
STICHTING VOORTGEZET ONDERWIJS ARUBA 
h.o.d.n. SMOA 
Vondellaan 14, Aruba 
Tel: 5831265, Fax: 5831257 
E-mail: bestuursmoa@colegioarubano.aw 

 
 

1 
 

Aan: de Minister van Onderwijs, Wetenschappen en Duurzame Ontwikkeling 

          Bestuurskantoor, Aruba 

 

SMOA/ 121/ 17 juni 2020 

 

Excellentie, 

 

De Stichting heeft via de social media vernomen dat er vele vragen zijn over Colegio Arubano. Wij 

wensen als eerste aan te geven dat het Bestuur nimmer van de aangewezen organisaties die de 

belangen van de docenten en ouders behartigen deze klachten heeft mogen ontvangen. Ook is het niet 

onze gewoonte om via social media op berichten van ex-docenten te reageren. Echter lijkt het er sterk 

op dat er een groep is die probeert verkeerde informatie te verschaffen om het Bestuur en/of Colegio 

Arubano in een verkeerd daglicht te stellen. 

 

Het Bestuur wenst totaal transparant te zijn met betrekking tot het reilen en zeilen op Colegio. Zoals U 

weet wordt het dagelijkse bestuur van Colegio door de rector gedaan en gaat het Bestuur af op het 

advies van de rector. 

 

Wijziging structuur Stichting  

 

In 2013 heeft het voormalige bestuur de structuur veranderd van one-tier (alleen een bestuur) naar 

two-tier (bestuur en raad van toezicht). De schoolleiding vormde het bestuur en de bestuurders werden 

leden van de raad van toezicht. 

 

De voormalige Minister van Onderwijs heeft verschillende malen het voormalige bestuur erop gewezen 

dat deze wijziging in strijd met de Landsverordening Voortgezet Onderwijs (LVO) is. Bij de laatste 

wijziging in het Bestuur in maart 2017 heeft het Bestuur dit opgepakt en onderzocht en concludeerde 

het Bestuur dat de two-tier structuur met zich meebracht dat er in strijd werd gehandeld met de LVO, in 

die zin dat bestuurders geen vergoeding of salaris mogen ontvangen. In casu bestond het Bestuur uit de 

schoolleiding die salaris ontving voor de werkzaamheden als (con)rector.  

 

Het nieuwe Bestuur heeft in nog geen twee maanden bewerkstelligd dat de statuten op 29 mei 2017 

werden gewijzigd naar one-tier. De statutenwijziging zijn gepasseerd na verkregen goedkeuring van het 

Bisdom. In het juridisch advies ontvangen van de Minister werd ook aangegeven dat het woord 

“Middelbaar” diende te worden veranderd in “Voortgezet” wat een betere weergave zou zijn van de 

school. Zo werd de naam veranderd naar Stichting Voortgezet Onderwijs Aruba en werd de afkorting 

SMOA gebruikt als de handelsnaam van de Stichting. Hierdoor kon de Stichting de afkorting waarmee de 

school al bijna 60 jaar bekend stond, behouden om zo te voorkomen dat het publiek zou denken dat er 
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sprake was van een geheel nieuwe Stichting. Intussen is een ieder bekend met de nieuwe naam en heeft 

het Bestuur besloten om de handelsnaam van de Stichting te veranderen naar SVOA. 

 

Financiële controle 

 

De schoolleiding is belast met de dagelijkse leiding van Colegio. Het merendeel van de beslissingen 

wordt genomen door de schoolleiding. De schoolleiding stelt elk jaar een begroting op ter goedkeuring 

door het Bestuur en op grond daarvan leidt de schoolleiding de school. De financiële administratie 

wordt verricht door de administrateur van de school en sinds 2018 is een facility manager aangewezen 

waaronder het financiële aspect valt. Deze wijziging bracht met zich mee dat de rector zich dan volledig 

op onderwijskundige aspecten van de school kon concentreren. 

 

De jaarrekeningen worden opgesteld door de schoolleiding en gecontroleerd door de onafhankelijke 

accountant Plus Accountants. Er zijn geen betalingen verricht aan de bestuursleden en het Bestuur 

overhandigt een verklaring van de accountant hieromtrent. 

