
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In onderstaande tabel 37 is te zien dat 

het merendeel van de m.a.v.o. -

leerkrachten van Aruba (158) afkomstig 

is, gevolgd door leerkrachten die uit 

Nederland (24) en Suriname (22) 

afkomstig zijn. In figuur 12 wordt het 

aantal m.a.v.o. -leerkrachten naar 

geboorteland weergegeven. 

 

 

        
Fig. 12; Aantal m.a.v.o. -leerkrachten  

                                          naar geboorteland 
 
 
 

Tabel 37; Overzicht van het aantal m.a.v.o. -leerkrachten per september 2012 naar geboorteland 

 

(*)B.E.S. -eilanden= Bonaire, Sint Eustatius en Saba 

(**)SXM = Sint Maarten 
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In tabel 38 is het aantal m.a.v.o. - leerkrachten naar leeftijd af te lezen. De meeste 

leerkrachten van het m.a.v.o. zitten in de leeftijdscategorie van 31-35 jaar (49), gevolgd 

door de leeftijdscategorie van 36-40 (31) jaar en 41-45 jaar (29). 

 

Tabel 38; Overzicht van aantal m.a.v.o. - leerkrachten per september 2012 naar leeftijdcategorie 

  

Wat betreft het aantal m.a.v.o. -leerkrachten ouder dan 50 jaar is in tabel 39 te zien dat 

het merendeel 61 en ouder (19) oud is, gevolgd door de leeftijd van 60 (10). Dit 

betekent dat 30.3% van het aantal leerkrachten van het m.a.v.o. -onderwijs 51 jaar en 

ouder is. 

 
Tabel 39; Overzicht van het aantal m.a.v.o. -leerkrachten ouder dan 50 jaar per september 2012 per leeftijd 

en stichtingen 
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Hieronder volgt een overzicht van het aantal leerkrachten die bij de m.a.v.o. lesgeven 

naar bevoegdheid. Van het totaal aantal leerkrachten bij het m.a.v.o. -onderwijs hebben 

de meeste (88) de 2de graads bevoegdheid, gevolgd door een I.P.A. tweedegraads 

bevoegdheid (54). 

   
        Tabel 40; Overzicht van het aantal m.a.v.o. -leerkrachten per  
        september 2012 naar bevoegdheid 
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3.3 Het Hogere Algemeen Voortgezet en het 

      Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs  
      (H.a.v.o./v.w.o.)
 

 

Tot schooljaar 2012/2013 was er één school voor h.a.v.o./v.w.o. op Aruba die onder 1 

stichting. Deze school viel onder de stichting S.M.O.A. Sinds schooljaar 2012/2013, is 

het gedeelte van h.a.v.o te San Nicolaas van het stichting S.M.O.A. in een openbare 

school h.a.v.o van DPS geworden. 

 

  

Informatie leerlingen 

 

Tabel 41 geeft een overzicht van het aantal leerlingen op de h.a.v.o./het v.w.o.  te 

Oranjestad en de h.a.v.o. school te San Nicolaas naar aantal klassen, leerjaar en sekse. 

Er waren in het schooljaar 2012/2013 totaal 1813 leerlingen op de h.a.v.o./het v.w.o. 

geregistreerd. In vergelijking met het schooljaar 2008/2009 is het aantal leerlingen met 

206 verminderd (2327 naar 2121). Relatief gezien bedraagt dit een afname van 8.9%.  

Tabel 41: Overzicht van het aantal h.a.v.o./v.w.o. -leerlingen per school, sekse en klas per september 

2012
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Voor wat betreft de sekse (tabel 41) 

blijkt uit deze groep dat het vrouwelijke 

geslacht (1048) de grootste groep is ten 

opzichte van het mannelijke geslacht 

(765) voor het h.a.v.o/v.w.o te 

Oranjestad. In figuur 13 wordt het 

percentage van de sekse weergegeven 

 

Fig. 13; Aantal h.a.v.o./v.w.o. -leerlingen naar sekse in 
Oranjestad 
 
  
 

Voor wat betreft de sekse (tabel 41) 

blijkt uit deze groep dat het vrouwelijke 

geslacht (177) de grootste groep is ten 

opzichte van het mannelijke geslacht 

(131) voor het h.a.v.o te San Nicolaas. 

In figuur 14 wordt het percentage van 

de sekse weergegeven 

 

 
 

Fig. 14; Aantal h.a.v.o. -leerlingen te San Nicolaas naar    
            sekse 
 
 

                               

Informatie leerkrachten 

 

Hieronder volgt een overzicht van het 

aantal leerkrachten die op de 

h.a.v.o./het v.w.o. lesgeeft. Als men in 

tabel 42 naar de sekse van de 

h.a.v.o./v.w.o. -leerkrachten kijkt, blijkt 

dat het aantal lesgevenden van het 

vrouwelijke geslacht groter is dan van 

het mannelijke geslacht (72 vs. 57). In 

figuur 15 wordt het percentage van de 

sekse weergegeven. 

            Fig. 15; Aantal h.a.v.o./v.w.o. -leerkrachten naar  

                                                     sekse 
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Tabel 42; Overzicht van het aantal leerkrachten per 1 september 2012 naar sekse, resp. burgelijke staat en 

schooltype

 

 

 

In onderstaande tabel 43 is te zien dat 

het merendeel van de h.a.v.o./v.w.o. -

leerkrachten van Aruba (76) afkomstig 

is, gevolgd door leerkrachten die uit 

Nederland (36) afkomstig zijn.  

 
Fig. 16; Aantal h.a.v.o./v.w.o. -leerkrachten naar  

                              geboorteland   

 

 

Tabel 43; Overzicht van het aantal h.a.v.o./v.w.o. -leerkrachten per september 2012 naar geboorteland

 
 

Voor wat betreft de leeftijd van de h.a.v.o./v.w.o. -leerkrachten is in tabel 44 op te 

merken dat de meeste leerkrachten in de leeftijdscategorie van 56-60 jaar (23) zitten, 

gevolgd door de leeftijdscategorie van 41-45 en 51-55 (20) jaar. 

Tabel 44; Overzicht van het aantal h.a.v.o./v.w.o. -leerkrachten per september 2011 naar leeftijd
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Van het aantal leerkrachten van de h.a.v.o./het v.w.o. is in tabel 45 te zien dat het 

merendeel 61 en ouder (10) jaar is, gevolgd door de leeftijd van 57 jaar (8). Dit 

betekent dat 41.1% van het aantal leerkrachten van het h.a.v.o./v.w.o. -onderwijs 51 

jaar en ouder is. 

Tabel 45; Overzicht van het aantal h.a.v.o./v.w.o. -leerkrachten ouder dan 50 jaar per september 2012 

naar leeftijd 

  

Hieronder volgt tabel 46 met het aantal h.a.v.o./v.w.o. -leerkrachten naar bevoegdheid. 

