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VOORWOORD
Het schoolplan geeft de doelstellingen en prioriteiten aan voor kwalitatief hoogstaand
onderwijs op Colegio Arubano. Daarnaast is het een leidraad voor de initiatieven die erop
gericht zijn om de kwaliteit van het onderwijs te verbeteren en te waarborgen. Het heeft dus
vooral de functie van een beleidsdocument. Dit schoolplan stelt voor de periode 2012-2016 de
doelen en verbeterpunten vast die betrekking hebben op het onderwijskundig beleid, het
personeelsbeleid, de leerlingenzorg en andere beleidssectoren. Het schoolplan is de leidraad
voor planmatige schoolontwikkeling en het vormt het uitgangspunt voor de planning per
schooljaar. Het schoolplan is ook bedoeld als verantwoording aan de samenleving. Het zal ter
kennis gebracht worden aan de toeleverende en afnemende scholen en de overheid. Voor
andere betrokkenen en belangstellenden is het in te zien via de website van de school.
De minister van Onderwijs en Justitie heeft onlangs in overleg met het Colegio Arubano
initiatieven ondernomen om van de vestiging in San Nicolas met ingang van 15 augustus 2012
een zelfstandige, openbare Havo-school te maken. In dit Schoolplan figureert de vestiging in San
Nicolas nog als onderdeel van het Colegio Arubano.
Het is de tweede keer dat het Colegio Arubano in een vierjarenplan haar plannen en
verwachtingen presenteert. Het vorige schoolplan gaf een beeld van de onderwijsvernieuwing
met de invoering van de Ciclo Basico en schetste de groei die de school na deze vernieuwing
doormaakte, zowel in het aantal leerlingen als in het aantal docenten. Meer leerlingen zouden
een kans moeten krijgen om een havo- of vwo-diploma te verkrijgen, was toen de filosofie.
Dat uitgangspunt leidde tot een vergroting van de problemen die in het vorige schoolplan al
onderkend werden. Met name de lage slagingspercentages vormden een punt van aandacht. Er
werd gekozen voor een intensievere zorgstructuur met vooral veel inzet op reteaching om te
zorgen dat zoveel mogelijk leerlingen de eindstreep zouden halen. Toch leverde dit geen
verbetering op voor de eindexamenresultaten terwijl ook de overgangspercentages te wensen
overlieten.
Het bestuur van de SMOA koos ervoor om een interim-rector aan te stellen die als opdracht
kreeg om krachtdadig onder meer de hierboven geschetste problematiek aan te pakken. Die
nieuwe aanpak is terug te vinden in dit schoolplan voor de komende 4 jaar. Het resultaat moet
zijn dat het Colegio Arubano weer de kwaliteit gaat bieden die de Arubaanse samenleving van
de school mag verwachten.

dr. H. van Tuijl, rector

drs. A. Ringeling, voorzitter SMOA

De foto’s die deze pagina’s verluchtigen zijn gemaakt door Richelle van den Dungen Gronovius, docente
Nederlands op het Colegio Arubano.
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1 INLEIDING

Het eerste schoolplan (2007-2011) van het Colegio Arubano gaf een aantal verbeterpunten aan
om langslepende tekortkomingen aan te duiden en op gestructureerde wijze zoveel mogelijk op
te heffen. De meeste verbeterpunten zijn gedurende de afgelopen jaren en maanden
gerealiseerd. Een aantal beoogde verbeterpunten uit het eerste schoolplan verkeert in de
laatste fase van realisering.
Inmiddels plukken we de vruchten van doorgevoerde verbeteringen. Zo was de invoering van
een leerling- en onderwijsvolgsysteem (Magister) een belangrijke stap voorwaarts evenals de
introductie van nieuwe toelatingsnormen. Toch zijn er genoeg andere thema’s die verbetering
behoeven en doen zich steeds weer nieuwe situaties voor die een speciale aanpak vereisen. Het
is daarom van belang een goed inzicht te hebben in de thema’s die momenteel onze aandacht
vragen, deze voorrang te geven en in een nieuw tijdsplan aan te pakken.
De hoofdaandacht ligt in deze fase op het verhogen van de kwaliteit van het onderwijsleerproces en daarmee de verhoging van het rendement van Colegio Arubano. Daarvoor is
inzicht in een aantal belangrijke knelpunten noodzakelijk. Deze worden meteen gevolgd door de
aanpak die de school voor ogen staat om het probleem aan te pakken en op te lossen.
Afhankelijk van de resultaten daarvan worden deze in de komende jaren verder verfijnd en/of
aangepast.
Belangrijke verbeterpunten in dit schoolplan zijn een rechtstreeks gevolg van de invoering van
de schoolvernieuwing in 2004. Niet in alle opzichten betekende dit namelijk een verbetering
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voor de praktijk op Colegio Arubano. Zo was het programma van de Ciclo Basico qua belasting te
licht voor onze havo-vwo-leerlingen. Succes in de Ciclo Basico bleek geen garantie te bieden
voor schoolsucces. Doordat ook de bevorderingsnormen in het derde leerjaar veel te soepel
waren, werd in de praktijk pas geselecteerd in het vierde leerjaar (zie ‘Onderzoeksresultaten
bevorderingsnormen’ van Flanegin-Staring). Havo-4 was voor veel leerlingen het eindpunt van
de opleiding, waardoor ze na 5 of 6 jaren zonder diploma de school moesten verlaten. Het
vriendelijke uitgangspunt – zoveel mogelijk kinderen een kans bieden – pakte voor deze
omvangrijke groep slecht uit.
De aanwezigheid van zoveel leerlingen die het havo-niveau niet konden halen, bleek een groot
probleem. Reteaching leverde niet de oplossing van het probleem op: leerlingen bleken te veel
hiaten te hebben en er waren, binnen de mogelijkheden van het lesrooster, te weinig docenten
voorhanden. Het ontbreken van succes was funest voor de motivatie van de leerlingen en ook
docenten hadden grote moeite om zich gemotiveerd in te zetten voor klassen die hun
belangstelling voor de lesstof hadden verloren. Van de negatieve spiraal die hiermee ontstond
waren zowel de leerlingen als de kwaliteit van het onderwijs de dupe.
Achtereenvolgens komen in dit Schoolplan de volgende onderwerpen aan de orde. In hoofdstuk
2 van dit document staan de zakelijke schoolgegevens van Colegio Arubano, terwijl in hoofdstuk
3 de visie en missie zijn geformuleerd, de gewenste kwaliteit van het onderwijs. In hoofdstuk 4
t/m 9 staan de beleidsgebieden centraal waar zo nodig eerst kort de huidige situatie wordt
geschetst waarna de beleidsvoornemens worden genoemd.
Naast het schoolplan zijn enkele andere documenten van belang om een overzicht te krijgen van
de inrichting, beleid en kwaliteit van het onderwijs van Colegio Arubano:
• De schoolgids;
• De lesroosters;
• Programma’s Leerstof en Toetsing (PLT’s) van de verschillende jaarlagen;
• Onderzoeksrapporten van Flanegin-Staring.
Alle voornoemde informatie is beschikbaar op de website: www.colegioarubano.aw
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2. ALGEMENE SCHOOLGEGEVENS

2.1 De school
Colegio Arubano is gevestigd aan de Vondellaan 14 in Oranjestad en heeft daarnaast twee
dependances: een aan de Shakespearestraat 20 in Oranjestad, de zogenaamde Emma-lokatie,
waar vooral leerlingen uit de Ciclo Basico zijn ondergebracht. Deze vestiging maakt het mogelijk
dat jonge leerlingen de specifieke aandacht kunnen krijgen die nodig is en waar ze enigszins
beschermd kunnen wennen aan ‘de grote school’.
De andere dependance is gelegen in San Nicolas aan de Weg Kustbatterij z/n waar leerlingen
voor Ciclo Basico en Ciclo Avansa-onderbouw terecht kunnen. Leerlingen uit San Nicolas en
directe omgeving worden in deze vestiging geplaatst. Indien de planning naar wens verloopt
wordt deze dependance met ingang van 15 augustus 2012 een zelfstandige openbare havoschool .
Colegio Arubano, Vondellaan 14, Oranjestad
tel. 582-2005
fax 583-2676
e-mail: colegioarubano@gmail.com
Website: www.colegioarubano.aw
Colegio Arubano Emma-lokatie (Ciclo Basico), Shakespearestraat 20, Oranjestad
tel. 583-7029
fax 583-2676
e-mail: ciclobasico@gmail.com
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Colegio Arubano, Weg Kustbatterij z/n, San Nicolas
tel. 584-2416 / 584-6800
fax 584-9815
e-mail: colegiopariba@gmail.com

De school heeft de laatste jaren een grote groei gekend. Momenteel zijn er 2126 leerlingen die
les volgen in 84 klassen/groepen van gemiddeld 26 leerlingen (tabel 1 en 2).
JAAR
1997-1998
2000-2001
2005-2006
2011-2012

LEERLINGEN
1535
1768
2479
2126

Tabel 1: totaal aantal leerlingen
bij aanvang schooljaar

JAAR
1997-1998
2000-2001
2005-2006
2011-2012

LEERLINGEN
181
269
346
244
ste

Tabel 2: totaal aantal leerlingen 1
bij aanvang schooljaar

KLAS
brugklas
brugklas
Ciclo Basico 1
Ciclo Basico 1
klas

Het docentenkorps is evenredig meegegroeid met het aantal leerlingen en telt momenteel 137
docenten. Voor de leerlingen zijn er twee schoolmaatschappelijke werkers beschikbaar.
Aan onderwijsondersteunend personeel (OOP) -administratie, boekenfonds, technische
onderwijsassistenten (TOA’s), concierges, technisch opzichter, netwerkbeheerder, bewakers,
kopieerpersoneel, telefonistes, onderhoud- telt Colegio Arubano ruim 40 medewerkers.

2.2. De schoolleiding
De dagelijkse leiding ligt in handen van zes personen, te weten:
• dr. H. van Tuijl

rector, belast met de algehele leiding

• mr. drs. J.S.Tromp

conrector havo-5 en vwo-6 en wnd. rector

• mw. drs. A. M. C. Cameron

conrector havo-4 en vwo-5

• dhr. W. A. Kock

conrector havo/vwo -3 en vwo-4, infrastructuur, OOP

• mw. A. N. Baly

schoolleider locatie Emma Oranjestad (CB1-2)

• drs. J. A. Fingal

schoolleider locatie San Nicolas (CB1-2, havo/vwo-3)

Bij de uitvoering van hun taak worden zij onder andere gesteund door jaarlaagcoördinatoren en
counselors.

2.3 Het bestuur
Colegio Arubano wordt bestuurd door de Stichting Middelbaar Onderwijs Aruba (SMOA). Het
bestuur fungeert als ‘bevoegd gezag’ en tevens als hoogste beroepsinstantie.
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Het bestuur van de stichting bestaat uit negen personen:
• dhr. drs. A. R. O. Ringeling
• dhr. ir. B. Kamsteeg
• dhr. Drs. B. Kool
• mw. M. Beijderwellen
• zr. L. Carion
• dhr. Drs. P. Haime
• mw. H. J. Brink
mw. A. R. Hofman
dhr. mr. J. v. Nes

voorzitter
secretaris
penningmeester
lid
lid
lid
lid
lid
lid

2.4 Schoolresultaten
Een belangrijke maat om vast te stellen hoe de school kwalitatief functioneert is om na te gaan
wat haar rendement is. Niet alleen is daarbij van belang hoeveel leerlingen er elk jaar slagen
(tabel 3), maar ook hoeveel er tussentijds de school verlaten wegens onvoldoende prestaties en
hoeveel leerlingen er jaarlijks doubleren. De tabellen 4-7 verschaffen hier inzicht in. Hieruit blijkt
dat het rendement laag is. Voor Colegio Arubano wordt dit de komende jaren het belangrijkste
speerpunt . Veel veranderingen hebben uiteindelijk rechtstreeks tot doel het aantal
zittenblijvers en schoolverlaters sterk te verlagen en het aantal leerlingen dat jaarlijks slaagt, te
verhogen.