 

De Stichting heeft ook in 2017 een controle gehad van de CAD waarbij er geen onregelmatigheden zijn 

geconstateerd. 

 

De jaarverslagen worden verstuurd naar het Bisdom en de Minister en de Centrale Accountantsdienst. 

 

Ouderlijke Bijdrage 

 

Elk jaar wordt er een ouderlijke bijdrage verzocht van de ouders ter betaling van verschillende posten 

waaronder sommige kosten voor de inrichting en organisatie van het leerproces, culturele en 

sportactiviteiten, transport bij evenementen, de aanschaf van (werk)boeken, literatuur, 

proefwerkpapier en bepaalde leermiddelen. Immers is de subsidie ingekort waardoor niet alle kosten 

kunnen worden betaald uit de subsidie. De ingekomen gelden worden geheel beheerd door de 

schoolleiding. Ook worden deze geïnd door de schoolleiding.Alle activiteiten worden door de 

schoolleiding georganiseerd. Daar is geen wijziging in gekomen.  

 

Bij recente uitspraak van het Gemeenschappelijk Hof van Justitie van Aruba, Curaçao, Sint Maarten, 

Bonaire, Sint Eustatius en Saba van 24 september 2019 heeft het Hof bevestigd dat de Stichting het 

recht heeft om ouderlijke bijdrage en boekengeld te vorderen. 

 

Reisproject 2019. Vanwege de Covid 19 pandemie is het reisproject van de leerlingen geannuleerd. 

Meteen hierna heeft het Bestuur aan de schoolleiding aangegeven om de eigen bijdrage uit te betalen 

aan de ouders van de leerlingen, na verrekening met uitstaande schulden. Ondanks verschillende malen 
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deze instructie te hebben gegeven was dit niet uitgevoerd. Het Bestuur heeft toen besloten de ouders 

zelf te berichten dat zij betaling zullen ontvangen en heeft hun bankgegevens opgevraagd. 

 

Ook zijn er ten behoeve van het reisproject namens de SVOA activiteiten georganiseerd en hebben de 

leerlingen een loterij verkocht. Deze gelden zijn ingezameld met als doel het betalen van de kosten van 

het reisproject. Deze gelden zijn op dit moment apart gezet teneinde een ander project te organiseren 

waarbij de leerlingen alsnog zullen worden voorbereid op hun studie in het buitenland. 

 

Boekenfonds 

 

Sedert oprichting van Colegio vielen de boeken van de leerlingen niet onder de subsidie. In principe 

kochten de ouders de boeken bij een boekhandelaar.  Jaren geleden onder een voorgaand bestuur heeft 

de Stichting besloten om de boeken in te kopen en te verhuren aan de ouders. Hiermee werden de 

kosten van de ouders verlaagd nu zij een bedrag betalen voor het huren van de boeken. Elke ouder is 

vrij om gebruik te maken van de boekenfonds of de boeken zelf te kopen. 

 

Teneinde om de boeken goedkoper te kunnen inkopen heeft de Stichting een tweede stichting opgericht 

genaamd Stichting Pro SVOA. Het boekenfonds is ondergebracht in deze Stichting. Het doel van de 

stichting is het verzamelen van gelden ten behoeve van SVOA in het algemeen en het boekenfonds in 

het bijzonder. 

 

Het bestuur van SVOA is qualitate qua het bestuur van Stichting Pro SVOA. Dat wil zeggen dat indien een 

bestuurder van SVOA ontslag neemt hij automatisch ontslag krijgt van Stichting Pro SVOA. Hiermee 

wordt voorkomen dat het bestuur van Pro SVOA kan weigeren samen te werken met SVOA en de 

verzamelde gelden voor andere doelen dan Colegio worden ingezet. Dit is een veelvoorkomende 

structuur vanuit corporate governance oogpunt. 

 

De gevolgen van de nieuwe structuur zullen te zien zijn in het schooljaar 2020/2021. De procedure is 

voor de rest niet veranderd. Noch is besloten door het Bestuur dat de prijzen van de boeken worden 

verhoogd, zoals door sommige ouders ten onrechte is gesteld. De bedoeling is juist om de prijzen van 

boeken te verlagen door direct bij de uitgeverij te kunnen inkopen in plaats van bij een boekhandelaar. 

