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onderwijs 65 jaar op Curaçao
de VPCO moeten verlaten. Gelukkig is daar 6 jaar geleden verandering in gekomen, toen we
alsnog toestemming kregen om
met een havo/vwo-school te beginnen. De school is nu gevestigd in Saliña.
In 65 jaar tijd is de VPCO uitgegroeid tot een vereniging waar
zes scholen onder vallen, die
220 medewerkers telt en waar
3.200 leerlingen onderwijs krijgen.”
Lorier-Kooi gaf nog antwoord
op de volgende vragen:

Hoe heeft het onderwijs zich in
die 65 jaar ontwikkeld op Curaçao en wat wordt er van de
toekomst verwacht?
,,In 65 jaar tijd is er veel veranderd in het onderwijs en dat
komt omdat de wereld verandert. Zeker met de komst van
internet zie je dat ontwikkelingen alleen maar sneller gaan. De
wereld van leerlingen wordt veel
groter en die trend zal de komende jaren alleen maar doorzetten. Als onderwijs zullen we
hierop in moeten spelen en de
digitale wereld doet ook op de
scholen zijn intrede. Helaas
kunnen we niet zo snel met de
tijd meegaan vanwege een gebrek aan financiële middelen.
De verwachting van de VPCO is
dat het in de komende jaren wel
heel snel zal gaan. De leermiddelen worden in toenemende
mate in digitale vorm aangeboden. De VPCO wil de komende
jaren zich veel meer gaan richten op het ontwikkelen van
vaardigheden die leerlingen nodig hebben in de 21e eeuw (de
zogenaamde 21st century skills).
Kennisoverdracht blijft op onze
scholen heel belangrijk. Tegelijkertijd zullen we in ons onderwijs veel meer aandacht moeten
besteden aan de ontwikkeling
van vaardigheden, die leerlingen
nodig hebben in de kennissa-

Viering 50-jarig bestaan VPCO in het jaar 2000. De receptie op het Fortplein.

menleving die de 21e eeuw nu
is. Bij die vaardigheden kan gedacht worden aan samenwerken, probleemoplossend vermogen en creativiteit ontwikkelen
en planmatig werken. Zo kunnen we leerlingen beter voorbereiden op een arbeidsmarkt die
verandert en zal blijven veranderen en bovenal leerlingen de vorming bieden, waarmee zij zich
een plekje in de maatschappij
kunnen verwerven.”
Houdt VPCO er een eigen visie
op na en komt deze overeen met
het overheidsbeleid of juist niet?
,,De VPCO heeft zeker een eigen
visie. Deze hebben we twee jaar
geleden vastgelegd in een document: Strategische beleidskaders. Betrokken, betrouwbaar en
betekenisvol, dat is wat we willen zijn. We proberen uiteraard
zo veel mogelijk aan te sluiten
bij de ontwikkelingen vanuit de
overheid, maar vinden ook dat
we een eigen koers moeten varen. We bieden op onze school

Jaar 2000 Viering 50-jarig bestaan VPCO. Vlnr. Angelique LeendersHoedemaker hoofdkleuterleidster dr. Albert Schweitzer kleuterschool, Mädchen (Evi) Prince-Noldus hoofdkleuterleidster Marnix
kleuterschool, Frido Lovert adjunct Marnix Mavo, Erskine PageArrindell directeur dr. Albert Schweitzer basisschool, Violet Weiman
directeur Marnix basisschool, Bert Velthuizen directeur dr. Albert
Schweitzer Mavo en Hellen Noorden directeur Divi Divi LOMschool.