Verloop slagingspercentages HAVO-VWO

%
100
90
80
70
60
50

HAVO

40

VWO

30
20
10
0
2003

2004

2005

2006

2007

Tabel 3: percentages geslaagden van havo en vwo

2008

2009

2010
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Voor het uiteindelijk resultaat van de school is het voortraject erg belangrijk. Dit wordt niet
alleen door de kwaliteit van de lessen bepaald, maar ook door de eisen die gesteld worden aan
de leerlingen via de overgangsnormen. Soepele overgangsnormen kunnen in eerste instantie
zorgen voor lage zittenblijverspercentages in het voortraject. Confrontatie met harde
exameneisen zorgen dan voor een hoge uitval aan het eind. Voor de leerling is dat heel zuur. De
navolgende statistieken geven daar een beeld van.

Verloop absolute aantallen zittenblijvers onderbouw
200
180
160

73

140
16

120
100

V3
29

40

80

10

60
40

6

20

41

37
12

63

39

45

32
46

V2
99

56
67

63

27

0304

Begin Ciclo Basico

0405

0506

0607

H2/CB2
B/CB1

14

0
0203

H3

46

0708

0809

0910

Begin Ciclo Avansa

Tabel 4
Op deze combinatie van statistieken valt te zien dat na de invoering van de soepele
overgangsnormen voor de onderbouw het aantal zittenblijvers geleidelijk toeneemt (tabel 4).
Daartegenover neemt het aantal schoolverlaters na een eenmalige stijging met de jaren af
(tabel 5). Voor de school en de leerlingen zelf was dit geen gezonde ontwikkeling! Tevens valt in
tabel 5 op dat het aantal schoolverlaters na de invoering van de Ciclo Basico sterk afneemt:
doubleren kan niet meer in CB1 maar wordt verschoven naar CB2. Het effect daarvan voor CB2
is het jaar daarop evident.
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Verloop absolute aantallen schoolverlaters onderbouw
120
100

28

80

V3

60

H3

11
5

66

V2

40
44

20

H2/CB2

10
7

46

14

18

20

16

9

0405

0506

0607

B/CB1

14

4
7

0809

0910

0
0203

0304

0708

Begin Ciclo Avansa

Begin Ciclo Basico

Tabel 5

Verloop absolute aantallen zittenblijvers H4 -V4 -V5
250
200

20
14

35
150
39
100

36

22

35
114

50
70

17
15
91

V5

10
12

36

173

V4
H4

117

108

0708

0809

61

0
0304

0405

0506

0607
Schooljaar

0910

Begin Ciclo Avansa

Tabel 6
De grotere toeloop van leerlingen uit de onderbouw in met name havo-4 na de invoering van de
nieuwe overgangsnormen ging samen met een toename van het aantal zittenblijvers in havo-4.
De strengere overgangsnormen van havo-4 (gebaseerd op de examennormen) bleken voor een
groeiende groep leerlingen onoverkomelijk (Tabel 6).
Het grillige verloop van het aantal schoolverlaters in tabel 7 laat zich moeilijk verklaren. Dit
heeft mogelijk te maken met de grote toeloop van mavo-geslaagden naar H-4.
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Verloop absolute aantallen schoolverlaters H4 -V4 -V5
120
100

4
8

80

V5

60
2

40
20

105

V4

93
78

8

47

54

50

0607
Schooljaar

0708

19
0
0304

Tabel 7

0405

0506

0809

0910

Begin Ciclo Avansa

H4
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3. VISIE EN MISSIE

3.1 Visie en missie
Goed onderwijs wordt gegeven in een overzichtelijke omgeving door vakbekwame docenten die
hun leerlingen zoveel mogelijk kennis en vaardigheden bijbrengen.
Docenten oefenen hun vak naar behoren uit en worden serieus genomen door het management
en bestuurders. Indien we werkelijk streven naar vergroting van de kenniseconomie en op
schoolniveau naar het streven om leerlingen op zo’n hoog mogelijk niveau te laten uitstromen,
dan moeten we voortdurend investeren in de kwaliteit van de docent. Dat houdt in dat aan
vakinhoud en vaardigheden veel aandacht dient te worden besteed en hoge eisen aan de kennis
van de docent moeten worden gesteld. Dat zal zijn prestige bij de leerlingen verhogen, want die
hebben behoefte aan competente leraren voor de klas die het maximale uit hun leerlingen
weten te halen met attractief en kwalitatief goed onderwijs.
Dit betekent concreet voor het Colegio Arubano dat het verwerven van vakinhoudelijke kennis
en vaardigheden centraal staat. De docent speelt daarbij een cruciale rol: hij is vakinhoudelijk
bekwaam, is didactisch goed onderlegd en weet de leerstof op een inspirerende en attractieve
wijze over te brengen op zijn leerlingen.
Het Colegio is een school voor havo en vwo, waar aan leerlingen stevige eisen worden gesteld.
Er moet hard en serieus worden gewerkt, door docenten en leerlingen. Het moet voor
leerlingen een voorrecht zijn om op deze school hun schoolcarrière te beginnen èn met succes
af te ronden.
De organisatie van de school is helder, transparant en overzichtelijk. Dat moet duidelijk zijn in
de wijze waarop de school operationeel functioneert. Er zijn korte communicatielijnen, de
conrectoren zijn verantwoordelijk voor de inhoud en organisatie van hun afdeling. De nadruk
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ligt op het primaire proces en het ondersteunend personeel levert daar ook een bijdrage aan.
De cultuur op school moet open, collegiaal en positief zijn.
De school is er primair voor de leerlingen (en hun ouders). Die moeten invloed kunnen
uitoefenen op de organisatie en het onderwijs.
Verantwoordelijkheid nemen en verantwoording afleggen door alle medewerkers van de school
is een absolute eis. Iedereen doet volledig mee, vervult zijn taken en wordt aangesproken op
zijn inzet en resultaat.
De leiding van de school is coöperatief, delegeert waar dat mogelijk en noodzakelijk is en zet
beleid uit waarbij zo veel mogelijk rekening wordt gehouden met de opvattingen en wensen van
alle geledingen van de school. Dat garandeert immers draagvlak voor de noodzakelijke
verbeteringen.
Op onze school staat de leerling uiteraard centraal. Met uitdagend onderwijs stimuleren we
hem zijn talenten te gebruiken en verder te ontplooien. We stellen ons vooral ten doel de
leerling:
succesvol en zonder onnodige studievertraging voor te bereiden op het vervolgonderwijs in
Aruba en andere relevante landen;
te vormen tot een volwaardig en zelfstandig functionerend lid van de maatschappij;
te vormen tot een verantwoordelijke burger met respect voor de medemens en
leefomgeving.

3.2 Identiteit
Colegio Arubano is in 1959 gesticht op rooms-katholieke grondslag. Sinds haar oprichting staat
zij open voor leerlingen van alle gezindten. De samenstelling van het leerlingenbestand is in de
loop van jaren erg pluriform geworden. De identiteit wordt mede bepaald door de verschillende
geloofsovertuigingen die de school rijk is.
De school biedt dan ook onderwijs aan op een brede christelijke basis en is een plaats van
christelijke naastenliefde, solidariteit en het stimuleren van maatschappelijke betrokkenheid.
Er wordt respectvol omgegaan met en tolerantie aangekweekt voor andere tradities.
Inhoudelijk wordt tijdens de lessen KGL (Kennis van het Geestelijk Leven) in de ciclo basico,
godsdienst in jaarlaag drie en levensbeschouwing in jaarlaag vier, de aandacht gericht op deze
aspecten.
Vanuit haar brede christelijke basis bevordert de school de spirituele, morele, emotionele en
fysieke ontwikkeling van de leerling.
Bij het ontwikkelen van beleid en in de praktijk van het onderwijs schenken we ook aandacht
aan waardegerichte aspecten en het werken aan humane verhoudingen.
In dat kader is er op bestuurlijk niveau het halfjaarlijks overleg met andere katholieke
schoolbesturen. Er wordt gewerkt aan gemeenschappelijke doelstellingen, de beste praktijken
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van schoolbesturen worden geëvalueerd en er wordt informatie uitgewisseld over de kwaliteit
van het onderwijs. Daarbij trachten we de katholieke identiteit vorm te geven en te werken aan
de strategische positionering van schoolbesturen met een eigen visie met een link naar het
Diocesaan Pastoraal plan.

3.3 Profilering
De voortvarendheid waarmee de overheid een middag-havo tot stand heeft gebracht,
rechtvaardigt de verwachting dat de lang aangekondigde tweede havo-dagopleiding op Aruba
op korte termijn gerealiseerd wordt. Deze keuzemogelijkheid maakt het mogelijk voor het
Colegio Arubano om zich verder te profileren.
Het Colegio Arubano wil alle leerlingen die blijk hebben gegeven van voldoende aanleg voor het
volgen van havo- of vwo-onderwijs de mogelijkheid bieden zich op onze school verder te
ontplooien en uiteindelijk een diploma te behalen.
Het huidige diploma is gelijkwaardig aan het Nederlandse havo-vwo-diploma en biedt onze
leerlingen kwaliteit en een groot scala van mogelijkheden voor vervolgstudie. Met name de
studie in Nederland levert onze leerlingen betaalbare en kwalitatief hoogstaande
opleidingskansen. We hechten aan deze situatie die goed aansluit bij de positie van ons land
binnen het koninkrijk. Maar ook voor verdere opleiding in bijvoorbeeld de regio (Amerika) dient
het diploma de garantie te bieden voor een goede basis.

3.4 Curriculum
In ons curriculum zoeken we naar een evenwicht tussen de kenmerken van de Arubaanse
context, de positie van Aruba in het koninkrijk en de wereld en de eisen van vervolgstudies in
Aruba, Nederland en andere relevante landen.
Het curriculum heeft een duidelijke leerlijn, vertoont samenhang en geeft aansluiting op het
beoogde vervolgonderwijs. Het heeft een hoog niveau, maar is realistisch en waar gewenst
interdisciplinair van opzet.
De toetsing (van onderdelen) van het curriculum geeft een realistisch beeld van de kwaliteit en
het niveau van aangeleerde vaardigheden, verworven kennis en het leerproces.
Op onze school is Nederlands de instructietaal, de taal die gebezigd wordt in schoolse
contacten. Dat die taal voor de overgrote meerderheid van de leerlingen niet de moedertaal is,
impliceert dat voor het Nederlands extra aandacht vereist is. Uiteraard bij het vak Nederlands,
maar ook bij de andere vakken.

3.5 Pedagogisch klimaat
Wij bevorderen een school- en klassenklimaat waarin de leerling zich in een aangename en
veilige leeromgeving persoonlijk kan ontplooien. Met gerichte keuzes van werkvormen wordt in
goed geoutilleerde ruimtes uitdagend onderwijs gegeven dat de leerling stimuleert tot actieve
participatie.
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3.6 Leerlingenzorg
Soms ondervindt een leerling problemen die zijn schoolloopbaan in de weg staan. Die
problemen kunnen van allerlei aard zijn: problemen met het leren, de leerstof, met zichzelf, met
medeleerlingen en in het gezin. Er is dan extra hulp nodig.
De school streeft naar een professioneel werkend netwerk voor de leerlingenzorg. Alle
docenten dragen vooral in preventieve zin bij aan de leerlingenzorg. Daarnaast heeft de school
specifieke functionarissen en deskundigen in huis en bevordert zij samenwerking met relevante
externe instanties en disciplines.
Wij streven naar een leerlingenzorg die herkenbaar en makkelijk toegankelijk is voor leerlingen
en ouders. Hierbij fungeert de mentor als belangrijke spil.

3.7 Veiligheid
Wij hechten veel waarde aan een veilige omgeving voor onze leerlingen en ons personeel. Het
respectvol met elkaar omgaan staat hoog in het vaandel. Daartoe bevorderen we een integraal
veiligheidsbeleid dat zich richt op alle gedrag dat afbreuk doet aan een veilige werk- en
leeromgeving. Te denken valt ondermeer aan discriminatie, agressief gedrag, pesten, seksuele
intimidatie en diefstal.
De school werkt zoveel mogelijk op systematische wijze via protocollen aan gesignaleerde
veiligheidsproblemen. Bovendien besteden we veel aandacht aan communicatie over de regels,
procedures en sancties die op school gelden.
In verband met de veiligheid onderhoudt en oefent de school regelmatig het draaiboek voor
calamiteiten.