Van het totale aantal h.a.v.o./v.w.o. -leerkrachten hebben de meeste (89) een 1ste 

graadsbevoegdheid (waarvan 36 een doctoraal), gevolgd door de 2de 

graadsbevoegdheid (25). 

 

    Tabel 46; Overzicht van het aantal h.a.v.o./v.w.o.-leerkrachten  

     per september 2012 naar bevoegdheid 
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4 Het postsecundair onderwijs 
 

 

Na het voortgezet onderwijs op Aruba kunnen leerlingen in het buitenland gaan studeren 

of kiezen om op Aruba te blijven om hier een post –secundaire opleiding te volgen. Het 

tertiair onderwijs omvat het middelbaar beroepsonderwijs ( E.P.I.), het hoger onderwijs 

(I.P.A. en UA) en een universitaire opleiding (UA). 

In paragraaf 4.1 volgt informatie over de leerlingen en leerkrachten van het 

verschillende onderwijstype. 

 

4.1 Het middelbare beroepsonderwijs ( E.P.I.) 
 

Na het secundair onderwijs (doorstroom E.P.B. of de m.a.v.o.) hebben de leerlingen de 

keuze om het middelbaar beroepsonderwijs E.P.I. te gaan volgen. 

 
Het E.P.I. bestaat uit vier units: 

 Unit Ciencia y Tecnologia (CT) 

 Unit Economia (E) 

 Unit Salubridad y Servicio (SS) 

 Unit Hospitalidad y Turismo (HT) 

 

Onder het E.P.I. restoreert een school, welke gevestigd is in Oranjestad. Dit schooltype 

valt onder het beheer van het Dienst Publieke Scholen.  

 

 

Informatie leerlingen 

 

In het schooljaar 2012/2013 zijn binnen het E.P.I. 1608 leerlingen geregistreerd. 

Vergelijking met het schooljaar 2008/2009 is het aantal leerlingen gedaald met 27 (1635 

naar 1608) leerlingen, welke relatief gezien een percentage bedraagt van 1.7%.  

 

Hieronder volgt een overzicht van het aantal leerlingen in de “educacion profesional 

intermedio” naar unit, leerjaar en sekse (tabel 47).  
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Tabel 47; Aantal leerlingen naar niveau, leerjaar en sekse per september 2012

* Afgestudeerde leerlingen die het doorstudeerpakket doen
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Informatie leerkrachten 

 

Hieronder volgt een overzicht van het 

aantal leerkrachten dat bij de E.P.I. les- 

geeft. Als men in tabel 48 van het aantal 

E.P.I. -leerkrachten naar de sekse kijkt, 

blijkt dat het aantal lesgevenden van het 

vrouwelijke geslacht (73) iets meer is 

dan het aantal lesgevenden van het 

mannelijke geslacht (46). In figuur 17 

wordt het percentage van de sekse 

weergegeven. 

 

 
 
 

Fig. 17; Aantal E.P.I. -leerkrachten naar sekse 
 
 
 
Tabel 48; Overzicht van het aantal E.P.I. -leerkrachten per september 2012 naar sekse en resp. burgerlijke 
staat 

 
 
 

In tabel 49 is te zien dat het merendeel 

van de E.P.I. -leerkrachten van Aruba 

afkomstig is (92), gevolgd door 

leerkrachten die uit Nederland (12) 

afkomstig zijn.  

 
 
Fig. 18; Aantal E.P.I. -leerkrachten naar  
            geboorteland 
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Tabel 49; Overzicht van het aantal E.P.I. -leerkrachten per september 2012 naar geboorte(ei)land 

 
 
In tabel 50 is het aantal E.P.I. -leerkrachten naar leeftijd af te lezen. De meeste 

leerkrachten zitten in de leeftijdscategorie van 46-50 jaar (22), gevolgd door de 

leeftscategorie van 41-45 jaar (20). 

 
Tabel 50; Overzicht van het aantal E.P.I. -leerkrachten per september 2012 naar leeftijdcategorie 

 
 
In tabel 51 is te zien dat 26.9% van het aantal leerkrachten van het E.P.I. -onderwijs 51 

jaar en ouder is. 

Tabel 51; Overzicht van het aantal E.P.I. -leerkrachten ouder dan 50 jaar per september 2012 per leeftijd 

 

 

Hieronder volgt tabel 52, 53, 54 en 55 met het aantal E.P.I. -leerkrachten naar 

bevoegdheid. Van het totale aantal E.P.I. -leerkrachten van de vier verschillende units 

hebben de meesten (52) een 2de graadsbevoegdheid. 

 
  

Tabel 52; Overzicht van het aantal leerkrachten van het  E.P.I.  

unit Ciencia y Tecnologia per september 2012 naar bevoegdheid 
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                         Tabel 53; Overzicht van het aantal leerkrachten van het E.P.I.  

                          unit Salubridad y Servicio per september 2012  

                          naar bevoegdheid 

                    

 

Tabel 54; Overzicht van het aantal leerkrachten van het E.P.I.  

unit Hospitalidad y Turismo leerkrachten per september 2012  

naar bevoegdheid 

 

                   
                   Tabel 55; Overzicht van het aantal leerkrachten van het E.P.I.  
                         unit Economia leerkrachten per september 2012 naar bevoegdheid 
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4.2 Vraag naar en aanbod van leerkrachten  
 
 
In tabel 56 wordt een overzicht gegeven van de vraag naar en het aanbod van 

leerkrachten naar schooltype. In het linker gedeelte staat de vraag naar leerkrachten en 

in het rechter gedeelte staat het aanbod van leerkrachten. In de vraagzijde wordt het 

aantal beschikbare arbeidsplaatsen op de verschillende scholen, onderverdeeld in voltijd 

en deeltijdbanen weergegeven. De aanbodzijde geeft het aantal leerkrachten weer die de 

beschikbare arbeidsplaatsen vervult eveneens gespecificeerd naar schooltype. Deze 

leerkrachten worden onderverdeeld in leerkrachten met een volledige betrekking en 

leerkrachten met een deelbetrekking. Ook de overuren van de leerkrachten met een 

volledige betrekking worden hier vermeld.  

 

Voltijdequivalenten zijn het aantal leerkrachten uitgedrukt in een aantal volledige 

betrekkingen (VB‟s). In de meeste schooltypen is een volledige betrekking 32 lesuren 

per week, met uitzondering van het h.a.v.o./v.w.o., waar een volledige betrekking 27 

lesuren per week bedraagt. Als gevolg van het feit dat niet alle leerkrachten een 

volledige betrekking hebben, is het aantal voltijdequivalenten in de regel lager dan het 

aantal leerkrachten. Echter kan het voorkomen worden dat als gevolg van een hoog 

aantal overuren het aantal voltijdequivalenten hoger is dan het aantal leerkrachten.  