 

Opmerking verdient dat de statuten van Stichting Pro SVOA de mogelijkheid bieden om een vergoeding 

vast te stellen voor bestuursleden maar dat van deze optie geen gebruik is gemaakt. 

 

COVID-19 periode 
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Het bestuur is een groot voorstander van het digitaliseren van het onderwijs. Immers dienen de 

leerlingen te worden voorbereid op de toekomst. Bij het intreden van Shelter in Place is er een 

crisisteam van de schoolleiding aangewezen bestaande uit de rector en de facility manager. Deze zijn 

verzocht om een structureel plan op te stellen voor het onderwijs gedurende de periode van Shelter in 

Place. Hierbij is door het Bestuur aan de rector aangegeven dat de keuze moet worden gemaakt voor 

een digitaal onderwijs programma, lessen moeten worden gefilmd en moet worden geverifieerd of de 

docenten lesgeven en of de leerlingen deze lessen volgen. Ondanks verschillende verzoeken heeft het 

Bestuur geen plan ontvangen noch een verslag over het aantal lessen die zijn gegeven en het aantal 

aanwezige leerlingen bij de lessen. 

 

Na het vertrek van de rector is een management team aangewezen en is verzocht voor een plan voor de 

heropening van de school. Het management team en de facility manager hebben dit plan opgesteld, 

welke is goedgekeurd door het Bestuur en is uitgevoerd. 

 

Nieuwe rector 

 

Na het ontslag van de rector heeft het Bestuur meteen een advertentie geplaatst. Gezien de korte 

periode tot 1 augustus 2020 is hier er haast gemoeid met het vinden en aanstellen van een nieuwe 

rector. Het bestuur volgt dezelfde procedure en profielschets als in 2018 gehanteerd. De 

selectiecommissie is identiek samengesteld als in 2018 en is reeds bijeengekomen. Ook de ALV heeft 

deelname in de selectiecommissie. Colegio is een van de weinige werkgevers en scholen op Aruba die de 

werknemers betrekt in het sollicitatieproces voor het aanwijzen van hun leidinggevende. De commissie 

geeft een advies door het aanwijzen van 3 geschikte sollicitanten. Op dit moment kan SVOA geen 

verdere informatie over de sollicitanten delen omdat dit in strijd met de privacywetten en een eerlijk 

sollicitatieproces.  

 

Docenten  

 

De docenten worden vertegenwoordigd door de ALV. Deze heeft direct contact met de schoolleiding. 

Ook kan de ALV altijd direct contact opnemen met het Bestuur wat ook jaarlijks gebeurd. Op 4 maart jl. 

had het Bestuur haar laatste vergadering met de ALV waarbij zeker 60 docenten aanwezig waren. 

Tijdens de bespreking zijn de nu in de brief van 14 mei 2020 aan U aangegeven klachten niet naar voren 

gebracht. Ook heeft de ALV deze gestelde klachten tot op heden niet op andere wijze aangevoerd bij het 

Bestuur. Daarnaast heeft de ALV aangegeven dat zij niet wenst te communiceren met het Bestuur totdat 

het Bisdom op de brief van 14 mei gereageerd heeft. De ALV heeft tot nu toe wel enkele keren de media 

erbij betrokken. Het Bestuur, via de in mei 2020 aangestelde bestuursleden als neutrale bemiddelaar, 

heeft gepoogd met de ALV in gesprek te treden. Het Bestuur heeft op die wijze reeds gesproken met de 

de voorzitter van de ALV, dhr. Rincones, en met een bestuurslid van de ALV dat namens de ALV als lid 
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tegen de pers heeft gesproken. De ALV is naar aanleiding van deze gesprekken uitgenodigd voor een 

officieel gesprek om hun klachten voor het eerst rechtstreeks met het Bestuur te delen. 

