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naar het Bestedingsplan Overig, ter finé; van aanvulling van .het restant bedrag voor de 
uitvoering v,án het project aan dé Politiewacht te. San Nicgias. 

dat-gézién éxtrá middelen beschikbaar zijn gesteld middels overheveling, de uitvoering van 
de vuerkzaarnheden tén behoeve van hei-onderhoud Cellencomplex Pó.1itiewacht.San Nicolas 

aan het bedrijf CVG Construction & Management, VBA wordt gegund voor het totaálbedrag 
van Af. 504.463,62 conform inschrijving bij de aanbesteding; 

dat gezien niiddcien beschikbaar zijn om herproject té gunnen conform•in'schrijving van het 

bedrijf GVC Construction `& Management. VBA -voor -het bedrag van_Afi. 504,463,62,' het 
niet -noodzakelijk is om te --bezuinigen zoals, geadviseerd in`- het gunnirígsádvies van de 
directeur DOW. 

Gelet op: 

- dc-artikelcn`25 eri26,van dé Comptabiliteitsverordening 1989,(AB 1989, no 72), 
- de"Landsverordening Begrotingsfonds Migrántenprobtématiék Venezuela •ÁB ,•020 nr-1'91,); 

HEÉFT BËSLOT,EN: 

1. Dé,werkèn -ten behoeve van onderhoud.-van-het ondethoad,van het cellencomplex aan de 
Politiewacht ré San,Nicolas, conform het DOW bestek-nr 04 dj2020,.te gunnewaan-het 
bedri•fCVë Construction & Manngement'VB á voornoemd, om de redenén génocmd in 
de considerans , 

11. Goed te keuren dalt, met.oog op de aanschaf en oplevering ten behoeve van het onderhoud . 
van het.céllencomplex aan de Politiewacht te San Nic,6las. conform hef. DO W bestek nr 
04 dj 2020, bedoeld in artikel 1e een overeenkomst mét CVC Construction & 
Management VBA voornoemd, wordt aangegaan (vide bijlage). 

111. Dat de totale gemoeide kosten ad Aft. 5fl4.463,62.(inclusief belasting). -ten laste komen 
van het Begrotingsfonds.Migrantenproblematiek Venezuela onder -beheer 
Rampenbestrijding Aruba,. 

het Bureau 

I V. Goed te keuren dat de in de consideráns génoemde beheerder van de middelen van het 
Begrotingsfonds Migranténproblematïek'Venezuéla de betalingen zal doen 
plaatsvinden conform het in de in ti genoemde overeenkomst met CVC Construction & 
Management VBA te bepalen betalingsschema. 

Oranjestad, 

De minister van Justitie. Veiligheid en_lntearatie  

Afschrift dezer te zenden aan: 

'De minister van Justitie, Veiligheid en Integratie; 

de minister van Financiën, Economische Zaken en Cultuur; 

de Guarda hos Costa; 

de Algemene Rekenkamer; 

de.directeur Centrale Accountantsdienst. 

Het Bureau.-Rampenbestrijding Aruba 
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1XL Lo árkng  

777 Mariners Island Blvd., Suite 600 

San_Mateo, CA 84404 

TO. 
'Dr.-A._Lam0e 

,Aruba Adventist Academy 

LG Smith Blvd 76 

'Oradjestad 00000 
Aruba 

COMMENTS OR_SPECIAL INSTRUCTIONS 

Attention; Dr.A..LauíNe, MizdáW 6f EdWitlon, Science and SUstaftbilityi 

Please ihcludé $25.USD bank leis 

Benef ciáry.AXt- Learning',   
Bank Account Numbe[f6 2e` 
8eneficiary Bank-,1d.2e - ` , 

Bèneficiary Bank Address i O;:,.  