 

Als naar het voltijdequivalent gekeken wordt voor het kleuteronderwijs zijn er 150 

leerkrachten overeenkomende met 148.99 voltijdequivalenten, voor het basisonderwijs 

bedraagt deze 513 leerkrachten overeenkomende met 507.18 voltijdequivalenten en 

v.w.b. het speciaal onderwijs zijn er 77 leerkrachten overeenkomende met 76.16 

voltijdequivalenten.  

 

Als naar het voortgezet onderwijs gekeken wordt, zijn er bij de E.P.B. 182 leerkrachten 

overeenkomende met 180.94 voltijdequivalenten en voor de m.a.v.o. zijn er 221 

leerkrachten overeenkomende met 216.09 voltijdequivalenten.  

V.w.b. de h.a.v.o./v.w.o. is er 129 leerkrachten overeenkomende met 134.37 

voltijdequivalenten. Dit betekent dat bij de h.a.v.o./v.w.o. een hoog aantal overuren 

gedraaid wordt bij het aantal leerkrachten dat vooral een volledige betrekking heeft.  

 

Tot slot voor wat betreft EPI Unit Ciencia y Technologia zijn er 30 leerkrachten 

overeenkomende met 29.63 voltijdequivalenten, bij unit Economia zijn er 34 

leerkrachten overeenkomende met 33.97 voltijdequivlalenten, bij unit Hospitalidad y 

Turismo zijn er 27 leerkrachten overeenkomende met 26.25 voltijdequivalenten en bij 

unit Salubridad y Servicio zijn er 28 leerkrachten overeenkomende met 26.94 

voltijdequivalenten.  
 
 
Tabel 56; Overzicht van de vraag naar en het aanbod van leerkrachten per september 2012 naar schooltype 

(*) 
Cijfers lkrn. van Dep. Prins Bernhardschool (12/13) zijn niet ontvangen     
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4.3 Onderwijsondersteunend personeel 
 

Onderwijsondersteunend personeel 

 

In het onderwijs op Aruba zijn er drie soorten onderwijsondersteunend personeel 

werkzaam die direct de leerkracht of de leerling ondersteunen: 

1. Ondersteunende assistenten (bevinden zich in de kleuter-, basis- en speciaal 

onderwijs en het voortgezet onderwijs) 

2. Onderwijsassistenten in het voortgezet onderwijs: technisch onderwijsassistenten en 

amanuensissen 

3. Klassenassistenten (kleuter-, basis- en speciaal onderwijs) 

4. Sport- zweminstructeurs (basisonderwijs) 

 

Ondersteunende assistenten ondersteunen de leerkrachten met o.a. verzorgende 

taken voor leerlingen die fysieke beperkingen hebben.  

 

Technisch Onderwijsassistenten ondersteunen de leerkrachten bij de 

voorbereidingen en uitvoering van het practicum voor de vakken natuur en techniek, 

natuurkunde, scheikunde en biologie.  

 

Klassenassistenten ondersteunen de leerkrachten bij hun organisatorische taken in de 

klas en op school.  

 

Hieronder volgt een overzicht van het aantal ondersteunende assistenten, en technisch 

onderwijsassistenten naar schooltypes (tabel 57). 
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Tabel 57; Overzicht van het aantal leerkrachten naar functies en schooltype per sempterm 2012, schooljaar 2012/2013 
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4.4 Het instituto pedagogico arubano (I.P.A) 
 

Na het secundaire onderwijs (h.a.v.o.) of het E.P.I. hebben de leerlingen de keuze om 

het I.P.A. te volgen. Op Aruba leidt de I.P.A studenten op tot onderwijzer voor zowel het 

primair als het secundair onderwijs. Deze scholen worden door de overheid 

gesubsidieerd. 

 

Tabel 58 geeft een overzicht van het aantal studenten voor opleiding kleuteronderwijs en 

basisonderwijs (specialisatie 4-8 en 8-12), het aantal klassen. Het aantal leerkrachten 

van de I.P.A ontbreken dit schooljaar. 

 
Tabel 58; Overzicht van het I.P.A. -studenten, klassen en leerkrachten per september 2012 

 
 
 

Informatie studenten 

 

In onderstaande tabel is het aantal studenten van de I.P.A. voor de opleiding 

kleuteronderwijs en basisonderwijs (specialisatie 4-8 en 8-12) af te lezen. De meeste 

studenten van de I.P.A. zitten in de leeftijdscategorie van 23 jaar, gevolgd door 24 en 25 

jaar. In het schooljaar 2012/2013 waren er 150 studenten geregistreerd.  

 

Onderstaande tabel 59 is het aantal studenten van de eenmalige 4-jarige tweedegraads 

opleidingen en de verkorte tweedegraads pedagogisch didactische opleidingen die 

onderwijs volgen binnen de I.P.A. , af te lezen. 
 
 
     
    Tabel 59; Overzicht van het aantal I.P.A -studenten van de tweedegraads opleidingen  

                 naar opleiding, sekse en schooljaar 2012/2013 
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 Informatie leerkrachten 
 

In tabel 60 is te zien dat het merendeel van de I.P.A. -leerkrachten van Aruba (40) 

afkomstig is, gevolgd door leerkrachten die van Nederland (11) afkomstig zijn. 

 
           Tabel 60; Overzicht van het aantal I.P.A. -leerkrachten per september 2012  
           naar geboorte ei land 

 
 

In tabel 61 is het aantal I.P.A. –leerkrachten naar leeftijd af te lezen. De meeste 

leerkrachten zitten in de leeftijdscategorie 51-55 (13), gevolgd door de leeftijdscategorie  

31-35 (12).  

 
Tabel 61; Overzicht van het aantal I.P.A. -leerkrachten per september 2012 naar leeftijd 

 
 

Van het aantal I.P.A. -leerkrachten ouder dan 50 jaar is in tabel 62 te zien dat de 

meesten 55 en 59 ouder (5) zijn, gevolgd door 53 jaar en 61 en ouder (4). Dit betekent 

dat 45% van het aantal leerkrachten van het I.P.A. 51 jaar en ouder zijn. 

Tabel 62; Overzicht van het aantal E.P.I. -leerkrachten ouder dan 50 jaar per september 2012 per leeftijd 

 
 
 
Hieronder volgt een overzicht van het aantal leerkrachten die bij de I.P.A. lesgeeft naar 

bevoegdheid. Van het totaal aantal leerkrachten bij het I.P.A., bezitten 40 leerkrachten 

een 1ste graadsbevoegdheid, waarvan 29 leerkrachten een doctorale diploma hebben 

(tabel 63). 

 
                         Tabel 63; Overzicht van het aantal I.P.A. -leerkrachten per  
                         september 2012 naar bevoegdheid 

 
 

 

Van het aantal leerkrachten dat bij de I.P.A. lesgeeft, hebben de meeste een voltijd- 

betrekking (49) (tabel 64). 

 
                                                  Tabel 64; Overzicht van het aantal I.P.A. 
                                                  -leerkrachten per september 2012 naar aard  
                                                  van betrekking 
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4.5 De universiteit van Aruba (U.A.) 
 