 

Voor wat betreft trainingen etc. voor de docenten, dienen deze door de schoolleiding te worden 

georganiseerd. Tot onze spijt is dit niet gebeurd door de rector. Ook het verzoek om een 

innovatieproject, inclusief cursussen voor docenten, op te starten is niet uitgevoerd. Onlangs heeft het 

management team in opdracht van het Bestuur contact opgenomen met IPA voor het digitaliseren van 

het onderwijs. 

 

Tekort aan docenten 

 

Elk jaar zijn er wijzigingen onder het personeel. Dit is normaal. De rector is verantwoordelijk voor het 

onderwijzend personeel, zowel voor het behandelen van ontslagname als voor de sollicitatieprocedure 

en voor het aantrekken van docenten. Momenteel verkeerd Colegio in een tekort van 1st graads 

docenten nu de overheid heeft besloten om de uitzendkosten niet te vergoeden. Dit heeft tot gevolg dat 

voor 3 vakken wij docenten die bereid waren naar Aruba te worden uitgezonden niet hebben kunnen 

aantrekken en er nu voor bepaalde vakken een tekort is.  

 

Bestuursleden door organisaties benoemd. 

 

Zoals U bekend heeft OCCA het recht om een bestuurslid te benoemen. OCCA heeft dhr. Robert Croes 

aangewezen als bestuurslid.  

 

Ook het Bisdom heeft het recht om een bestuurslid te benoemen. Op dit moment is deze positie vacant 

nu de termijn is verlopen. 

 

Deze beslissingen zijn des organisaties en het Bestuur heeft daar geen bevoegdheid over. 

 

Gebouw en faciliteiten 

 

Het gebouw is door de overheid in beheer uitgegeven aan SVOA. In principe dient de overheid het 

gebouw te onderhouden. Bij aantreden verkeerde het gebouw in een slechte staat doordat er geen 

aandacht werd besteed door de rector (prioriteit is onderwijs) en er onvoldoende gelden aanwezig 

waren voor onderhoud. Na aanstelling van een facility manager is er een inventarisatie gedaan en zijn in 

samenwerking met DOW en na conservatief financieel beleid van het Bestuur onder andere de volgende 

onderhoudswerkzaamheden verricht: 

- het gebouw is van binnen en buiten geschilderd; 

- 3 daken zijn vervangen; 
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- ramen die 35 jaar oud waren en niet open gingen zijn vervangen; 

- de riolering is gerepareerd en het ongedierte probleem is opgelost; 

- de badkamers zijn vernieuwd. 

 

Onlangs was er vandalisme binnen de school wat heeft geleid tot een facebook bericht van een docent. 

Er zijn kranen vernield en er was daardoor een waterlekkage ontstaan. De facility manager is dit aan het 

oplossen. 

 

Schoolplan en educatie 

 

Het onderwijs en het schoolplan valt geheel onder de verantwoordelijkheid van de rector die de 

dagelijkse leiding heeft. De ouders die informatie wensen kunnen dit verzoeken via de OCCA, het 

wettelijk aangewezen orgaan dat de ouders vertegenwoordigt. De relatie met OCCA wordt door de 

schoolleiding gehandhaafd. Het Bestuur staat altijd open voor een geprek met OCCA.  

 

Bijles door de docenten. Het Bestuur heeft de rector er op gewezen dat zij het geven van bijles aan de 

eigen leerlingen afkeurt en tevens dat dit dient te worden verboden door opname van een clausule in de 

arbeidsovereenkomsten. De reden hiervoor is dat docenten door de mogelijkheid bijles te geven een 

stimulans hebben om slechter onderwijs te geven. Het Bestuur hoopt in de toekomst een onderzoek te 

kunnen uitvoeren over de kwaliteit van de lessen van de docenten gezien de klachten van de ouders.  

 

Leerlingen 

 

Sociale problemen onder de leerlingen. Colegio heeft alleen 2 sociale medewerkers voor 1600 

studenten. De SMW kunnen het volume van problemen niet aan. Het bestuur heeft dit verschillende 

malen aangekaart en in het belang van de leerlingen wenst zij dan ook het aantal SMW’s uit te breiden 

tot 4. Het bestuur wijst de urgentie hiervan aan, temeer dat de leerling alleen al in dit jaar te maken 

heeft gehad met enorme sociale problemen zoals de dreiging van een school schooting en Covid 19 en 

alle daarmee verbonden maatregelen. 