3.8 Onze leerlingen
Wij streven ernaar dat onze leerlingen zich op school op hun gemak voelen en zich naar lichaam
en geest op een gezonde en harmonieuze manier ontwikkelen. Waar nodig voelen zij zich hierbij
gesteund door de leerlingenzorg, zowel op sociaal-emotioneel vlak als op het gebied van leren.
Onze leerlingen zijn ambitieus, gemotiveerd, kritisch en hebben een positieve houding.
Leerlingen nemen actief deel aan het onderwijsleerproces. Daarbij groeit de leerling in zijn
zelfstandigheid en toont gaandeweg een toenemende mate van zelfverantwoordelijk leren.
Reflectie op zijn eigen leerproces maakt daar deel van uit. Hij leert zijn mogelijkheden en
talenten kennen en maakt op grond daarvan een keuze voor zijn vervolgonderwijs.

3.9 De ouders
De school stimuleert een actieve betrokkenheid van de ouders, onder meer via de
oudercommissie (OCCA) en de informatie- en ouderavonden. Wij verwachten van de ouders dat
zij hun verantwoordelijkheid voor het gedrag, de prestaties en het leerproces van hun kind
serieus nemen. Binnen hun mogelijkheden zorgen zij voor een veilig thuis met een stimulerende
leeromgeving.
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4. DE SCHOOL EN HAAR LEERLINGEN

4.1 Toelatingseisen en bevorderingsnormen
Reeds jaren zijn de examenresultaten beneden peil. Echter, ook de overgangspercentages in de
bovenbouw havo zijn laag terwijl het aantal uitvallers hoog is (30%). Als belangrijke oorzaak
hiervoor worden de jarenlang bekritiseerde soepele toelatingseisen en bevorderingsnormen in
de onderbouw genoemd. Daar is niet alleen het aantal toegestane onvoldoendes hoog, maar
ook worden alle vakken aan elkaar gelijkgesteld waardoor goede resultaten voor nietexamenvakken zwakke resultaten voor examenvakken compenseren. Leerlingen en ouders zijn
daardoor jarenlang op het verkeerde been gezet. Pas bij confrontatie met realistischer normen
in de bovenbouw valt het gordijn en blijkt dat leerlingen feitelijk een onvoldoende basis hebben
om met name de havo met succes te doorlopen. Daarmee verliest de leerling vele jaren.
Tijdens het schooljaar 2010-2011 is via samenwerking tussen Directie Onderwijs en Colegio
Arubano een nieuwe toelatingstoets ontwikkeld. De hoofdaandacht viel op (Nederlandse) taal
en rekenen. Deze toets leidde tot een daling van de instroom uit het basisonderwijs. In overleg
met het examenbureau is in november 2011 overeengekomen dat Colegio Arubano in het
vervolg zelfstandig de toelatingstoets ontwerpt, afneemt en organiseert.
Uit statistisch onderzoek in april-mei 2011 is gebleken welke samenstelling van prestaties in de
onderbouw voldoende perspectieven biedt voor het binnen een redelijke tijd succesvol
doorlopen van een schoolcarrière op Colegio Arubano. Op grond daarvan zijn nieuwe
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bevorderingsnormen opgesteld voor het schooljaar 2011-2012. Deze zijn na intensieve
besprekingen met het bestuur en de Inspectie van Onderwijs aangepast.
Toepassing van de nieuwe toelatings- (CB1-H4-V5) en bevorderingsnormen vanaf het schooljaar
2011-2012 leidt er toe dat binnen 5 jaar de leerlingpopulatie van Colegio Arubano zal zijn
teruggebracht tot die leerlingen die werkelijk over de noodzakelijke capaciteiten en motivatie
beschikken om de school succesvol èn binnen redelijke tijd te doorlopen (tabel 8).
Prognoses schoolgrootte Colegio Arubano 2012-2013 en de jaren daarna
Ten gevolge van een nieuw toelatingsbeleid, aangescherpte bevorderingsnormen en de
voorgenomen verzelfstandiging van Colegio San Nicolas zal Colegio Arubano krimpen.
Tellen we alleen de leerlingen in Oranjestad, dan waren dat er in het schooljaar 2011/2012
ongeveer 1915. In het schooljaar 2012-2013 zullen dit er naar verwachting zo’n 1720 zijn. Er
wordt dus een daling verwacht van zo’n 195 leerlingen.
Voor meer dan de helft is deze daling te verklaren door de uitstroom uit havo-4. Niet alleen is er
een grote groep leerlingen die nadat zij hun mavo-diploma hebben behaald stranden in havo-4,
maar er zijn ook veel leerlingen die gestart zijn in CB-1 aan Colegio Arubano, in de jaren daarna
2x gedoubleerd hebben en dan de school moeten verlaten. Het gaat bij deze laatste groep dus
om leerlingen die 5 jaar (soms 6 jaar) op het Colegio hebben doorgebracht en nu de school
zonder diploma verlaten. De verwachting is dat deze leerlingen voortaan met de verbeterde
overgangsregels in een eerder stadium naar een ander schooltype verwezen worden.
In de jaren daarna zal het leerlingenaantal verder dalen, maar iets minder snel. Verwacht wordt
een uiteindelijke leerlingpopulatie van ongeveer 1300 tot 1400 leerlingen.
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4.2 Nieuwe exameneisen
Vanaf 1 augustus 2011 gelden in Nederland aangescherpte exameneisen: het gemiddeld
centraal examencijfer moet onafgerond 5,5 of hoger zijn. Daarbij geldt dat gezakte leerlingen
die het volgende schooljaar opnieuw eindexamen afleggen, het volledige centraal examen
moeten doen. Daarnaast mag voor de vakken Nederlands, Engels en wiskunde maximaal één vijf
behaald worden. Wil Aruba in de pas blijven lopen met Nederland en wil zij dat haar havo-vwodiploma’s op dezelfde wijze gewaardeerd worden, dan zullen op zeer korte termijn ook hier de
aangescherpte normen officieel moeten worden bekrachtigd.

4.3 Toelating mavo-4-geslaagden in havo-4
De voorlopige resultaten van een intern onderzoek naar de prestatie van de leerlingen
afkomstig van de mavo-4 die havo-4 binnenstromen laten zien dat na één jaar ongeveer 50%
van deze leerlingen niet over gaat naar havo-5. In principe moeten zij dan de school verlaten. Dit
percentage blijkt niet afhankelijk te zijn van de profielkeuze van de leerlingen. De percentages
per mavo-school van de leerlingen die na één jaar niet over zijn gegaan naar havo-5 blijken sterk
uiteen te lopen en wel van 14% tot 86% voor het schooljaar 2010-2011. Er is onderzoek gaande
naar de mogelijke onderliggende factoren van deze aansluitingsproblematiek tussen de mavo-4
en de havo-4. Op grond van de resultaten van dit onderzoek wordt gekeken naar de beste
aanpak om de mavo-4 instromers succesvol te begeleiden tot het einde van havo-5.
Duidelijk is wel dat voor veel mavo-geslaagden de overgang naar Colegio Arubano een te grote
stap is. De huidige toelatingsnorm geeft te weinig perspectief op de slaagkansen. Daarom wordt
met ingang van het schooljaar 2012-2013 een nieuwe toelatingsnorm van kracht waarbij meer
rekening wordt gehouden met een voldoende beheersing van het gekozen profiel. In overleg
met o.a. alle mavo-directeuren en hun decanen zal aan een meer omvattende aanpak worden
gewerkt.

4.4 Toelating havo-5 geslaagden in vwo-5
Uit onderzoek bleek dat met name de leerlingen die in havo-5 gemiddeld een 6,5 of meer
scoorden voor hun 4 profielvakken, een kans van slagen hadden in vwo-6. Mede op grond
daarvan zijn de toelatingsnormen voor vwo-5 voor havo-5-geslaagden zodanig aangescherpt dat
hun slaagkansen realistisch zijn. De nieuwe normen gaan in met ingang van het schooljaar 20122013.

4.5 Absentie- en te-laat-komersbeleid
De stiptheid van leerlingen met betrekking tot elementaire zaken als presentie, op tijd in de les
zijn, het maken van huiswerk en het naar behoren volgen van de les is altijd problematisch
gebleken. Voor de noodzakelijke disciplinevorming en het uiteindelijk succes van de leerling is
de verbetering daarvan voor Colegio Arubano een belangrijk speerpunt.
Met ingang van het schooljaar 2011-2012 heeft de school de sanctiebepalingen m.b.t. te laat
komen en absentie (spijbelen), verwaarlozing van huiswerk en storen in de klas, aanmerkelijk
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verscherpt. De nadruk ligt op een onmiddellijke sanctie bij een overtreding. Dankzij Ipods
hebben docenten direct toegang tot Magister waarin zij elk afwijkend gedrag van leerlingen
meteen kunnen administreren. Mentoren, jaarlaagcoördinatoren en ouders zijn daardoor
desgewenst meteen op de hoogte. De sanctie is zoveel mogelijk in overeenstemming met (de
aard en ernst van) het vergrijp.

4.6 De leerlingenraad
De leerlingenraad van Colegio Arubano functioneert zowel in Oranjestad als in San Nicolaas. De
leerlingenraad heeft tot taak:
- te bevorderen dat de leerlingen zich voor de school interesseren;
- het versterken van de communicatie tussen leerlingen en docenten en de leerlingen
onderling;
- ontspanning voor leerlingen door middel van een gevarieerd aanbod van activiteiten en
projecten;
- het uitvoeren van onderzoek onder de leerlingen;
- het behartigen van belangen van de leerlingen bij de schoolleiding en docenten;
- het functioneren als contactpersoon tussen leerlingen en de schoolleiding;
- gevraagd of ongevraagd schriftelijk advies uit te brengen aan schoolleiding en docenten
over die zaken die de leerlingen in het bijzonder aangaan.
De leerlingenraad heeft de afgelopen jaren de volgende activiteiten uitgevoerd: beachcleaning,
schoonmaken van het schoolterrein, organiseren van voetbalwedstrijden en talentenshow, het
helpen organiseren van kerstvieringen, een ballonwedstrijd, actie ten behoeve van het
kankerfonds, activiteit Himno y Bandera, filmavonden, wandelmars, schrijven voor de Colarin,
vergaderen met het rectoraat .
De komende jaren gaat de leerlingenraad zich meer richten op de volgende projecten:
- Onderzoek naar de wensen, behoeften en ideeën van onze leerlingen om te kijken hoe wij
een steentje kunnen bijdragen aan het aantrekkelijker maken van onze school.
- Diverse workshops op het gebied van motivatie, effectief vergaderen, budgettering en
leiderschap.
- Het rectoraat ondersteunen in de handhaving van de 12 hoofdregels van de school.
- De opzet van motivatieprojecten alsmede sociale en culturele activiteiten voor onze
leerlingen .
- De organisatie van een Youth Award congres voor onze leerlingen.
- Stimuleren van onze leerlingen om een leescultuur te scheppen in het bijzonder voor de
Nederlandse taal.
- Pleiten voor huiswerkbegeleiding op school.
- Pleiten voor een goede studieruimte.
- Samenwerken met andere leerlingenraden/studentenraden op de eilanden in het
Koninkrijk.
- Via Facebook en mail verder propageren van de leerlingenraad onder onze leerlingen
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4.7 Gezonde leerlingen op een gezonde en veilige school
Gezonde leerlingen hebben meer kans op goede schoolprestaties en beide dragen op langere
termijn bij aan een goede gezondheid en maatschappelijk succes. Een gezonde werkomgeving
bevordert tevens de tevredenheid van het schoolpersoneel. Tevreden en gezonde leerkrachten
betekent minder ziekteverzuim en betere kwaliteit van het onderwijs.
Het bevorderen van gezond gedrag maakt deel uit van de kerndoelen van het voortgezet
onderwijs. In de praktijk wordt daar nog onvoldoende inhoud aan gegeven. Daarom gaat
Colegio Arubano de komende jaren de bevordering van de gezondheid op school op zo concreet
mogelijke wijze invulling geven. Al dan niet in samenwerking met Directie Volksgezondheid en
Directie Onderwijs worden de komende jaren dan ook o. m. de volgende acties ondernomen:
Een ‘gezondheidsenquête’ waarmee de huidige staat van gezondheid onder onze leerlingen in
kaart wordt gebracht.
Een effectieve inzet op preventie dat moet leiden tot minder gezondheidsproblemen.
De school organiseert op planmatige wijze (sportieve) activiteiten ten behoeve van een
gezonde ontwikkeling van haar leerlingen en personeel.
Via evaluatie worden de resultaten van de uitgevoerde activiteiten vastgesteld waarna wordt
beoordeeld of die gecontinueerd dan wel aangepast worden.
Behalve gezondheid is ook de veiligheid een belangrijke aandachtspunt op school.
Leerprestaties zijn, naast de gezondheid van de leerling, in hoge mate afhankelijk van het gevoel
van veiligheid. Op Colegio Arubano is de belangrijkste reden dat leerlingen zich weleens onveilig
voelen, voorkomend pestgedrag. Daartoe heeft Colegio Arubano in het schooljaar 2010-2011
een programma ontwikkeld dat zich met name richt op de bewustwording en aanpak van
pestgedrag. Dit programma wordt ook de komende jaren met name in de onderbouw
toegepast. Op basis van de resultaten van evaluaties wordt het programma al dan niet verder
uitgewerkt.
Colegio Arubano is een afspiegeling van de Arubaanse samenleving. Als zodanig komen
problemen, die zich in de samenleving voordoen, ook op school voor. Een daarvan is het
drugsgebruik en de drugsverspreiding. Voor de bestrijding daarvan is een ‘drugsprotocol’
ontwikkeld. Ervaring in de komende jaren moet uitwijzen in hoeverre dat voldoet of verder
aangepast moet worden.