Net als bij de I.P.A. hebben de studenten na het behalen van een E.P.I., h.a.v.o. of 

v.w.o. diploma de keuze om het U.A. te volgen. De Universiteit van Aruba biedt de 

opleidingen Rechten (BA/MA), Business Administration (BSc),Bachelor in Hospitality & 

Tourism Management Aruba (BSc) en sinds het schooljaar 2009/2010 de opleiding Arts 

and Science (BA/Msc) en PhD “research” school. Deze school wordt deels door de 

overheid gesubsidieerd. 
Onder het U.A. restoreert één school, welke gevestigd is in Oranjestad.  

 

Informatie studenten 

 

Financieel economische faculteit 

In het schooljaar 2012/2013 zijn in totaal 223 studenten geregistreerd, waarvan 119 

zich dit schooljaar hebben ingeschreven (tabel 65).  
 

Tabel 65; Overzicht van het aantal studenten aan de Universiteit van Aruba  
(financieel economische faculteit) naar  sekse, studiejaar en jaar van inschrijving  
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Faculteit der rechtsgeleerdheid 

 

In het schooljaar 2012/2013 zijn in totaal 121 studenten geregistreerd, waarvan 41 zich 

dit schooljaar hebben ingeschreven (tabel 66).  

 
 

 
Tabel 66; Overzicht van het aantal studenten aan de universiteit van Aruba (faculteit der rechtsgeleerdheid) 
naar sekse, studiejaar en jaar van inschrijving 

 

  

                                       

Faculteit Bachelor Hospitality & Tourism Management 

 

In het schooljaar 2012/2013 zijn in totaal 164 studenten geregistreerd, waarvan 92 zich 

dit schooljaar hebben ingeschreven (tabel 67).  
  
         Tabel 67; Overzicht van het aantal studenten aan de Universiteit van Aruba  (deeltijd Bachelor   
         Hospitality & Toursim Management) naar sekse en studiejaar 
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Faculteit of Arts & Science  
 

In het schooljaar 2012/2013 zijn in totaal 88 studenten geregistreerd, waarvan 34 zich 

dit schooljaar hebben ingeschreven (tabel 68).  
 
                            
         Tabel 68; Overzicht van het aantal studenten aan de faculty of Arts & Science aan de Universiteit  
         van Aruba naar sekse en studiejaar 

 
 

 

 

 

Informatie leerkrachten  
 
Tabel 69; Overzicht van het aantal leerkrachten aan de Universiteit van Aruba naar faculteit, sekse en 
academische graad 

 
 

 

 

Financieel economische faculteit 

 

In tabel 70 is te zien dat het merendeel van de leerkrachten die bij de financieel 

economische faculteit uit Nederland afkomstig zijn (10). 

 
     Tabel 70; Overzicht van het aantal leerkrachten aan de  

       Universiteit van Aruba (Financieel economische faculteit)  
per september 2012 naar sekse en geboorte(ei)land      
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In de onderstaande tabel 71 is het aantal leerkrachten van de financieel economische 

faculteit naar sekse en leeftijd af te lezen.  

 
Tabel 71; Overzicht van het aantalleerkrachten  

  aan de Universiteit van Aruba  
     Financieel economischefaculteit) 
     Per september 2012 naar sekse en leeftijdscategorie  

 
  

 

 

 

Hieronder volgt een overzicht van het aantal leerkrachten die aan het financieel 

economische faculteit les geven naar sekse en hun bevoegdheid (tabel 72). 
 

       Tabel 72; Overzicht van het aantal leerkrachten aan 
de Universiteit van Aruba 

                                            (het financieel economische faculteit) per  
                                             september 2012 naar sekse en en aard van betrekking  

 
 



 

Statistisch jaarverslag 2012/2013 48 

Faculteit Bachelor Hospitality & Tourism Management 

 

 

In tabel 73 is te zien dat het merendeel van de leerkrachten die bij de faculteit Bachelor 

Hospitality & Tourism Management uit Aruba afkomstig zijn  

 
                                 Tabel 73; Overzicht van het aantal leerkrachten  
                                 aan de Universiteit van Aruba 
                                        (deeltijd Bachelor Hospitality & Tourism Management Aruba) per  
                                         september 2012 naar sekse en geboorte(ei)land 

 
 

 

In de onderstaande tabel 74 is het aantal leerkrachten van de faculteit Bachelor 

Hospitality & Tourism Management naar sekse en leeftijd af te lezen.  

 
                 Tabel 74; Overzicht van het aantal leerkrachten aan de Universiteit van Aruba 

                              (deeltijd Bachelor Hospitality & Tourism Management Aruba)  
                              per september 2012 naar sekse en leeftijdcategorie 

 
 

 

In tabel 75 is te zien het aantal leerkrachten die bij de faculteit Bachelor Hospitality & 

Tourism Management naar aard van betrekking. 

  
                                Tabel 75; Overzicht van het aantal leerkrachten aan de Universiteit  
                                        van Aruba (deeltijd Bachelor Hospitality & Tourism Management Aruba)  
                                        per september 2012 naar sekse en en aard van betrekking  
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Faculteit der rechtsgeleerdheid 
 

In tabel 76 is het aantal leerkrachten naar geboorteland bij de faculteit der 

rechtsgeleerheid. 

 
 Tabel 76; Overzicht van het aantal leerkrachten aan  

                                         de Universiteit van Aruba (faculteit der rechtsgeleerdheid) per  
                                         september 2012 naar sekse en geboorte(ei)land 

 
 
 

In de onderstaande tabel 77 is het aantal leerkrachten van de faculteit der 

rechtsgeleerheid naar sekse en leeftijd af te lezen.  

  
                                  Tabel 77; Overzicht van het aantal leerkrachten  

aan de Universiteit van Aruba 
                                           (faculteit der rechtsgeleerdheid)  
                                           per september 2012 naar sekse en leeftijdcategorie 

 
 

 
In tabel 78 is te zien het aantal leerkrachten die bij de faculteit Bachelor Hospitality & 

Tourism Management naar aard van betrekking. 

 
 

    Tabel 78; Overzicht van het aantal leerkrachten 
     aan de Universiteit van Aruba 

                                            (faculteit der rechtsgeleerheid) per  
                                            september 2012 naar sekse en aard van betrekking 
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Faculteit of Arts & Science 

  

In tabel 79 is te zien dat het merendeel van de leerkrachten die bij de faculteit der 

rechtsgeleerheid uit Aruba afkomstig zijn (7) 

 
                               Tabel 79; Overzicht van het aantal leerkrachten  

aan de Universiteit van Aruba 
                                      (faculty of Arts & Science Studies) per  
                                       september 2012 naar sekse en geboorte(ei)land 

 
 
 

In de onderstaande tabel 80 is het aantal leerkrachten van de faculteit of Arts & Science 

naar sekse en leeftijd af te lezen.  