onderwijs met Nederlands als
instructietaal. We zijn van mening dat dit het beste is voor onze leerlingen en in het belang is
van hun ontwikkeling. We merken ook dat ouders dat heel erg
waarderen en verklaren daarom
ook de jaarlijkse grote stroom
aan aanmeldingen voor onze
scholen. We vinden wel dat de
bekostiging vanuit de overheid
ernstig tekortschiet om alle doelstellingen te realiseren. Daar
maken we ons dus wel zorgen
over.”
Hoe gaat het met havo/vwo,
omdat de school tot nu toe
eigenlijk nog te klein gebleven
is?
,,Het gaat goed met onze
havo/vwo-school. We merken
inderdaad dat het leerlingenaantal nog niet heel groot is, maar
wel dat de school haar positie
binnen Curaçao aan het vestigen
is en dat heeft tijd nodig. Van
ouders krijgen we feedback dat
ze het fijn vinden, dat op onze

school leerlingen gekend worden door alle docenten en dat er
veel aandacht voor hen is, niet
alleen als het gaat om leerprestaties, maar ook als het gaat om
hun verdere ontwikkeling als
mens. Het team docenten dat er
werkt is relatief jong, buitengewoon enthousiast en dynamisch. Het grote voordeel van
een nieuwe school is dat we het
onderwijs kunnen inrichten volgens de nieuwste inzichten en
dat als dingen niet werken er gemakkelijk aanpassingen kunnen worden gedaan en plannen
kunnen worden bijgesteld.”
Hoe wordt het protestantisme
uitgedragen?
,,Onze protestants-christelijke
identiteit komt op veel verschillende manieren terug. Zo organiseert de VPCO twee keer per
jaar een kerkdienst (aan het begin van het schooljaar en het kalenderjaar), waarbij we een zegen van God vragen voor onze
medewerkers, leerlingen en ou-

Schoolhoofd Erksine Page-Arrindell is 25 jaar werkzaam in het
onderwijs. Zij heeft van 1 augustus 1975 tot 1 augustus 2000 voor
de VPCO gewerkt. Zij wordt gefeliciteerd door de bestuursleden.
Vlnr. Hanco de Lijster, Tom Domhoff, een bestuurslid van toentertijd, Robert Leerdam, godsdienst consulent ds. Bob van der Steen
en Andy Kusters. Op de voorgrond (links) de inmiddels overleden
mevrouw Martis.

ders. De scholen organiseren
paas- en kerstvieringen. Alle
scholen kennen maandvieringen en op onze scholen voor
voortgezet onderwijs wordt bij
het eerste lesuur van de leerlingen aandacht besteed aan een
dagopening. We gebruiken hiervoor de methode Oase. Uiteraard wordt ook het vak godsdienst aangeboden. Op onze foen speciaal onderwijs (so)-scholen is er ook dagelijks aandacht
voor onze identiteit, door de lessen godsdienst, door met elkaar
te zingen en te bidden. Wij willen verder vanuit onze identiteit
onze leerlingen niet alleen tot
goede leerprestaties brengen,
maar ook juist hen vormen tot
mensen die betrokken zijn bij de
maatschappij. Kernwaarden die
voor de VPCO belangrijk zijn:
verantwoordelijkheid, vertrouwen, integriteit en betrokkenheid en dat alles vanuit de wortels van de protestants-christelijke identiteit, waarbij ‘Liefde
voor God en je naaste’ het allerbelangrijkste is.”
Financiering gratis onderwijs,
redden de scholen het, worden
er ouderbijdragen gevraagd?
,,Wij vragen geen ouderbijdragen sinds de invoering van Enseñansa Liber. We kennen als
vereniging wel een contributieheffing omdat ouders lid zijn
van onze vereniging.”
Lid zijn van de protestantse
gemeente, betalen ouders dat
ook?
,,Het lidmaatschap van onze
dragende kerken wordt door de
kerken zelf geregeld. Hoe dat geregeld is, verschilt van kerk tot
kerk.”

Kerkdienst

De VPCO bestaat op
20 april dus 65 jaar.
Om dit heuglijke feit
te vieren is voor ‘iedereen die een band
met de VPCO heeft
opgebouwd in de afgelopen 65 jaar’ een
kerkdienst georganiseerd. ,,In de dienst
willen we God dankzeggen voor de afgelopen 65 jaar en een
zegen vragen over de
toekomst van de
VPCO. De dienst zal
in het teken staan
van ‘Talenten’”, zo
wordt aangekondigd.
De kerkdienst zal
zijn op zondag 19
april 2015, van 18.0019.30 uur, locatie
Fortplein Fort Amsterdam.