4.8 Colegio Arubano, een actieve school
Het vwo-5 Puerto Rico project
Naast het gewone lesprogramma worden er ook vanuit Colegio Arubano activiteiten
georganiseerd die specifiek gericht zijn op algemene culturele vorming. Het Puerto Rico Project,
als studiereis voor de vwo-leerlingen in het voorexamenjaar onder begeleiding van docenten,
past hier volledig in.
Een studiereis is voor de leerlingen het moment waarop zij zich cultureel kunnen verrijken, hun
taal- en sociale vaardigheden kunnen versterken en zich kunnen oriënteren op eventuele
vervolgstudies. Ze worden zich meer bewust van de internationale leefgemeenschap, beleven
de tegenstelling tussen een klein en een groter eiland, tussen een ‘high school’ daar en hun
eigen Colegio Arubano. Een verblijf in het buitenland met medeleerlingen is interessant, nieuw,
leuk en spannend en vergroot hun ‘blik op de wereld’.
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Maar een belangrijk aspect van de studiereis is ook het ontspannende karakter. Het samen op
pad zijn, het samen koken en eten, het samen even ontspannen na een inspannende activiteit,
het samen mooie herinneringen opbouwen. Gezien deze combinatie van voordelen en de goede
ervaringen die in de loop van vele jaren hiermee zijn opgedaan, zijn de Puerto Rico-reizen dan
ook een vaste traditie geworden.

Het havo-4 project
Het havo-4 project is al acht jaar bezig en is bij zowel leerlingen, begeleiders en de
organisatoren een groot succes. De leerlingen zijn heel enthousiast over de reis en doubleurs
willen graag nog een keer gaan. De organisatie wordt ieder jaar professioneler, leert van haar
fouten en levert ieder jaar een beter product.
Het havo-4-project ondergaat de komende jaren een herorientatie, waarbij vooral gelet zal
worden op betaalbaarheid van het project voor de leerlingen. Bij het kiezen van een
eindbestemming zullen de financiën (kosten), naast de educatieve doelstellingen, ook
medebepalend zijn voor de uiteindelijke keus. De afgelopen twee jaar hebben we te vaak
meegemaakt dat leerlingen alleen om financiële redenen afhaken. Dat vinden we jammer daar
het een project is voor alle havo-4 leerlingen.
Daarom zal meer in de directe omgeving worden gekeken naar mogelijkheden als
eindbestemming. Ook gaan we kijken naar mogelijke uitbreiding van het project met Colegio
Pariba, daar de ervaring ons inmiddels heeft geleerd dat een grotere groep de prijs zal drukken.
Het havo-4 project heeft zijn waarde bewezen voor Colegio Arubano en oud-leerlingen ervaren
dat nog steeds als een hoogtepunt van hun schooljaren.

Wiskunde-A-lympiade en Wiskunde-B-dag
Sinds 2001 neemt Colegio Arubano deel aan de voorronde van de Wiskunde A-lympiade en de
finale die in maart in Nederland wordt gehouden. Colegio neemt het daarbij op tegen de 20-25
sterkste teams van Nederland, Denemarken, Duitsland, Iran en de andere landen van het
Koninkrijk. De beste plaats die Colegio Arubano ooit haalde was een welverdiende derde plaats.
In 2012 volgde een zevende plaats. Alle andere keren is Colegio in de middenmoot geëindigd. Al
met al een prachtig resultaat! Het streven is echter om ooit eens als eerste te eindigen.
Sinds 2011 doet Colegio Arubano ook mee met de Wiskunde-B-dag. Deze is bestemd voor
leerlingen met Wiskunde-B in hun profiel. De B-dag vindt alleen op Aruba plaats. De twee beste
werkstukken worden naar Nederland opgestuurd ter beoordeling.
Om deelname aan zowel de voorronde als de finale mogelijk te maken worden
fundraisingactiviteiten georganiseerd. Dit gaat niet altijd even makkelijk.
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5. DE LEERLINGENZORG

5.1 Beleid leerlingenzorg (LLZ)
De LLZ is er op gericht dat leerlingen, zowel individueel als in groepsverband, optimaal
profiteren van het aanbod van de school. De begeleiding is niet alleen gebonden aan wat zich in
de les afspeelt maar richt zich ook op studiebegeleiding, keuzebegeleiding en sociaalemotionele begeleiding. Waar op de basisschool de onderwijzer zelf alle vakken geeft en
daardoor gebonden is aan de klas, wordt elk vak in het voortgezet onderwijs gegeven door een
vakdocent. De leerling heeft zo een veelheid aan docenten, die allen ‘een beetje’ over hem
waken. Hierin is enige structuur aangebracht door voor elke klas één vakdocent aan te wijzen
die een speciale, meer persoonlijke band met de leerlingen opbouwt, de mentor. De komende
jaren gaat het er met name om de werkzaamheden binnen de LLZ steeds beter te structureren.
Het gaat daarbij onder meer om verbeteringen op het gebied van:
de administratieve verwerking en de beschikbaarheid daarvan van zinvolle informatie
afkomstig van de basisschool (bijv. thuissituatie, ziekten), leerlingbesprekingen (informatie uit
bijvoorbeeld rapportvergaderingen);
de overgang/opvang van de Ciclo Basico naar de Ciclo Avansa en van de mavo-4 naar havo-4;
de voorbereiding op studie in het buitenland;
het algemeen gevoel van veiligheid (met speciale aandacht voor pesten en drugsgebruik);
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de begeleiding van speciale gevallen zoals zwangere leerlingen, dyslexiegevallen,
‘gehandicapten’ en homoseksuelen;
de samenwerking met 3e-lijns zorgverleners (bijv. psycholoog, sociale instanties als de
Voogdijraad).

5.2 De mentor en jaarlaagcoördinator (JLC)
Het welslagen van de leerling is voor een groot deel afhankelijk van de samenwerking tussen de
school, haar leerlingen en hun ouders. Een belangrijke spil hierin is de mentor die de
vorderingen en het gedrag van zijn leerlingen bijhoudt en dit regelmatig met de leerling en diens
ouders bespreekt. Daartoe beschikt hij over een steeds ruimere informatiestroom, onder meer
via Magister. In de praktijk blijkt dat de begeleiding door mentoren niet altijd aan dezelfde
kwaliteitseisen, zoals bijv. aangegeven in de profielschets, voldoet. Daarbij wordt onvoldoende
gebruik gemaakt van de aanwezigheid van ‘counselors’ en/of school maatschappelijk werkers
terwijl met name in de hogere leerjaren de behoefte bestaat aan een uitbreiding van (de
mogelijkheden van) het decanaat.
Het mentoraat is een functie in ontwikkeling die steeds meer tijd en inspanning vergt. Magister
maakt een actieve rol van de mentor in een vroege fase steeds beter mogelijk. Gezien de
relatieve onbekendheid hiermee en de mede daaruit voortvloeiende veelvormige handelwijze
van mentoren, is het noodzakelijk gebleken een duidelijk begeleidingsysteem ten behoeve van
mentoren in te voeren. Deze bestaat er onder meer uit dat de jaarlaag-coördinatoren (JLC)
wekelijks de activiteiten van de mentoren begeleiden volgens een vastgesteld protocol en
daarvan verslag uitbrengen aan de betrokken conrector. Zodoende wordt getracht de
werkzaamheden van alle mentoren te uniformeren volgens een hoge standaard. In samenhang
met de beleidspunten uit de hoofdstukken 4 en 6 vormt dit een belangrijk onderdeel van de
interne kwaliteitsbewaking.

5.3 De counselor
Mentoren zijn niet altijd in staat alle leerlingen de aandacht te geven die zij nodig hebben. Een
druk programma of een ongeschikte ruimte staan lange/intensieve gesprekken met leerlingen in
de weg. In die gevallen stuurt de mentor de leerling door naar de counselor die in betere
omstandigheden verkeert om de leerling de nodige aandacht te geven. De counselor neemt, al
dan niet in overleg met de mentor, zelf contact met leerlingen op zodra hij –onder meer via
Magister- ziet dat een leerling geen verbetering vertoont in zijn (te lage) prestaties en/of
signalen ontvangt met betrekking tot het (storend of anderszins disfunctioneel) gedrag van een
leerling of klas. Waar nodig stuurt hij de leerling door naar de schoolmaatschappelijke werkers.
Hij brengt daarbij steeds de mentor en JLC via een memo op de hoogte. In principe heeft elke
jaarlaag een toegewijde counselor. Deze is in principe tegelijkertijd de JLC. Hierdoor zijn de
lijnen kort waardoor een directe aanpak (middels directe feedback met mentoren) verder wordt
gefaciliteerd.
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5.4 De schoolmaatschappelijk werker (SMW)
De SMW begeleidt die leerlingen die langduriger en meer specialistische begeleiding nodig
hebben. Het gaat daarbij met name om leerlingen die op meerdere gebieden in hun sociaalemotionele ontwikkeling belemmerd worden. Voorbeelden zijn: verwaarlozing, mishandeling,
misbruik, psychiatrische problematiek, alcohol- en drugsgebruik, tienerzwangerschappen en
financiële problemen van ouders (Sociaal Fonds). Zoveel of voor zover mogelijk informeert de
SMW de mentor/counselor/JLC over de gang van zaken. In overleg met deze wordt namelijk
nagegaan in hoeverre de school de betrokken leerlingen tegemoet kan komen. De leerling moet
namelijk binnen de eigen omstandigheden en mogelijkheden zoveel mogelijk in staat worden
gesteld om het schoolprogramma te volgen. Dit kan alleen in overleg met alle betrokkenen. Ook
deze samenwerking moet verder gestructureerd worden.

5.5 De decaan
Met ingang van de onderwijsvernieuwing hebben de keuze- en beroepsvoorlichting een
belangrijker plaats gekregen. Zo maken de leerlingen reeds in Ciclo Basico-2 kennis met
loopbaanoriëntatie (LOBO), waarbij ze naar beroepen en studiemogelijkheden gaan kijken. Door
middel van doe-opdrachten stelt de leerling(e) vast wat voor type persoon hij is: ondernemend,
creatief, praktisch, enz.
In de derde klas (havo-3 en vwo-3) wordt meer aandacht geschonken aan de capaciteiten en de
persoonlijke interesse van de leerling. Zowel de ouders als de leerlingen krijgen uitgebreide
informatie over de profielen, aangezien aan het eind van dat jaar de profielkeuze plaats vindt.
Adviezen die uitgebracht worden door de vakleerkrachten, worden door het decanaat
geïnventariseerd en besproken met de leerling, om hem te helpen in zijn keuze.
In de bovenbouw (havo-4 en 5, vwo-4, 5 en 6) komt het kiezen van een studie, van een land van
studie en van de onderwijsinstelling aan bod. Het decanaat organiseert voorlichtingsbijeenkomsten, waar ouders ook bij aanwezig kunnen zijn. Oud-leerlingen van Colegio Arubano
en stagiaires die op het eiland zijn, worden benaderd om aan de klassen over hun studieervaring te komen vertellen. Mentoren van Arubaanse studenten in Nederland zijn altijd
welkom om voorlichting over hun regio’s te geven aan zowel leerlingen als aan ouders. Zowel
lokale als buitenlandse hogescholen en universiteiten, die aanbieden om voorlichting te komen
geven, worden door het decanaat in deze gefaciliteerd.
In het eindexamenjaar (H5 en V6) begeleidt het decanaatsteam, in samenwerking met Directie
Onderwijs, de leerlingen bij het aanmelden voor de vervolgopleiding (in Nederland bij
Studielink) en bij het aanvragen van de studielening (zowel voor de Arubalening, als voor de
Nederlandse Studiefinanciering). Leerlingen kunnen bij het decanaat terecht voor
aanmeldingsadressen van kamerbureaus in Nederland, voor adresgegevens van bovengenoemde mentoren, voor de aanmelding voor een studie in de VS en/of Canada en voor
vragen die betrekking hebben op vervolgopleidingen.
Belangrijk om hierbij te vermelden: het bovenstaande is alleen mogelijk dank zij de uitstekende
medewerking van de kant van de mentoren van genoemde klassen en van de schoolleiding.
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Een ruimte die voorzien is van meer computers met snelle(re) internetvoorziening, plus de
inschakeling van een beroepskeuzeadviseur (BKA) zijn de grote wensen van het huidige
decanaatsteam om de leerlingen in de nabije toekomst nog beter te helpen in hun
loopbaanoriëntatie.
Al met al streeft Colegio Arubano naar een steeds grotere professionalisering van het gehele
zorgteam en naar een meer gestructureerde samenwerking met onder meer de 3e lijnszorg en
betrokken overheidsinstanties.