 
          Tabel 80; Overzicht van het aantal leerkrachten aan 

 de Universiteit van Aruba 
                                             (faculty of Arts & Science Studies)  
                                             per september 2012 naar sekse en leeftijdcategorie 
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Hieronder volgt een overzicht van het aantal leerkrachten die aan de faculteit der 

rechtsgeleerdheid les geven naar sekse en hun bevoegdheid (tabel 81). 
 
 

          Tabel 81; Overzicht van het aantal leerkrachten  
aan de Universiteit van Aruba 

                                                 (faculty of Arts & Science Studies) per  
                                                 september 2012 naar sekse en bevoegdheid 
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4.6 Toegekende studieleningen 
 

 

Net als bij de verschillende post-secundaire onderwijstypen hier op Aruba hebben de 

studenten na het behalen van een E.P.I., h.a.v.o, v.w.o., I.P.A. of U.A. -diploma de 

mogelijkheid om in het buitenland verder te studeren of een opleiding te volgen.  

 

Tabel 82 laat zien dat in het schooljaar 2012/2013 een totaal van 629 studenten een 

studielening hebben aangevraagd om in Aruba (204) en Curaçao (25), Nederland (360), 

USA (25) en overige aangevraagd in het buitenland (15) verder te studeren.  

 

Hieronder volgt een overzicht van aantal toegekende studieleningen in het schooljaar 

2012/2013 naar studierichting en land van studie (tabel 82). 

 
Tabel 82; Aantal toegekende studieleningen in het schooljaar 2012/2013 naar studierichting en land van studie 

 
 
Tabel 83; Aantal toegekende studieleningen in het schooljaar 2012/2013 naar nivo en land van studie 
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1= m.b.o., Associate Degree, Formacion Intermedio Profesional, enz. 
2= h.b.o., Bachelor‟s Degree, Formacion Intermedio Tecnologico, enz. 
3= w.o., Master Degree of Doctorate, Formacion Universitaria, Avanzada of de Postgrado, enz. 
4= overige (Licenciado). 
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5 Het Avond Algemeen Voortgezet  

   Onderwijs (Avond-AVO), Avond technisch  
   onderwijs, Middag-m.a.v.o. en Enseñansa  
   pa empleo 
 

Het avondonderwijs bestaat uit twee onderwijstype namelijk het algemeen voortgezet 

onderwijs en het avond technisch onderwijs (lager beroeps onderwijs).  

In schooljaar 2007/2008 is een middag-m.a.v.o geïntroduceerd.Leerlingen die het 

regulier onderwijs niet hebben afgemaakt en nog een tweede kans willen hebben om 

alsnog een diploma te behalen, kunnen in een van deze onderwijstypen instromen.  

 

Bij de avond-m.a.v.o. worden er twee profielen aangeboden: 

 

 Mens en Maatschappij 

 Natuurwetenschappen 

 

In het eerste leerjaar “ Ciclo Avansa” (3de avond-m.a.v.o.) kiezen de studenten direct 

een profiel. Er wordt een keuze gemaakt uit de profielvakken en uit de vakken van het 

keuzedeel. 

 

In principe duurt de avond-h.a.v.o. 3 jaar en reikt na het slagen hetzelfde diploma uit als 

iedere dagschool met ook aan dit diploma dezelfde rechten verbonden. Men kan ook 

deelcertificaten behalen. 

De vakken die aangeboden worden zijn: Nederlands, Engels, Spaans, wiskunde 1 en 2, 

economie 1 en 2, management & organisatie, geschiedenis, aardrijkskunde, biologie, 

scheikunde en management & organisatie. 

 

Wil je bij de Universiteit van Aruba (UA) Rechten gaan studeren, dan kan je via het 

avond-v.w.o. je Colloquim Doctum halen. De vakken die aangeboden worden zijn: 

Nederlands, Engels, Spaans en geschiedenis. 

 

De afdeling beroepsonderwijs biedt vooralsnog cursussen aan in de sectoren techniek en 

verzorging. Er zijn cursussen voor degenen die geen opleiding hebben, maar ook voor 

mensen in het bezit van een L.T.S.-, E.P.B.-, m.a.v.o.-, of een m.t.s diploma. De 

cursussen worden verzorgd gedurende de avonduren en hebben een duur van o.a. 6 

maanden, 1 jaar of 2 jaar. Alle cursussen worden afgerond met een officieel examen, 

goedgekeurd door het examenbureau. 

Zowel de afdeling m.a.v.o. als de afdeling techniek staan onder toezicht van de 

onderrwijs inspectie(bron: www. overheid.aw). 

 

Informatie studenten en leerkrachten 

 

Tabel 84 geeft een overzicht van het aantal studenten, en het aantal leerkrachten van 

het avond-en middagonderwijs. In het schooljaar 2012/2013 hebben zich 1852 

studenten laten registreren, waarvan 203 voor middag-m.a.v.o. 620 voor de avond-

m.a.v.o., 539 voor de avond-h.a.v.o., 44 voor de avond-v.w.o., en 446 studenten voor 

de avond -Technisch opleiding. Ingeval het aantal studenten van het avondonderwijs in 

het schooljaar 2011/2012 wordt vergeleken kan geconcludeerd worden dat het aantal 

studenten met 67 (3.8%) gestegen is (jaarverslag 2011/2012).  
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Vergeleken met het schooljaar 2008/2009 is er een groei te zien van 622 (51%) 

studenten. (jaarverslag 2008/2009).  

 
Tabel 84; Overzicht van het avondonderwijs studenten per september 2012 

 
Als men naar de sekse van de 203 

studenten van de middag-m.a.v.o. in 

tabel 84 kijkt, blijkt dat het aantal van 

het vrouwelijke en het mannelijke 

geslacht bijna hetzelfde zijn. In figuur 19 

wordt het percentage van de sekse 

weergegeven. 

Fig. 19; Aantal leerlingen van het avond-    
            m.a.v.o., h.a.v.o./v.w.o. naar sekse 

 

 

Als men naar de sekse van de 1203 

studenten van de avond-m.a.v.o., de 

avond- havo en het avond-v.w.o. in 

tabel 85 kijkt, blijkt dat het aantal van 

het vrouwelijke geslacht (732) twee keer 

zo groot is als het mannelijke geslacht 

(471). In figuur 20 wordt het percentage 

van de sekse weergegeven. 

 
Fig. 20; Aantal leerlingen van het avond-    
            m.a.v.o., h.a.v.o./v.w.o. naar sekse 
 
 
 

Tabel 85; Overzicht van het aantal studenten naar leerjaar en sekse per september 2012
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Als men naar de sekse van de 446 

studenten van het avond -technisch 

onderwijs in tabel 86 kijkt, blijkt dat het 

aantal van het mannelijke geslacht 

(352) bijna vier keer meer is dan het 

vrouwelijke geslacht (94). In figuur 31 

wordt het percentage van de sekse 

weergegeven. 
 