 

Er bestaat een leerlingenraad op Colegio maar die is niet actief. Het bestuur heeft geen invloed op de 

raad. Het Bestuur wenst graag een vertrouwenspersoon te hebben die zich geheel richt op de belangen 

van de leerling. Echter is daar subsidie voor nodig. Zij hoopt dit met U te kunnen bewerkstelligen. 

 

Externe betrekkingen 

 

Elk jaar kunnen ouders uniformen bestellen. Sedert aantreden van het Bestuur is daarvoor een 

procedure opgesteld en tevens zijn daarbij kwaliteitsvereisten aangegeven. Er worden twee of meer 
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offertes aangevraagd. De beste offerte wordt dan gekozen op advies van de facility manager. Indien er 

klachten zijn kunnen de ouders deze doorgeven aan de facility manager. 

 

Kantine. Teneinde de economische prijzen te kunnen aanbieden van gezond voedsel heeft (gezonde 

school concept) de school juist verschillende offertes aangevraagd. Na advies van de facility manager is 

er een overeenkomst aangegaan met een nieuw bedrijf. 

 

Medwork. Al meer dan 5 jaar (dus voor aantreden van het huidige bestuur) is in samenwerking met de 

schoolleiding een procedure opgesteld met Medwork om in geval van ziekmelding CP, SE etc. te 

controleren of een leerling inderdaad ziek is. De school noch SMOA verdient hier geen geld mee. De 

bedoeling van deze procedure is om het aantal ziekmeldingen tijdens CP’s te beperken. 

 

Het Bestuur beschikt momenteel niet over een rapportage van Medwork over hoeveel leerlingen zich 

ziekmelden. Het Bestuur zou hierom kunnen verzoeken indien gewenst. 

 

Het Bestuur heeft geen klachten ontvangen van de ouders over de werkwijze van Medwork. Indien die 

er zijn, dan kunnen die worden doorgegeven aan de schoolleiding.   

 

Er is geen “ziekte ruimte” voor een leerling wanneer deze ziek wordt. Dit is nog niet bij het Bestuur naar 

voren gebracht door de ouders. Indien de ouders dit wensen dan zal dit extra kosten met zich 

meebrengen die waarschijnlijk zullen moeten worden gedragen door de overheid of de ouders. 

 

Het Bestuur hoopt dat het voorgaande aan U voldoende inzicht heeft geven over de inzet die het 

Bestuur met hart en ziel voor de school heeft geleverd en welke resultaten dit heeft opgeleverd. Zij 

wenst er op te wijzen dat gezien het Bestuur de verantwoordelijkheid draagt voor een school van 1600 

leerlingen en rond de 130 werknemers (gelijk aan een groot hotel) het eigenlijk ongerechtvaardigd is dat 

de Bestuursleden deze verantwoordelijkheid dragen zonder vergoeding. Het Bestuur wenst dan ook dat 

de LVO wordt aangepast zodat het bestuur kan overgaan tot een two-tier structuur waardoor de huidige 

bestuursleden een toezichthoudende taak krijgen en de verantwoordelijkheid van het reilen en zeilen 

ook juridisch komt te liggen op de schoolleiding. Het Bestuur is bang dat er in de toekomst er nog weinig 

leden zullen zijn die maandelijks minimaal 15 tot 30 uur beschikbaar wensen te stellen zonder enige 

vergoeding. Ook als het huidige Bestuur leden van de raad van toezicht zouden worden, zouden zij geen 

vergoeding voor hun inzet vragen. Het idee is om ervoor te zorgen dat het zwaartepunt van het 

dagelijkse en lange termijn bestuur bij het rectoraat komt te liggen, welke een betaalde functie is, 

omdat het niet redelijk is dat deze functie wordt bekleed door onbezoldigde vrijwilligers die daarnaast 

ook moeten werken voor hun eigen levensonderhoud. 
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Hoogachtend, 

Namens het bestuur van SVOA 

 

 

De heer R. Croes, voorzitter 

 

Bijlage 

 

cc. De Minister- President van Aruba 

      De Inspectie van Onderwijs 
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