5.6 Stichting Sociaal Fonds Colegio Arubano
Stichting Sociaal Fonds Colegio Arubano is in 2007 opgericht. Het fonds zelf bestond reeds sinds
begin jaren tachtig. Het fonds is een essentieel onderdeel geworden van de Colegio
gemeenschap. Belangrijkste doelstelling van het fonds is om leerlingen en ouders die het
financieel moeilijk hebben bij te staan. De docenten van het Colegio Arubano zijn de
belangrijkste donateurs met hun maandelijkse bijdragen. Andere donateurs zijn verschillende
service clubs en particulieren buiten Colegio.
Uit de jaarverslagen blijkt dat verzoeken om hulp aan het fonds blijven stijgen. Vooral de
aankoop van boeken weegt zwaar op de vaak beperkte middelen van ouders en studenten. De
stichting helpt ouders met de betaling van de ouderlijke bijdrage en andere kosten die met
school te maken hebben. Docenten zijn betrokken bij de steun die er van de stichting naar
ouders en leerlingen uitgaat. Zij brengen op die manier de gedachte van school als
gemeenschap en solidariteit in praktijk.
Ook voor de komende jaren stelt het bestuur van het Sociaal Fonds het belang van het kind
voorop. Het Sociaal Fonds gaat er van uit dat de eerste verantwoordelijkheid steeds bij de
ouders ligt. Waar het kind echter de dupe wordt wanneer ouders verstek laten gaan, springt het
Sociaal Fonds zoveel mogelijk bij. Waar nodig en mogelijk zal het bestuur van de ouders dan een
bijdrage in de kosten blijven vragen.
Een belangrijk en noodzakelijk speerpunt van het bestuur is om de kring van vaste donateurs uit
te breiden. Zij richt zich op de eerste plaats op het benaderen van oud-leerlingen van het
Colegio Arubano. Ook voormalige donateurs zullen opnieuw benaderd worden. Aanvragen
zullen worden gericht aan bedrijven voor donaties aan het fonds. Het fonds heeft zich in het
verleden namelijk nauwelijks op deze groep gericht.
Op de derde plaats wil het bestuur continuïteit betrachten in de hulp aan haar cliënten die met
succes hun studie op Colegio Arubano hebben afgerond. Of zij nou in het buitenland of op
Aruba studeren, het zijn leerlingen die in het begin de nodige kosten zullen hebben die zij zelf
niet kunnen dragen. Het fonds wil deze leerlingen helpen met de initiële kosten van hun studie.
In 2006 is er hier een begin mee gemaakt doch niet voortgezet. Het fonds wil deze vorm van
hulp weer oppakken.
Tenslotte wordt de samenwerking met Directie Onderwijs verstevigd om ervoor te zorgen dat
zoveel mogelijk leerlingen geholpen worden en om mogelijke ‘dubbele hulp’ te voorkomen.
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6. ONDERWIJSKUNDIG BELEID

6.1 Kwaliteitsverbetering van het primaire proces
Uit onderzoek van onder meer de Inspectie van Onderwijs komt naar voren dat de
onderwijskundig-didactische kwaliteiten van docenten te wensen overlaat. Dit wordt bevestigd
door getuigenissen van leerlingen en ouders. Klachten richten zich met name op (het gebrek
aan) begeleiding door docenten bij ‘zelfstandig werken’. Daar deze kwaliteiten een belangrijke
factor zijn in het slagen van leerlingen is het zaak geen enkele twijfel over de onderwijskundige
kwaliteiten van het docentenkorps te laten (voort)bestaan.
Aan het eind van het schooljaar 2010-2011 is een eerste grote enquête gehouden onder
leerlingen die een beeld moest geven over hun ervaringen op school. Met ingang van het
schooljaar 2011-2012 is een begin gemaakt met het regelmatig verplicht schriftelijk inleveren
van te geven lessen. Mede op grond hiervan worden door het rectoraat lesbezoeken afgelegd.
Met de afname van het leerlingaantal vanaf schooljaar 2012-2013 wordt het makkelijker om
activiteiten in te plannen waarbij collega’s elkaars lessen (kritisch) bijwonen en evalueren:
collegiale consultatie. Dit vormt ook een onderdeel van het streven om het werken in
teamverband op een hoger peil te brengen.
Tevens wordt in de loop van het jaar een begin gemaakt met het regelmatig afnemen van
‘leerlingenquêtes’. Daarnaast is het mede dankzij steeds intensiever gebruik van Magister
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mogelijk geworden in een zeer vroeg stadium de prestaties van leerlingen, klassen en docenten
te volgen waardoor direct handelen door mentor, JLC’s en/of conrector mogelijk wordt. De
verkregen informatie uit de verschillende instrumenten vormt, naast de profielschets de basis
van functionerings- en ontwikkelingsgesprekken in de verdere loop van dit schooljaar en
volgende jaren. Uiteindelijk wordt gestreefd naar een eenvormige (hoge) onderwijskundigdidactische kwaliteit bij docenten.
Zoveel mogelijk in overleg met Directie Onderwijs worden mogelijkheden nagegaan voor
upgrading c.q. bij- en nascholing van het onderwijzend personeel ter ondersteuning van hun
pedagogische en didactische vaardigheden en ten behoeve van deskundigheidsbevordering.
Tevens worden workshops aangeboden die gericht zijn op het vergroten van
computervaardigheden (zowel ten behoeve van de les als voor de administratieve
werkzaamheden), alsook voor de communicatieve vaardigheden, speciaal ten aanzien van zijn
klanten (leerlingen en ouders).

6.2 Vaksecties
Vaksecties zijn voor een school zeer belangrijk. Hier wordt feitelijk het onderwijs vakinhoudelijk
voorbereid, ontwikkeld en bediscussieerd.
De uitwisseling van ideeën, van inhoudelijke feedback, van afspraken over de leerstof, de
planning daarvan en het ontwikkelen van doorgaande leerlijnen vormen een vast onderdeel in
het overleg van de vaksecties.
De docenten zetten hier dus met elkaar de leerlijnen uit en komen tot onderlinge afstemming
over de leerstof die wordt aangeboden. Dat geeft houvast, overzicht en structuur en stelt de
docent in staat om ook zo nu en dan in te gaan op de actualiteit als zich belangrijke
ontwikkelingen voordoen.
Elke vaksectie kent een vaste voorzitter die de agenda opstelt, de vergaderingen agendeert en
voor besluitvorming en verslaglegging zorgt. De resultaten worden teruggekoppeld naar de
schoolleiding waarvan elk lid een aantal vaksecties onder zijn hoede heeft en dus betrokken
wordt bij het werk in de vaksecties.
De bijeenkomsten van vaksecties zijn middels het jaarvergaderrooster gestructureerd. Met
ingang van het schooljaar 2011-2012 ontvangen de sectievoorzitters 1 taakuur voor hun
werkzaamheden. Daarmee wordt het mogelijk die verder te professionaliseren waardoor een
grotere efficiency en effectiviteit van de sectiewerkzaamheden mogelijk wordt. De
vertegenwoordiging van secties in de in november 2011 gevormde Docentenraad is belangrijk
voor de verdere beleidsvorming in de komende jaren op Colegio Arubano.

6.3 De positie van geïntegreerde vakken in de Ciclo Basico
De onderwijsvernieuwing die is begonnen aan het eind van de jaren ’90 en zijn beslag heeft
gekregen aan het begin van deze eeuw heeft onder meer geleid tot de invoering van een aantal
nieuwe vakken, met name in de Ciclo Basico. Daaronder vallen combinatievakken als N&T en
ASW. Deze vakken moesten leiden tot een integratie van monovakken. Aangezien de
onderwijsvernieuwing nooit naar behoren is afgerond, leidde deze keus in de praktijk echter tot
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twee verschillende leerlijnen. Voor de leerlingen betekent dit dat het geleerde in de betrokken
vakken van de Ciclo Basico niet goed aansluit bij het vervolg in de monovakken van de 3e
jaarlaag. De introductie van nieuwe vakken als Papiamento en persoonlijke vorming en de
theoretisering van vakken als LO en CKV naast de traditionele vakken verhoogden de
studiebelasting van de leerlingen. Voor de 3e jaarlaag bleek de overstap naar monovakken
(natuurkunde, biologie, aardrijkskunde, geschiedenis en economie/m&e) naast een
onverantwoordelijk hoog aantal vakken een welhaast niet te nemen hindernis.
Mede op grond van het Synergierapport van augustus 2011 (opgesteld door G. Guiamo, H.
Pereira, R. Mulder, A. Tromp, M. Dania en M. Helder) dat dezelfde tekortkomingen constateert
en nieuw beleid hierin voorstelt heeft Colegio Arubano met ingang van het schooljaar 20112012 een aanvang gemaakt met het project ‘doorgaande leerlijnen’. Aan alle vaksecties is
opdracht gegeven om het programma vanaf Ciclo Basico 1 tot en met de eindexamenklassen na
te gaan voor wat betreft een logische en methodische opbouw. De weerslag hiervan is eind
oktober 2011 ingediend bij het rectoraat voor een eerste screening. Dit zal in de komende jaren
leiden tot de introductie van de monovakken in een vroeger stadium om de overgang van Ciclo
Basico naar Ciclo Avansa soepeler te laten verlopen. Dit betekent onder meer dat de
Programma’s van Leerstof en Toetsing (PLT’s) zullen worden aangepast en er nieuwe methoden
worden ingevoerd die beter aansluiten op die van de 3e klas van de Ciclo Avansa. Ook de
toetsen ondergaan een evaluatie ter verbetering (zie 6.6).

6.4 Het Nederlands in het kader van het Taalbeleid
Onze leerlingen moeten uiteindelijk een Nederlandstalig eindexamen afleggen en voor de
meerderheid is een voortgezette opleiding in Nederland een voor de hand liggende keuze. De
meeste schoolboeken zijn in het Nederlands geschreven en ook de lessen worden in het
Nederlands gegeven. De beheersing van het Nederlands is daarmee een belangrijke factor bij
het behalen van schoolsucces. Helaas laat die beheersing te wensen over.
Het taalbeleid op het Colegio richt zich op vergroting van de beheersing van de Nederlandse
taal. Een belangrijk deel van dit beleid moet gerealiseerd worden door de sectie Nederlands.
Voor het vak Nederlands zijn extra uren beschikbaar en de school heeft mogelijkheden
gecreëerd voor het vervaardigen van aangepast materiaal. Hiermee is in het schooljaar 20112012 een begin gemaakt en de eerste resultaten zijn veelbelovend. Met Directie Onderwijs zijn
gesprekken gaande over breder gebruik van de materialen en ervaringen op Aruba en de
naburige eilanden. In eerste instantie richt het project zich op CB1 en CB2, maar onderzocht
wordt in welke vorm en in welke jaarlagen hierop een vervolg nodig is.
Taalcontact en het daadwerkelijk gebruiken van een taal is een voorwaarde voor het goed leren
van een taal. Bij het schoolproject Movie Mas worden regelmatig Nederlandse films vertoond
en in het verlengde daarvan kunnen leerlingen nu een aantal keren per week deelnemen aan
een nieuwsquiz.
Sinds kort verschijnt er tweewekelijks een Nederlandstalige krant met nieuws dat voor onze
leerlingen interessant is. Met het dagblad Amigoe is hiervoor een samenwerkingsverband
afgesloten. Daarnaast willen we parallel aan de literatuurlessen met grote regelmaat
boekverfilmingen vertonen en minimaal eens per jaar een ‘talenmarkt’.
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Belangrijk is dat docenten consequent in het Nederlands lesgeven en dat alle schoolse
contacten in het Nederlands verlopen. Te vaak gebruiken ook schoolleiders en
leerlingbegeleiders onnodig een andere taal dan het Nederlands in hun gesprekken met
leerlingen.
Aandacht is ook nodig voor het gebruik van het Nederlands in de lessen en bij toetsing.
Docenten moeten zich bewust zijn van de misverstanden en het onbegrip die kunnen ontstaan
bij de leerlingen door onduidelijk taalgebruik, vakjargon, te moeilijke formuleringen.
De sectie Nederlands heeft aangegeven qua mankracht niet in staat te zijn om collega’s van
andere secties te begeleiden. Het is ook de vraag of de inzet van collega’s in dit geval het meest
doeltreffend is. Onderzocht gaat worden hoe we met de bestaande scholingsmiddelen externe
begeleiding kunnen inzetten om deze situatie te verbeteren en alle docenten bewust te laten
zijn van de effectiviteit van hun taalgebruik in onderwijssituaties.
Veel docenten voelen zich niet zeker bij het schrijven van het Nederlands. Ook hier moeten
scholingsmogelijkheden aangeboden worden.