 
      Fig. 21; Aantal leerlingen van het avond -technisch 
                              onderwijs naar sekse  
     
      
                Tabel 86; Overzicht van het aantal studenten naar opleidingen en sekse (technisch) 
                per september 2012 
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6 Examenresultaten 
 

Hier volgt een overzicht van de examenresultaten voor zowel het regulier onderwijs 

(tabellen 87, 88, 89, 90,91 92, en 93) als voor het avondonderwijs (tabel 94 en 95). 

 

Voor het schooltype E.P.B. is uit tabel 87 te zien dat het totaal aantal geslaagden van 

het schooljaar 2011/2012 gestegen is in vergelijking met het schooljaar 2010/2011  

(83% vs. 88%). En voor het schooljaar 2012/2013 in vergelijking met schooljaar 

2011/2011 is uit tabel 87 en 88 te zien dat het aantal geslaagden gedaald is (88% vs. 

84%). 

 

Als de onderstaande examenresultaten van het Mavo vergeleken wordt met die van het 

schooljaar 2010/2011 kan er opgemerkt worden (tabel 89) dat het percentage 

geslaagden van de m.a.v.o. (78% vs. 82%) gestegen is  

Als schooljaar 2011/2012 vergeleken wordt met schooljaar 2012/2013 (tabel 89 en 90)is 

het aantal geslaagden gedaald (82% vs. 74%).  

 
Tabel 87; Examenresultaten over het schooljaar 2011/2012 naar schooltype en sekse 
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Tabel 88; Examenresultaten over het schooljaar 2012/2013 naar schooltype en sekse 

 
 
 
Tabel 89; Examenresultaten over het schooljaar 2011/2012 naar schooltype en sekse 

 
 
Tabel 90; Examenresultaten over het schooljaar 2012/2013 naar schooltype en sekse 
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Als de onderstaande examenresultaten van het h.a.v.o en v.w.o vergeleken wordt met 

die van het schooljaar 2010/2011 kan er opgemerkt worden (tabel 91) dat het 

percentage geslaagden van de h.a.v.o. (69% vs. 74%) en v.w.o (66% vs. 79%)  

gestegen is. Als schooljaar 2011/2012 vergeleken wordt  met schooljaar 2012/2013 is 

het percentage geslaagden van de h.a.v.o gedaald (74% vs. 69%) en voor het v.w.o 

(79% vs. 82%) gestegen (tabel 91 en 92).  
 
 
Tabel 91; Examenresultaten over het schooljaar 2011/2012 naar schooltype en sekse 

 
 
 
Tabel 92; Examenresultaten over het schooljaar 2012/2013 naar schooltype en sekse 

 
 

 

 

Als de onderstaande examenresultaten van het EPI vergeleken wordt met die van het 

schooljaar 2010/2011 kan er opgemerkt worden (tabel 93) dat het percentage 

geslaagden van het EPI gedaald is (67% v.s 63%). Als schooljaar 2011/2012 vergelijken 

wordt met schooljaar 2012/2013 (tabel 93 en 94) is het percentage geslaagden 

gestegen (63% vs. 65%).  
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Tabel 93; Examenresultaten over het schooljaar 2011/2012 naar schooltype en sekse 

 
 
 
Tabel 94; Examenresultaten over het schooljaar 2012/2013 naar schooltype en sekse 
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Tot slot voor wat betreft de onderstaande examenresultaten van het avondonderwijs, als 

deze vergeleken wordt met die van het schooljaar 2010/2011 kan er opgemerkt worden 

(tabel 95) dat het percentage geslaagden van het middag M.A.V.O gestegen is (31% v.s 

35%), voor het avond Mavo (39% vs. 40%), voor het avond Havo (42% vs. 51%) en 

voor de avond technisch onderwijs deze ook gestegen (81% vs. 85%) is.  

 
Tabel 95; Examenresultaten over het schooljaar 2011/2012 van het avondonderwijs gespecificeerd naar 
schooltype en sekse 

 
 
 
 

Als schooljaar 2011/2012 vergeleken wordt met schooljaar 2012/2013 kan er opgemerkt 

worden (tabel 96) dat het percentage geslaagden van het middag M.A.V.O gedaald is 

(35% v.s 25%), voor het avond Mavo (40% vs. 32%) en voor het avond Havo gedaald 

(51% vs. 40%) is. Voor de avond technisch onderwijs is deze gestegen (85% vs. 88%).  
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Tabel 96; Examenresultaten over het schooljaar 2012/2013 van het avondonderwijs gespecificeerd naar 
schooltype en sekse 
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Bijlage 
 

 

Directeur

 

Secretaresse

 

Personeel & Organisatie

 

Wetgeving & Juridische 
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* Onderwijsinspectie

 

Onderzoek & Statistiek

 

* Bureau Openbaar 

Onderwijs

 

Hoofdafdeling 

Onderwijsadministratie 

en -beheer

Hoofdafdeling 

Onderwijskundige Zaken

 

Afdeling 

Onderwijsfaciliteiten

 

Afdeling 

Onderwijspersoneel

 

Afdeling 

Studiefaciliteiten en 

-begeleiding

 

Afdeling 

Onderwijsfinanciën

 

Task Force 

Schoolgebouwen

 

Innovatieprojecten

 

Afdeling 

Examen

 

Afdeling 

Curriculumontwikkeling

 

Afdeling 

Begeleiding

 

Afdeling 

Scholing

 

Interne Zaken

 

Diploma Evaluator

 

* Zijn thans zelfstandige diensten  
 



 

Statistisch Jaarverslag 2012/2013  64 

Schema Arubaans Onderwijssysteem 
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Verklarende Woordenlijst Schema Arubaans 

Onderwijssysteem 

 

UA: Universiteit van Aruba 
FdR: Faculteit der Rechtsgeleerdheid 

Opleidingen: bachelorprogramma Arubaans Recht en masterprogramma Arubaans 
Recht 
FEF: Financieel Economische Faculteit 

Opleidingen: bachelorprogramma Bedrijfseconomie 
Bachelorprogramma Commerciële Economie 
FHTSM: Faculty of Hospitality and Tourism Management Studies 

Opleidingen: bachelorprogramma International Tourism Management 
Masterprogramma International Tourism & Business 
FAS: Faculty of Arts and Science 

Opleidingen: bachelorprogramma Organization, Governance & Management 
Bachelorprogramma Social Work & Development 
Masterprogramma Social Work & Development 

IPA: Instituto Pedagogico Arubano 
Opleidingen: hoger beroepsgerichte opleidingen voor onderwijsgevenden 

EPI: Educacion Profesional Intermedio ( middelbaar beroepsonderwijs) 
CT: Ciencia & Technologia (Techniek) 
SS: Salubridad & Servicio (Gezondheidszorg en dienstverlening) 

E: Economico (Administratie en Economie) 
HT: Hospitalidad y Turismo (Horeca) 

VWO: Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs 

HAVO: Hoger Algemeen voortgezet Onderwijs 
M.A.V.O.: Middelbaar Algemeen Voortgezet Onderwijs 
EPB: Educacion Profesional Basico (lager beroepsonderwijs) 
T: Techniek 
E: Economie 

