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Als gedeputeerde van het openbaar lichaam Bonaire voel ik me geroepen mijn zorgen over de 

beperkte toegankelijkheid van opleidingen met een numerus fixus voor aspirant studenten van 

onze eilanden onder uw aandacht te brengen. Met name als het gaat om opleidingen op het 

medisch domein, zoals geneeskunde. 

Momenteel ligt er een wijziging van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk 

onderzoek in verband met het toevoegen van loting als selectiemethode, ter consultatie. 

Bij de afschaffing van de centrale loting in 2016 zijn ook de Ministerplaatsen afgeschaft. Dit 

heeft ertoe geleid dat ingaande het schooljaar van 2017 onze Caribisch Nederlandse aspirant

studenten nadelige gevolgen hebben ondervonden van de ingevoerde selectieprocedures. 

Alhoewel instellingen (net als bij de beoogde huidige wijziging) rekening dienen te houden met 

de aspirant studenten uit het Caribisch deel van het Koninkrijk, blijkt dit niet voldoende te zijn 

om onze aspirant studenten ook daadwerkelijk een gelijke kans te bieden. 

Zo kunnen onze studenten geen speciale cursussen ter voorbereiding van de selectie volgen 

die door Nederlandse trainingsbureau's warden geboden, noch kunnen ze 'even ' gedurende 

hun examenjaar naar Nederland om de trainingsdagen van de opleiding zelf bij te wonen. 

Slechts een klein deel van de universiteiten biedt momenteel de mogelijkheid aan aspirant

studenten om digitaal deel te nemen aan hun decentrale selectie. Met het internet op onze 

eilanden (zeker op Saba en st Eustatius) blijft dit op zich al een uitdaging. 
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Een ander nadeel voor onze aspirant studenten is dat ook naar de motivatie wordt gekeken 

op basis van extracurriculaire activiteiten in de gezondheidszorg. De mogelijkheden hiervoor 

zijn op onze eilanden zeer beperkt. 

Naast vorengenoemde is de artsenpopulatie op onze eilanden aan het vergrijzen en zijn er in 

diverse specialismen tekorten. Momenteel wordt op Bonaire de vervanging meestal voorzien 

door Europese Nederlanders met weinig binding met de eilanden en de bewoners, hetgeen 

de nodige perikelen met zich meebrengt zoals onder andere gebrekkige communicatie met de 

patient door de taal en barging van de continuTteit van de zorg. 

Wij kunnen de beschikbaarheid van lokale professionals, continuTteit efficientie van onze 

toekomstige gezondheidszorg niet laten afhangen van loting en goed geluk! Daarom zouden 

wij naast de herinvoering van loting als selectiemethode ook de herinvoering van voormalige 

Ministerplaatsen willen zien voor onze Caribisch Nederlandse aspirant-studenten. Deze 

Ministerplaatsen zouden met enige regelmaat kunnen warden geevalueerd op basis van 

prognoses van noodzakelijke cruciale vacatures. 

lk hoop dat u ons zorgpunt mee kunt laten wegen en alsnog bereid bent om ook de 

Ministerplaatsen of een vorm ervan toe te voegen als selectiemethode. 

Hoogachtend, 

\)~ 
N.S. den Heyer 

Gedeputeerde OLB 