6.5 Wiskunde
Ook bij wiskunde worden reeds in de eerste klas van de Ciclo Basico grote gebreken bij de
leerlingen geconstateerd die worden teruggevoerd naar ontoereikend rekenonderwijs op de
Basisschool. Deze achterstand valt niet in te halen zonder extra tijd en aandacht. Gezien het
belang van wiskunde in de verdere school- en studiecarrière is het noodzakelijk op korte termijn
een programma aan te bieden.
In het Synergierapport wordt terecht aangegeven dat gezien de ‘onvoldoende rekenvaardigheden’ de leerlingen met ingang van het schooljaar 2011-2012 in Ciclo Basico extra uren per
week zouden krijgen ten behoeve van reken- en wiskundeonderwijs. Gezien het late tijdstip van
ontvangst was de organisatie hiervan voor Colegio Arubano (die reeds met een tekort aan
wiskunde-docenten kampte) niet meer verantwoord op te zetten. Er wordt dit schooljaar echter
wel een begin gemaakt met de opzet van programma’s om die met ingang van het volgend
schooljaar tot uitvoer te brengen. Het gebrek aan wiskunde-docenten wordt via werving, die
reeds in oktober 2011 is opgestart, opgevangen.

6.6 Toetsperioden en toetskwaliteit
Colegio Arubano kent decennialang een verdeling van toetsen over cp-periodes en niet-cpperiodes. Tijdens de cp-periode (van 1 week) maken leerlingen in het algemeen dagelijks twee
‘gecoördineerde proefwerken’ die voor alle klassen van een jaarlaag hetzelfde zijn. Tijdens de
cp- week vervallen de lessen, ook al omdat veel docenten betrokken zijn bij de afname van
schoolexamens (se’s). Buiten die periode stelde elke docent tot voor kort zelf de inhoud en
datum van zijn overige toetsen vast. De laatste 2 jaar worden om verschillende redenen ook die
toetsen op gecoördineerde wijze en in een vooraf vastgestelde periode afgenomen. Weliswaar
vindt er dan maximaal 1 toets per dag plaats waardoor de meeste lessen normaal doorgang
vinden. Toch levert de huidige toetspraktijk nog te veel nadelen op.
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In de eerste helft van het schooljaar 2011-2012 is daarom een voorstel ontwikkeld voor een
nieuwe opzet van de toetsperioden. Deze is meer gebaseerd op een logischer indeling van het
jaar in beter behapbare studie-eenheden, te weten studieblokken van 5 weken, gevolgd door 1
cp/se-week. De afname van toetsen tussen de lessen door die zo een groot storend effect
hebben behoort daarmee tot het verleden. De nieuwe structuur wordt met ingang van het
schooljaar 2012-2013 ingevoerd.
Tot 2 jaar geleden stelde elke docent zijn eigen toetsen samen na een bepaalde hoeveelheid
leerstof te hebben afgerond. Er bleken echter grote kwalitatieve verschillen te zitten tussen de
toetsen van collega’s van hetzelfde vak. Om verschillende redenen is overgegaan op het geven
van ‘gecoördineerde toetsen’ (gt’s) waarbij elke jaarlaag dezelfde toets maakt. Daarmee werden
de grote onderlinge verschillen geëlimineerd. Toch blijkt dat de kwaliteit van toetsen te wensen
overlaat. Mogelijk is dit het gevolg van onvoldoende expertise onder de docenten op dit terrein.
Vanzelfsprekend is dit een tekortkoming die op de kortst mogelijke termijn moet worden
verholpen.
Aangezien het een tekortkoming betreft die voor praktisch alle vakken van alle leergebieden
geldt (talen, exacte wetenschappen, maatschappij en persoonlijke ontwikkeling), bleek het
noodzakelijk dat voor elk van de 4 leergebieden de benodigde scholing werd verleend door een
toetsexpert. Vandaar dat Colegio Arubano reeds in de eerste helft van het jaar 2012 gedurende
een week een intensieve cursus heeft laten verzorgen door een aantal toetsexperts uit
Nederland. Dit werd gesubsidieerd door het ministerie van OCW in Den Haag. Het is de
bedoeling de verkregen expertise daarna niet alleen voor Colegio Arubano aan te wenden, maar
ook beschikbaar te stellen aan de mavo’s op Aruba en de scholen voor Voortgezet Onderwijs in
Curaçao en Sint Maarten en Caribisch Nederland middels een ‘Expertisecentrum Onderwijs’.

6.7 De lessentabel
De onderwijsvernieuwing eind jaren ’90 betekende met name voor de Ciclo Basico de
introductie van een groot aantal nieuwe vakken alsmede een uitbreiding van het aantal lesuren.
Allerlei nieuwe vakken die beoogden te werken aan de persoonlijkheidsontwikkeling kregen een
zeer belangrijke plaats en daarmee ook vele uren in het curriculum. Dit ging ten koste van die
vakken die voor het verdere studieprogramma op en na het Colegio van groot belang waren.
Bovendien wordt de huidige studiebelasting door het groot aantal vakken als te zwaar ervaren
door leerlingen en docenten.
In overleg met Directie Onderwijs is nagegaan of de ongunstige verhouding in het aantal lessen
voor de zogenaamde vormingsvakken als pv, kgl en ckv enerzijds en de kernvakken Nederlands,
Engels en wiskunde anderzijds dusdanig kon worden omgebogen dat de zogenaamde
kernvakken een relevant aantal uren op de lessentabel krijgen. Dit moet er toe leiden dat de
leerlingen beter onderlegd worden in die vakken waar zij uiteindelijk eindexamen in afleggen en
die van groot belang zijn voor hun verdere studie.
Tevens is besloten tot een vermindering van het aantal lesuren per week voor met name de 3e
klassen. Het lesrooster vormde een te zware belasting voor de leerlingen.
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6.8 Leerlingbegeleiding buiten de lessen
In het bovenstaande is reeds aangegeven dat maximale inzet nodig is voor het verbeteren van
de kwaliteit van de lessen door de docenten.
Er is echter een tweede factor die van grote invloed is op de effectiviteit van de lessen en dat is
de inzet van de leerlingen. Absentiecontrole en beperking van het te laat komen zijn elders in dit
schoolplan besproken. Een ander punt van zorg in dit opzicht is de houding van de leerling ten
opzichte van huiswerk en opdrachten (bv. het profielwerkstuk).
In dit verband wordt vaak verwezen naar de afwezige stimulansen van de ouders. In veel
gevallen is sprake van gebroken gezinnen en in die gevallen waar beide ouders wel bijdragen
aan de dagelijkse opvoeding, wordt hun tijd vaak in beslag genomen doordat ze elk een baan
hebben. Leerlingen maken hun huiswerk slecht en blijven in gebreke bij de planning van
opdrachten.
De komende jaren willen we inzetten op begeleiding van de leerlingen buiten de lessen bij het
maken van het schoolwerk. Dat kan enerzijds door de RT-uren voor de bovenbouw te benutten
voor huiswerkbegeleiding (en bijles) en anderzijds door de inzet van een elektronische
leeromgeving (elo) en andere software waarmee de activiteiten en vorderingen van de
leerlingen buiten de lessen goed gevolgd kunnen worden.
Ons schoolsysteem Magister omvat een elo, maar om daarover te beschikken moeten we
overschakelen op hosting in Nederland. Ervaringen met transatlantische hosting in Bonaire
(SGB) zijn nog niet onverdeeld gunstig, maar de situatie verbetert snel. Een alternatief kan de
inrichting van een elo zijn binnen Moodle, dat op Aruba gehost kan worden.
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7. INFRASTRUCTUUR,
FACILITEITEN EN ICT

7.1 Infrastructuur en faciliteiten
Colegio Arubano is gebouwd in de jaren ’60. Maar de laatste 50 jaar heeft de aanpassing van
infrastructuur en faciliteiten geen gelijke tred gehouden met het aantal leerlingen en/of de
onderwijskundige/technologische ontwikkelingen. De tekortkomingen doen zich al jaren voelen
en beïnvloeden de motivatie van leerlingen en docenten al even lang in negatieve zin.
De oorspronkelijke barakken zijn ruim 50 jaar oud. In de loop der jaren zijn voor de talen,
natuurkunde, scheikunde en biologie goede lokalen gebouwd evenals voor de kunstzinnige
vakken. Daarnaast is een groot aantal noodlokalen geplaatst waarvan verschillende om
onderhoud schreeuwen en eigenlijk niet meer geschikt zijn als leslokaal.
In de eerste plaats zullen we moeten investeren in de lokalen. Vanaf 11.00 ’s ochtends is de
warmte in veel lokalen dusdanig dat leerlingen nauwelijks nog leerstof opnemen. Colegio
Arubano is 30 jaar geleden begonnen met de koeling van lokalen, maar deze ontwikkeling is
onvoldoende doorgezet, waardoor indertijd aangeschafte airco’s hun functionele levensduur
allang overschreden hebben en ruim de helft van alle lokalen nog niet over koeling beschikt.
Bovendien zijn in veel gevallen de vensters bij het aanbrengen van de airco dichtgetimmerd
waardoor vanuit de lokalen geen contact meer is met de buitenwereld. De dichtgetimmerde
lokalen maken een naargeestige indruk.
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Het plaatsen van airco’s in alle lokalen en het aanbrengen van vensters ter vervanging van
shutters en dichtgetimmerde ramen, heeft op dit moment de hoogste prioriteit.
Daarnaast moeten alle lokalen voorzien worden van goede internetverbindingen en
presentatiemogelijkheden (smartboard of tv-scherm of beamer). Voor het verbeteren van de
lokalen zijn gelden beschikbaar die in het verleden bijeengebracht zijn met activiteiten door
leerlingen en docenten. Ook kunnen we een beroep doen op medegebruikers van de gebouwen
(avond-havo) en sponsoring door bedrijven. Vaksecties kunnen hun leermiddelen-budget
aanwenden ter verbetering van de presentatiemogelijkheden in hun lokalen.
De verwachte daling van het leerlingenaantal rechtvaardigt de aanname dat - nog binnen de
periode waarvoor dit schoolplan geschreven is - de behoefte aan lokalen in Oranjestad zal
dalen tot omstreeks 50 lokalen plus gymnastiekfaciliteiten.
Dat betekent dat we afscheid kunnen nemen van de reeds lang afgeschreven noodlokalen. De
Emmalocatie blijft gehandhaafd als beschermde locatie voor de jonge Colegianen van de Ciclo
Basico.
Het kost enige moeite om in de huidige situatie de charme te herkennen van het
oorspronkelijke bouwplan. Toch is die wel degelijk aanwezig en als erfgenamen van 50 jaar
traditie willen we proberen om op basis van het oorspronkelijke plan de huidige bebouwing te
renoveren. Waar de overheid middelen beschikbaar heeft gesteld voor nieuwbouw van EPB en
EPI, is een beroep van het Colegio Arubano op de overheid voor een totale renovatie te
rechtvaardigen.
Bij een dergelijke renovatie staan de volgende zaken voorop:
- Een rustige studieruimte en mediatheek gecombineerd met een goed geoutilleerde
bibliotheek.
- Kantinefaciliteiten, die ook in de piekuren voldoende capaciteit bieden. Dit kan het best in
combinatie met:
- Een conferentieruimte geschikt voor gebruik door ruim 500 personen. Deze kan ook dienen
als ontmoetingsplaats voor ouders en als activiteitencentrum, t.b.v. de Kerstviering,
diploma-uitreiking, schoolfeesten, etc.
- Een buitenruimte waar het voor de leerlingen goed toeven is.
- Een goede afwatering. Lokalen moeten ook na hevige regenval goed bereikbaar zijn.
- Betere kantoren voor begeleiders, directie, conciërges, repro-afdeling.
- Een goede lerarenkamer met werkruimtes.
- Kantoorruimte voor SMOA (in het bijzonder voor het bestuur en de
bestuurlijk/administratieve ondersteuning) en boekenfonds
Veel van deze zaken zijn op dit moment al gedeeltelijk gerealiseerd (studieruimte,
lerarenkamer, werkruimte docenten), maar dat alles is provisorisch en is geen oplossing op de
lange termijn.
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7.2 Colegio San Nicolas
Met de steeds toenemende groei van het Colegio in de afgelopen jaren ontstond het plan om de
dependance in San Nicolas te laten uitgroeien tot een volwaardige vestiging met een havoonder- en bovenbouw. Vanuit de politiek is de laatste jaren geprobeerd om aan San Nicolas
positieve impulsen (het stimuleren van de leef- en woonomgeving) te geven en de uitbouw van
Colegio San Nicolas past daar goed in. Het Colegio Arubano ondersteunt de versterking van de
dependance in San Nicolas, maar daarbij moet aan enkele voorwaarden worden voldaan.
De ingevoerde toelatingstoets heeft in beide vestigingen geleid tot minder instroom en de
nieuwe bevorderingsnormen leiden tot een eerdere overstap naar een ander schooltype waar
dat gewenst is. Beide zullen in San Nicolas duidelijk merkbaar zijn. Er is nu (2011-12) een
opbouw van
2 klassen CB1: 17 en 15 leerlingen (nieuwe instaptoets)
3 klassen CB2: 24, 21 en 28 leerlingen (oude instaptoets)
2 klassen H3: 28 en 27 leerlingen
1 klas V3: 11 leerlingen
Omdat de berekening van de klassengrootte over beide vestigingen verloopt, betekent dit dat
de prettige kleine klassen van 17, 15 en 11 leerlingen impliceren dat in Oranjestad de klassen
groter moeten worden. Dit is een ongewenste situatie. De hoge kosten voor het handhaven van
een complete infrastructuur voor een dependance van slechts 171 leerlingen worden gedragen
door het ministerie en hebben geen nadelige invloed op de hoofdvestiging.
Met de bovenstaande leerlingaantallen ontvalt de basis voor een havo-bovenbouw met
voldoende keuzemogelijkheden voor de leerlingen. Om die bovenbouw toch te realiseren is het
mogelijk noodzakelijk de toelatings- en overgangsnormen enigszins te verruimen.
In ieder geval ondersteunen wij dan ook het streven van de minister voor een zelfstandige
(openbare) havo-school in San Nicolaas, onafhankelijk van de vestiging in Oranjestad.