V: Verzorging 
ASP: Aspirantopleiding 
Ciclo Basico: basiscyclus - onderbouw voortgezet onderwijs 
Ciclo Avansa: bovenbouw voortgezet onderwijs april 2009 
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Structuur van het onderwijs op Aruba 
 
Het huidige Arubaanse onderwijs kent de volgende onderwijslagen en schooltypen:  

 

* De voorschoolse educatie voor het leeftijdsgroep 0-3 jaar 

 

 

* Het kleuteronderwijs voor de leeftijdsgroep 4-5 jaar 

 

* Het basisonderwijs voor het leeftijdsgroep 6-11 jaar 

 

Naast het regulier basisonderwijs kent men op Aruba ook:  

 

 

* Het speciaal onderwijs, onderverdeeld in: 

       - onderwijs voor moeilijk lerende kinderen (MLK) 

       - onderwijs voor zeer moeilijk lerende kinderen (ZMLK) 

       - onderwijs voor dove en slechthorende kinderen 

 

* Het voortgezet onderwijs (AVO/LBO) voor de leeftijdsgroep 12-15 à 17 jaar, 

onderverdeeld in: 

 

        - Educacion profesional basico (E.P.B.) 

        met de basiscyclus en de beroepscyclus en daarnaast de aspirantopleiding      

        de beroepscyclus is onderverdeeld in: 

                   + sector techniek (T) 

                   + sector economie (E) 

                   + sector verzorging (V) 

- middelbaar algemeen voortgezet onderwijs (m.a.v.o.) 

- hoger algemeen voortgezet onderwijs (h.a.v.o.) 

- voorbereidend wetenschappelijk onderwijs (v.w.o.) 

 

 

* Het post-secundair onderwijs (MBO/HBO/WO) voor de leeftijdsgroep ouder dan 15 à 

17 jaar, onderverdeeld in: 

            - Educacion profesional intermedio (E.P.I.) 

                     + unit Ciencia & Tecnología   (CT) 

                     + unit Salubridad & Servicio (SS) 

                     + unit Hospita;idad & Turismo (HT) 

                     + unit Economico (E) 

  

- de opleiding voor onderwijsgevenden (I.P.A.) 

- de Universiteit van Aruba, met de  

           + Juridische Faculteit (JF) 

           + Financieel – Economsiche Faculteit (FEF) 

           + Bachelor Hospitality & Tourism Management 

 

* De volwasseneneducatie voor de schoolverlaters van 15 jaar en ouder 

 

 

 

Zowel de voorschoolse educatie als het merendeel van de volwasseneneducatie vallen 

buiten de onderwijswetgeving en het toezicht en de zorg van de Directie Onderwijs 
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Schooljaar 2012/2013 

Gegevens omtrent de besturen van het bijzonder onderwijs 

   

College van Curatoren van de Universiteit van Aruba 

President-
Curator 

- mr. drs. Frederick A. Gibbs 

Contactpersoon - mr. drs. Frederick A. Gibbs 

Postadres - L.G. Smith Boulevard 48 

Telefoon/Fax - 5832496/5833884;5834018 

E-mail - info@ua.aw 

   

Dienst Publieke Scholen 

Hoofd - de heer Kenneth S. Jong 

Postadres - Caya G.F. "Betico" Croes 38 

Telefoon/Fax - 5283333/5281522 

E-mail -  geen 

   

Foundation International School of Aruba 

Voorzitter - de heer Roger Hove 

Contactpersoon - mevrouw Jacqueline Juliao 

Postadres - I.S.A., Wayaca 238-A 

Telefoon/Fax - 5835040/5836020 

E-mail - business@isaruba.com 

   

Stichting Aureus University of Medicine, Aruba Foundation  

Voorzitter - de heer Gurmit Singh Chilana 

Contactpersoon - mevrouw Patricia Pernalete 

Postadres - Hato 3-E/F 

Telefoon/Fax - 5832126;5832128/5832127 

E-mail - ausomschool@hotmail.com 

   

Stichting Avondonderwijs Aruba  

Voorzitter - de heer Frans M. van Drie 

Contactpersoon - de heer Frans M. van Drie 

Postadres - Shakespearestr. 17 

Telefoon/Fax - 5838720/5838720 

E-mail - avondhavo@setarnet.aw 

   

Stichting Basisonderwijs Combina 

Voorzitter - de heer Dirkjan Bekius 

Contactpersoon - mevrouw Inge La Haye 

Postadres - Boegoeroei 7-B 

Telefoon/Fax - 5871583/5871582 

E-mail - schakelaar@setarnet.aw 

  www.schakelaruba.com 

   

Stichting Educacion Profesional Basico 

Voorzitter - de heer Rene P. Sommer 

Contactpersoon - mevrouw Monique van Helvoort 

Postadres - Santa Cruz 42/Postbus 21 

Telefoon/Fax - 5857780;5857781;5859434/5855982 

E-mail - sepb@setarnet.aw 
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Stichting Centrum voor Ibero American Education 

Voorzitter - de heer W. Centeno 

Contactpersoon - mevrouw I.M. Kuiperdal 

Postadres - Wayaca 137 

Telefoon/Fax - 5627838/- 

E-mail - ibero_highschool@yahoo.com 

   

Stichting Katholiek Onderwijs Aruba 

Vice-Voorzitter - mevrouw Ermona Ph.J. Janga-Martis 

Contactpersoon - mevrouw Josette M. Daal 

  E-mail: j.daal@skoa.aw 

Postadres - Copernicusstraat 11/ Postbus 1065 

Telefoon/Fax - 5821848/5820780 

E-mail - skoa@hotmail.com 

   

Stichting Middelbaar Onderwijs Aruba 

Voorzitter - de heer drs. Anco Ringeling 

Contactpersoon - mevrouw Gilda Kelly 

Postadres - Vondellaan 14 

Telefoon/Fax - 5831265/5831257 

E-mail - smoa@setarnet.aw 

   

Stichting Onderwijs van de Advent Zending Aruba 

Voorzitter - mevrouw Mireille Labasti; telef.:5937725 

  mireillelabasti@gmail.com 

Contactpersonen - mevrouw Shirley Tuitti; telef.:7347347 

 - mevrouw Annette Parris; telef.:7426783 

  mgaparris@hotmail.com 

Postadres - Pos Chiquito 47-A 

Telefoon/Fax - 5840777/5840777 

   

Stichting Protestants Christelijk Onderwijs Aruba 

Voorzitter - de heer Frank Peter Meijer 

Contactpersoon - mevrouw Amy C.J. Willeboordse-Slimmen 

Postadres - Sabana Blanco 68-A/Postbus 491 

Telefoon/Fax - 5820288;5933906/5839330 

E-mail - spcoa@setarnet.aw 

   