7.3 ICT
Het Colegio is een bedrijf met 120 personeelsleden en 2000 cliënten. Een bedrijf waarin
intensief gebruik gemaakt wordt van ICT: registratie in de klassen met iPods, een
geautomatiseerde leerlingenadministratie, internettoegang voor docenten, ouders en leerlingen
tot de leerlingenadministratie, gebruik van internet in de klas plus de gebruikelijke
kantoortoepassingen.
De ICT-infrastructuur is op dit moment niet toereikend voor een dergelijk intensief gebruik:
-

De servers zijn sterk verouderd
De internettoegang is naar internationale maatstaven beperkt
Het draadloos netwerk voor de absentieregistratie heeft onvoldoende bereik
Het bekabelde netwerk geeft ook te veel problemen

Niet alle problemen zijn op te lossen door investeringen in de infrastructuur. Voor de
internettoegang blijven we afhankelijk van het aanbod van de Arubaanse providers. Voor de

37

38

Colegio Arubano Schoolplan 2012-2016
totale school is onze internettoegang vergelijkbaar met hetgeen in Nederland gebruikelijk is
voor één huishouden.
De komende jaren zullen deze problemen waar mogelijk aangepakt moeten worden. Temeer
daar het gebruik van ICT verder zal intensiveren door de inzet van een elektronische
leeromgeving en betere presentatiemogelijkheden in de klassen. Nu reeds is zichtbaar dat de
absentiecontrole niet 100% vlekkeloos verloopt, doordat docenten ontmoedigd worden door
slechte verbindingen. Ons schoolsysteem Magister omvat een elektronische leeromgeving,
maar om daarover te beschikken moeten we overschakelen op hosting in Nederland. Ervaringen
met transatlantische hosting in Bonaire (SGB) zijn nog niet onverdeeld gunstig, maar de situatie
verbetert snel. Een alternatief kan de inrichting van een eigen elektronische leeromgeving zijn
die op Aruba gehost kan worden.
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8. PERSONEELSBELEID

8.1 Inleiding
Ondanks het aantal personeelsleden van 175 personen is er nimmer een afdeling
personeelszaken geweest. In het schooljaar 2011-2012 is een Personeelsadviseur aangesteld,
waarna begonnen is met het opstellen van een personeelsbeleid. Het streven van het Colegio
Arubano is de komende vier jaar te komen tot een integraal personeelsbeleid. Tevens streeft
Colegio Arubano naar een helder en transparant personeelsbeleid; hiertoe wordt er een
personeelsgids voor de personeelsleden opgesteld. In de personeelsgids zijn vergoedingen,
arbeidsvoorwaarden en protocollen opgenomen.

8.2 Integraal Personeelsbeleid
Integraal Personeelsbeleid betekent een afstemming van kennis, vaardigheden en ambities van
het personeel enerzijds en de doelstellingen en verwachte ontwikkeling van de
onderwijsinstelling anderzijds.
Integraal personeelsbeleid neemt zowel de organisatie als het individu als uitgangspunt voor
ontwikkeling. Het beschrijft dus een wisselwerking tussen het belang van de organisatie en het
individuele belang. Wanneer medewerkers zich ontwikkelen in de richting van de
onderwijsinhoudelijke en organisatorische doelstellingen van de school, versterkt dit de
ontwikkelingen in de school en kan de school op haar beurt weer een betere werk- en
leeromgeving zijn voor de individuele medewerker.
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Belangrijk bij Integraal Personeelsbeleid is dat de verschillende instrumenten waarover een
organisatie kan beschikken bij het vormgeven en uitvoeren van het personeelsbeleid op elkaar
worden afgestemd. Met andere woorden er moet een samenhang komen in het beleid en de
toepassing van activiteiten als:
Personeelsbeheer en –zorg: administratie, formatiebeheer, personeelsplanning,
verzuimbeleid en ondersteuning door p&o professionals.
Organisatiebeleid: organisatiestructuur en –cultuur, overleg en communicatie,
taakbeleid, functievorming, taakverdeling en mobiliteitsbeleid.
Personeelsinstrumenten: werving & selectie, opleiding en professionalisering,
begeleiden van het functioneren van medewerkers, beoordeling en
arbeidsvoorwaarden.
Managementcompetenties in de toepassing van deze instrumenten en in de interactie
tussen doelstellingen van de school en de ontwikkeling van medewerkers.
Momenteel dienen veel van bovenstaande genoemde activiteiten nog ontwikkeld te worden
binnen Colegio Arubano. De focus van de komende vier jaar ligt dan ook onder andere op de
ontwikkeling van bovenstaande activiteiten.

8.3 Professionaliseren docenten
Uit diverse onderzoeken is naar voren gekomen dat de onderwijs-didactische kwaliteiten van
docenten te wensen overlaat. Hierdoor komt de personele focus met name te liggen op het
professionaliseren van docenten. De docent wordt de mogelijkheid geboden zichzelf continue te
blijven ontwikkelen door middel van opleiding en training, het jaarlijks opstellen van een
persoonlijk ontwikkelingsplan (POP), maar ook door in te gaan op reflectie van eigen handelen
en feedbackuitwisseling. Hiertoe worden functionerings- en beoordelingsgesprekken
geïmplementeerd. Tevens worden er regelmatig lesbezoeken afgelegd door de schoolleiders en
wellicht door directe collega’s uit de vaksectie zelf, waarbij er een constante
feedbackuitwisseling plaatsvindt. Niet alleen verandert er dus iets in de rol van docenten zelf,
ook voor de leidinggevenden verandert er het nodige. Leidinggevenden stimuleren docenten in
hun ontwikkeling, geven zelf feedback en vragen en stimuleren docenten van elkaar te leren.

8.4 De formatie
Waar het Colegio Arubano het afgelopen decennium een sterke groei doormaakte, zowel in
leerlingenaantal als in personeelsformatie, wordt in de komende jaren een tegengestelde
ontwikkeling verwacht. Belangrijk in deze situatie is dat voor het personeel duidelijkheid bestaat
over het toekomstperspectief en de mogelijkheden om zich binnen of buiten de organisatie te
ontwikkelen.
De afname van de formatie zal in de eerste fase opgevangen worden door vermindering van het
aantal overuren, afvloeiing van docenten boven de pensioengerechtigde leeftijd en inzet van
personeel bij studiebegeleiding. Voor een aantal vakken geldt echter dat in deze fase toch
personeel geworven moet worden.
In het verdere verloop van het proces zullen bestuur en schoolleiding steeds in een vroegtijdig
stadium (begin kalenderjaar) de betrokkenen informeren over de toekomstverwachting en de
mogelijkheden.
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Het streven van het Colegio naar kwaliteitsverbetering zal ook bij de afvloeiing van personeel
een bepalende factor zijn, uiteraard met inachtneming van alle wettelijke kaders.
Een bijzonder punt van aandacht vormen de docenten van de combinatievakken. De terugkeer
naar monovakken die in 2012-13 wordt ingezet, betekent dat hun bevoegdheden niet meer
aansluiten bij de nieuwe realiteit. Bestuur en schoolleiding zullen bij de betrokken instanties
erop aandringen om de bestaande bevoegdheden te actualiseren. Waar nodig en mogelijk zal
het Colegio Arubano deze docenten ruimte geven voor her- en bijscholing.

8.5 Organisatie
In het schooljaar 2011-2012 heeft er een herinrichting van de schoolorganisatie
plaatsgevonden. In het bijgevoegde organogram is de organisatie weergegeven zoals deze
binnen nu en een jaar ingericht wordt. Een organogram is een hiërarchisch model. In een
organogram worden functies op een hiërarchisch niveau weergegeven.
De diverse rollen die worden vervuld door docenten worden hierdoor niet in het model
weergegeven. Docenten kunnen de volgende rollen vervullen:
- coördinator
- voorzitter vaksectie
- mentor
Vanuit de rol van coördinator en voorzitter vaksectie wordt er functioneel leiding gegeven,
overigens niet te verwarren met hiërarchisch leidinggeven. Bij functioneel leiding geven gaat het
om het organiseren en coördineren van de uitvoering van werkzaamheden zonder formele
hiërarchische bevoegdheden op het personele en organisatorische terrein; wel bevoegdheden
op het terrein van werktoedeling en coördinatie.
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8.6 Absentie docenten
Het Colegio Arubano heeft in het verleden hoge absentiecijfers van docenten gekend. Dit
resulteerde in veel lesuitval en veel klachten van ouders en leerlingen. Deze absentie kende
twee vormen: absentie door ziekteverzuim en absentie door het opnemen van
compensatiedagen tijdens schoolperioden. In het schooljaar 2011-2012 is er al een aanzet
gemaakt met het terugdringen van het aantal absenten. Zo is er een nieuw compensatiebeleid
opgesteld, waarbij er strengere eisen worden gesteld aan het toekennen van compensatie-uren.
Tevens is de mogelijkheid om het hele jaar door compensatie-uren op te nemen afgeschaft.
Men kan zijn of haar compensatie-uren alleen nog maar opnemen in de CP-periodes. Dit
resulteert in minder lesuitval.
Uit SVB-gegevens blijkt dat absentie door ziekteverzuim voornamelijk te maken heeft met
ziekteverzuim van één dag. Het Colegio Arubano heeft te maken met veelvuldige ziekmeldingen
van slechts één dag. Ingaande 2012 is er een nieuw verscherpt ziekteverzuimbeleid opgesteld.
Medewerkers die zich reeds vier keer in een kalenderjaar hebben ziek gemeld dienen zich vanaf
dat moment direct de eerste dag persoonlijk te melden bij de SVB, in tegenstelling tot de
gewone regeling waarbij een zieke medewerker zich de 2e ziektedag persoonlijk bij de SVB
meldt.
Het nieuwe ziekteverzuimbeleid kent tevens een beloning voor medewerkers die zich bijna niet
ziekmelden. Zo dienen medewerkers die zich 1 jaar niet hebben ziek gemeld, zich pas de 3e
ziektedag bij de SVB persoonlijk te melden.
Het voorkomen van lesuitval zal ook de komende vier jaar onze speciale aandacht behouden.