Stichting voor Slechthorenden Aruba 

Voorzitter - de heer Humphrey R. Theysen 

Contactpersoon - de heer Gerald Keteldijk 

 - de heer Humphrey R. Theysen 

Postadres - Engelandstraat 15 

Telefoon/Fax - 5831016/5834627 

E-mail - FEPO@setarnet.aw 
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Stichting voor Verstandelijk Gehandicapten Aruba 

Voorzitter - mevrouw Christina van den Berg-de Freitas 

Contactpersoon - de heer Arturo D. Werleman 

Postadres - Piedra Plat 86-A/Postbus 314 

Telefoon/Fax - 5227842/5227850 

E-mail - info@svga.aw 

   

Stichting Volle Evangelie Onderwijs Aruba 

Voorzitter - de heer Tirso R. Kolfin 

Contactpersonen - mevrouw Ria Essed-
Alberga(telef.:5851230) 

  mevrouw Marlene Lacle(telef.:5831010) 

Postadres - Rooi Afo 10 

Telefoon/Fax - 5831010/5831010 

E-mail - sveoa@setarnet.aw 
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G L O S S A R Y  
 

Algemeen voortgezet onderwijs: General secondary education 

Aspirantopleiding: 3-year special education track of EPB 

AVO: see: Algemeen voortgezet onderwijs 

Basiscyclus: 2-year academically oriented lower division of EPB 

Basisonderwijs: primary education (age: 6-11) 

Beroepscyclus: 2-year vocationally oriented upper division of EPB 

Bevoegdheden: Qualification 

BO: see: Basisonderwijs 

Buitengewoon onderwijs: Special education 

Burgerlijke Staat: Marital states 

BuO: see: Buitengewoon onderwijs 

Colegio Paso Sigur: see: Paso Sigurschool 

Contactbureau Openbaar Onderwijs: Public school office for information 

De Schakel: private Dutch-type pre-primary and primary school 

Contactbureau Openbaar Onderwijs: Public schools office of informacion 

Educacion Profesional Basico: new system of lower level technical and vocational 

education introduced in 1995 

Educacion Profesional Intermedio: new community college (middle level professional 

education) introduced in 1997 

EPB: see: Educacion Professional Basico 

EPB, sector economie: administrative education 

EPB, sector techniek: technical education 

EPB, sector verzorging: human services education 

E.P.I.: see: Educacion Professional Intermedio 

E.P.I., unit ciencia & tecnologia: department of engineering technology 

E.P.I., unit economico: department of business studies 

E.P.I., unit hospitalidad & turismo: department of hospitality management 

E.P.I., unit salubridad & servicio: department of human services, formerly CPS 

FEF: see: Financieel-Economische Faculteit 

Financieel-Economische Faculteit: School of Business Administration of the 

University of Aruba (UA)  

Geslaagden: final examination passes 

HAVO: see: Hoger algemeen voortgezet onderwijs 

HBO: see: Hoger beroepsonderwijs 

Hoger algemeen voortgezet onderwijs: higher general secondary education (5-year 

track) 

Hoger beroepsonderwijs: higher level professional education 

Ibero-American Highschool: private US-type highschool 

Incorporatie onderwijs: Incorporate Programme 

Inkomen: Income 

Instituto Pedagogico Arubano: Teachers‟ College of Aruba 

International School of Aruba: private US-type school: pre-K through 12 

IPA: see: Instituto Pedagogico Arubano 

ISA: see: International School fo Aruba 

JF: see: Juridische Faculteit 

Juridische Faculteit: School of Law of the University of Aruba (UA) 

Kleuterleidster: teacher, pre-primary/Kindergarten education 

Kleuteronderwijs: pre-primary/Kindergarten education 
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KO: see: Kleuteronderwijs 

Lager beroepsonderwijs: vocationally oriented secondary education 

LBO: see: Lager beroepsonderwijs 

Leeftijd: age 

Leerkracht/leerkrachten: teacher/teachers 

Leerling/leerlingen: student/students 

Leraar: teacher, secondary education 

M.A.V.O.: see: Middelbaar algemeen voortgezet onderwijs 

MBO: see: Middelbaar beroepsonderwijs 

Middelbaar algemeen voortgezet onderwijs: intermediate general secondary 

education (4-year stream) 

Middelbaar beroepsonderwijs: middle level professional education 

MLK: see: Moeilijk lerende kinderen 

Moeilijk lerende kinderen: mildly retarded students 

Onderwijs: education 

Onderwijsgevende: teacher 

Onderwijs-ondersteunend personeel: non-teaching staff 

Onderwijzer: teacher, primary education 

Openbaar: public (as in: public schools) 

Paso Sigurschool: school for specialized training courses in human services 

School/scholen: school/schools 

Schoolbestuur: school board 

SEPB: see: Stichting Educacion Professional Basico 

SKOA: see: Stichting Katholiek Onderwijs Aruba 

SMOA: see: Stichting Middelbaar Onderwijs Aruba 

SO: see: Speciaal onderwijs 

SOAZA: see: Stichting Onderwijs van de Advent Zending Aruba 

SPCOA: see: Stichting Protestants-Christelijk Onderwijs Aruba 

Speciaal onderwijs: special education 

SSA: see: Stichting Slechthorenden Aruba 

Stichting Basisonderwijs CombinA: school board of De Schakel 

Stichting Educacion Professional Basico: school board of EPB 

Stichting Katholiek Onderwijs Aruba: Catholic school board 

Stichting Middelbaar Onderwijs Aruba: school board of Colegio Arubano 

H.A.V.O./V.W.O. 

Stichting Onderwijs van de Advent Zending Aruba: Seventh Day Adventist school 

board 

Stichting Protestants-Christelijk Onderwijs Aruba: Protestant school board 

Stichting Slechthorenden Aruba: Foundation for the Hearing-impaired ( a school 

board) 

Stichting Volle Evangelie Onderwijs: Evangelical school board 

Stichting voor Verstandelijk Gehandicapten Aruba: Foundation for the Mentally 

Retarded (a school board) 

SVEOA: see: Stichting Volle Evangelie Onderwijs Aruba 

SVGA: see: Stichting voor Verstandelijk Gehandicapten Aruba 

Tweede-graadsopleiding: Teachers training course Bachelor‟s level  

UA: see: Universiteit van Aruba 

Universiteit van Aruba: University of Aruba 

VO: see: Voortgezet onderwijs 

Volwasseneneducatie: adult education 

Voorbereidend wetenschappelijk onderwijs: university preparatory education (6-

year track) 
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Voorschoolse educatie: pre-school education (age 0-3) 

Voortgezet onderwijs: secondary education 

VSE: see: Voorschoolse educatie 

VWO: see: Voorbereidend wetenschappelijk onderwijs 

Wetenschappelijk onderwijs: university level education 

WO: see: Wetenschappelijk onderwijs 

Zeer moeilijk lerende kinderen: severely retarded students 

Zittenblijvers: repeaters 

ZMLK: see: Zeer moeilijk lerende kinderen 