8.7 Compensatiedagen
Voor sommige taken en functies geldt dat een deel van het werk in de vakantie uitgevoerd moet
worden. Wie vakantiedagen moet benutten voor een taak, kan gedurende het schooljaar tijdens
de toetsperiodes (CP’s) vrije dagen opnemen ter compensatie.
Het onderwijs in Aruba kent de ambtenarenregeling voor ziekten in de vakantieperiodes.
Ziektemeldingen in de vakanties leiden in principe tot compensatiedagen. Binnen de school is
afgesproken dat deze compensatiedagen niet opgenomen kunnen worden, maar alleen
financieel worden gecompenseerd.

8.8 Taakomschrijving docenten
In een eerste versie van het schoolplan is een aanzet gegeven tot een taakomschrijving van
docenten waarin naast de lessentaak ook ruimte gereserveerd was voor schooltaken. Discussie
met docenten in de docentenraad en de ALV heeft duidelijk gemaakt dat voor een dergelijke
opzet geen draagvlak bestaat. Men hecht eraan vast te houden aan de vaststelling dat een
volledige betrekking bestaat uit 27 uur lesgeven en de daarbij behorende werkzaamheden en
dat schooltaken alleen vervuld kunnen worden op basis van vrijwilligheid. Dit schoolplan gaat
uit van die realiteit, ook al omdat wettelijke bepalingen hieromtrent (nog) geen duidelijk beeld
bieden.
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In het streven om de kwaliteit van het onderwijs te waarborgen houdt het Colegio Arubano vast
aan het wettelijke gegeven: een volledige betrekking omvat 27 uur. Naast lesuren kent de
docent een aantal verplichtingen: rapportvergaderingen, andere schoolvergaderingen,
ouderavonden, surveillances, etc.
Met de huidige toestroom van leerlingen zal het Colegio Arubano krimpen in leerlingenaantal en
dus ook in het aantal beschikbare uren. Overuren zullen veel minder beschikbaar zijn. Overuren
zijn alleen mogelijk als alle vakcollega’s de uren volgens hun benoeming kunnen geven. Maar
ook met een dalend leerlingenaantal kennen we nog overuren, omdat de situatie per sectie
verschillend is. Waar niet voldoende docenten beschikbaar zijn, zijn overuren niet te vermijden.
Het totaal van 27 uur geldt ook bij een combinatie van betrekkingen. Ook voor iemand die op
meer scholen voor dagonderwijs werkt, geldt een totale betrekkingsomvang van 27 uur. Wie 10
uur op een andere school voor dagonderwijs werkt, heeft met 17 uur op het Colegio Arubano
een volledige betrekking. Uren op scholen voor avondonderwijs tellen hierbij niet mee.

8.9 Taakuren
Naast het verzorgen van lessen kent de school activiteiten waarvoor taakuren beschikbaar zijn,
maar ook heel veel kleinere taken die niet of niet meer binnen het systeem van de taakuren
gehonoreerd kunnen worden. Om wat voorbeelden te noemen: organisatie schoolfeesten,
begeleiden schoolreizen, schoolkrant, leerlingenraad, organisatie activiteiten voor docenten,
etc.
De school komt met een lijst van kleine taken. Secties en individuele leraren kunnen ook
suggesties aandragen. De taken kennen een omvang van 40 à 50 uur op jaarbasis.
Aan het eind van het schooljaar, bij het indienen van roosterverzoeken en verzoeken om
overuren, zal aan de docenten gevraagd worden om aan te geven of ze een schooltaak willen
verrichten en zo ja: welke taak hun voorkeur heeft.
Voor veel docenten is dit een bevestiging van de bestaande situatie. Zij verrichten al een
schooltaak, zonder dat de school daar direct om gevraagd heeft. We hopen dat met deze
expliciete vraagstelling iedereen gemotiveerd zal zijn om een activiteit voor de school uit te
voeren.
Mentoren en coördinatoren kunnen blijven rekenen op taakuren voor de uitvoering van het
werk. De mogelijkheid blijft bestaan om taakuren aan te vragen voor werkzaamheden die veel
inzet vragen. Taakuren worden uiteindelijk door de inspectie/minister toegekend.
Voor een aantal taken, schooltaken en met taakuren beloonde taken, geldt dat het werk voor
een deel in de vakantie uitgevoerd moet worden (jaarlaagcoördinator, schoolgidsredactie,
roostermaker). Wie vakantiedagen moet benutten voor een taak, kan gedurende het schooljaar
tijdens de toetsperiodes vrije dagen opnemen ter compensatie.
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9. INTERNE EN EXTERNE RELATIES

9.1 Communicatie
De kwaliteit van de interne en externe relaties wordt voor een belangrijk deel bepaald door de
kwaliteit van de communicatie. Dit is altijd problematisch gebleken op Colegio Arubano en is
daarom in het eerste schoolplan als belangrijkste verbeterpunt aangemerkt. Op verschillende
gebieden hebben zich verbeteringen voorgedaan (zie Inleiding). Er blijven echter genoeg
terreinen over die verdere uitwerking behoeven.
De communicatie tussen lesgevende docenten, mentor en leerlingen wordt op een steeds
hoger plan getild door een systematische verdere verbreiding van het e-mailverkeer. Middels
het mentoren-overleg (MOV) worden reeds jaren de problemen en het beleid per jaarlaag
besproken. De feedback tussen mentor en lesgevende docent die normaal grotendeels beperkt
bleef tot de uitwisseling van inzichten en ervaringen tijdens de rapportvergaderingen werd met
ingang van het schooljaar 2011-2012 verder inhoud gegeven door een intensiever gebruik van
Magister door alle betrokkenen. Een en ander met het doel om in een vroegere fase in te
kunnen grijpen. Een duidelijker taakstelling tussen jaarlaagcoordinator (JLC) en mentoren en
tussen JLC’s en conrectoren gaf hier eveneens verdere vorm aan. Tevens wordt alles in het werk
gesteld om de informatievoorziening van ouders middels Magister en de mentor verder te
intensiveren. Ook wordt het zogenaamde ouderinformatieblad met ingang van 2012 nieuw
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leven ingeblazen. De toegankelijkheid tot belangrijke schoolinformatie voor leerlingen en
ouders wordt vereenvoudigd en aantrekkelijker gemaakt door aanpassingen in de website.
Op regelmatige basis wordt o.m. middels enquêtes geëvalueerd in hoeverre de intenties voor
verbetering van de communicatie effect hebben gehad.

9.2 Een vernieuwde website
Sinds begin 2012 beschikt het Colegio Arubano over een nieuwe schoolwebsite. De nieuwe
website is een integraal onderdeel van alle communicatieve activiteiten van de school. Dit
betekent dat de schoolwebsite als een belangrijk communicatiemiddel wordt beschouwd
waarbij doelen en doelgroepen duidelijk gedefinieerd zijn. Dit komt tot uitdrukking in een
heldere indeling van rubrieken en subrubrieken met content (inhoud) die relevant en up-to-date
is zodat elke bezoeker de informatie vindt waarnaar hij op zoek is. Meer dan in het verleden zal
de website (in combinatie met toegang tot Magister) dus het medium vormen om te
communiceren met leerlingen, ouders en derden. Een aansprekende vormgeving van de site
laat zien waar Colegio Arubano voor staat: een ambitieuze en dynamische school waar
leerlingen zich breed kunnen oriënteren en hun talenten kunnen ontdekken en ontplooien.
Eigentijds en eigenwijs.

9.3 Colegio Arubano in de Arubaanse gemeenschap
Colegio Arubano heeft altijd een bijzondere positie gehad in de Arubaanse samenleving. Per slot
van rekening is het de enige school die de leerlingen op grote schaal voorbereidt voor verdere
studie in het vervolgonderwijs, met name in het buitenland. Het aanzien van Colegio staat
momenteel in een kritisch daglicht. Slechte overgangs- en examenresultaten, een kwalitatieve
achteruitgang van de infrastructuur alsmede toenemende klachten van leerlingen en ouders
over het absentiegedrag en de onderwijskwaliteiten van het onderwijzend personeel waren hier
debet aan.
Verbeteringen op alle genoemde gebieden zullen niet direct tot imagoverbetering leiden.
Colegio Arubano begint daarom met ingang van 2012 aan een actief beleid om duidelijke en
positieve informatie te verschaffen over de activiteiten die in gang zijn gezet om de kwaliteit van
Colegio Arubano te verhogen en het rendement te verbeteren. Daarnaast wordt ingezet op
dienstbaarheid aan de gemeenschap en presentatie van culturele groeperingen (bijv.
schoolorkest).

9.4 Overheid
De financiering van de school vindt plaats volgens een sterk verouderd systeem van
subsidiering. Ofschoon de regering reeds in 2001 in haar programma heeft opgenomen dat zij er
naar streeft om over te stappen op de ‘lumpsumfinanciering’ is daar tot nu toe niets van
terechtgekomen. Dit is een belangrijk obstakel voor een gezonde ontwikkeling van Colegio
Arubano.

Colegio Arubano – Schoolplan 2012-2016
Colegio Arubano wil zich sterk maken voor een nieuwe vorm van financiering waardoor zij
sneller en effectiever kan inspelen op de aanwezige behoeften. Daarnaast zal zij op creatieve
wijze aanvullende fondsen proberen te verkrijgen om de opgelopen achterstanden in
onderhoud en upgrading van infrastructuur en andere randvoorwaarden voortvarender ter
hand te nemen. Een belangrijk thema vormt daarbij de bouw van een volwaardige kantine
annex studie- en ‘conferentie’-ruimte als ontmoetingsplaats voor leerlingen en ouders en
school.
De overheid ontkomt er echter niet aan om de komende jaren additionele financiering te
verstrekken om de ontstane behoeften op infrastructureel (bijv. t.b.v. een volwaardige kantine
annex conferentieruimte) en ICT-gebied (zie 7.3) te dekken. Het gaat hier namelijk om
aanzienlijke investeringen die niet door simpele fondsenwerving bij bedrijfsleven en ouders
kunnen worden opgebracht. Met name de investeringen ten behoeve van de ICT zijn op korte
termijn noodzakelijk om de aansluiting met Nederland niet nog verder uit de hand te laten
lopen.

9.5 Het basisonderwijs en de mavo’s
Vanaf het begin van het schooljaar 2011-2012 is er een begin gemaakt met het intensiveren van
de contacten met het basisonderwijs en de Mavo’s. Het is van belang dat deze toeleverende
scholen geïnformeerd worden over onderwijskundige en organisatorische veranderingen die
het Colegio Arubano wil doorvoeren en dat zij geïnformeerd worden over de toelatingseisen die
wij aan hun leerlingen stellen. Een goede communicatie met deze scholen is dan ook een
noodzaak.
Met het basisonderwijs is daar al een begin meegemaakt. In september 2011 is er een eerste
plenaire bijeenkomst gehouden met alle directeuren van het basisonderwijs waarin over en
weer informatie is uitgewisseld en het Colegio Arubano informatie heeft gegeven over de
inhoud, eisen en organisatie van de toelatingstoets. Dat heeft al geresulteerd in een nieuwe
afspraak met het Hoofdenoverleg van het basisonderwijs.
Een zelfde aanpak hanteren wij bij de mavo’s. Met de directies van de mavo’s zijn op dit
moment al twee bijeenkomsten geweest waarop ook zij geïnformeerd zijn over de
toelatingseisen van mavo-abituriënten die hun schoolloopbaan op het Colegio willen
voortzetten. Daarnaast zal er een inhoudelijke discussie op gang worden gebracht die ertoe
moet leiden dat leerlingen hun loopbaan op het Colegio succesvol kunnen vervolgen.
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