ROUTING & RA•jT N ' 072e 
SWIFT COD 
FOR CREDI ' • 
FINAL CRED T-AUWUNT WA-Y, -=  
BY ORDER OF: Name of Sender 

- u d- 

4UaT1•10.2g 
DATE: DECEMBER 21, 2020 

TERMS SUBSCRIPTION DURATION 

2 years 

DESCRIPTION 

SALESPERSON 

0 -'-. 2 e -,, 

QUANTITY 

1 

1 

QUOTE VALID UNTIL 

January 21, 2021 

UNIT PRICE TOTAL 

IXL site license (Grades PK-12:175 shidents) 
Subjects: Math, EL-4, and Science 

Mutti•year'discount 

Unlimited instructor accounts included 

Ordering, instructions 

SUBTOTAL 

SALES TAX 

'SHIPPÍNG & HANDLING 

TO?:n• 

Só,300.00 

10.2e 
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awere Internátionàl Inc. 

54'NW 616t ST 

i3m1 FL 33166 US  
F•%1 ' 

21 .2-e ' 

L—jä-701é;c$_ 

rw.datvere.com 

Armando Lampe 
flister of Edácalion, Science and'Sustaïbability-
1 Smith BIvd.76 
,anjéstad,-Dutch Caribbean, 
yba 

IB St;.R1+iGt: 

2/222020 US-Bactïillerató"Virttiál-. 
,UNIQUE 

•as.-c+•`y •rati#"t>tr•yn 

10.2é 
, r: •.•.-:,tit• :;.rr°•••, 

0.2e-
,!I,„.•e:ara 

_ 

rR3•r. i3 j„it'.t,S Sv:+•Ii'i: 5151 $1 Myd7,. -.SthI3 d-̀'e.=, 'S3'•%• 

- VrAWE P•'k- • 

-EDUCÁC[ÖIU FORMAL-ONLINE 

DF:SE3k•t••l•N .-

US-Bachilleralo virtuál págbtïnicÀ 
semestre énéro - junio 2021; jïilio - 
diciembre'2021.,_enero =junio 2022 y 
julio: diGembre 2Q22, )ricÍUye 4Ó 
cb'àigo$ adiciónáles por descuénEo porr, 
volrriera    

W t .8A 

ih1WII-w k 

1`••tI•4S 
DUF: •Ar,E 

31W 
1212212©2t] 
Due on recePt 
1222/2020 

-ólY  'PUNT 

424 1'50:00 [10. 

1 Q, 2e, 

10. 2. 



Dej3arta III en to 'di 

Ensetïansa Aruba 

Minister van,Algeméne Zaken, Intègriteit,'OverheidszQrg, innovatie en Ériergie 
Minister President Mr. Evelyna Wever — Croes 
Béstuurskantoàr 
ARUBA 

d,t.k,v: 

41, •°••.' r• Aart :eNr"ezerï coor,diiiatrïr.,BZK. 
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Cc. '`het Bureau Rampenbestrijding 

[10-.2e-'—' - 
J Io_Qid van Dist 

1 Oranjes. tcad, 22_ december 2020 

,Kenmerk;-IVIINOVVDO.PROJECTS/BRA-011C-2020 

Onderwerp: Voortgangsrappórtage,per=21 december-2020— Prajectdóssier,Ondei'wijs A, [i, 
C en .D (en E) "Inrichting en 'ó'pérationaliseringsprdjecterz_ván een kwalitatief 
verantwoord' Ónderwijssysteem t.b.v. Vreemdtajrge• sfpden,ten 'ivm, Crisis 
'sitUátie Vené'z'uéla'. 

Geacht 

'Namens de Minister van Onderwijs, Wetenschap én Duurzame Ontwikkeling en de Directeur 
van Directie Onderwijs biedt ik u,middels dit schrijven het onderstaande voortgangsrapportage 

ean conform afspraak zoals geaccóordeerd door het Ministerie van Koriinkfijksrelaties'. 

De projecten zijvr in 2Q19 gestart en hadden prioriteit en urgentie roverband met de.significante 
bijdrage leveren aan de efficiëntisering en verbetering van het aangeboden onderwijs aan de 

desbetreffende doelgroep binnen hei onderwijssysteem conform Internationale normen. In 
verband met de COVID-crisis zijn er enkele wijzigingen plaatsgevonden \welke de efficientie ten 

goede zou ' komen en een meer gebaláncéerde onderwijssysteem creeren tussen het 
traditioneel (regulier PRISMA/Incorporatie cq NVT-Onderwijs) en'digitaa1 NVT-onderwijs. 

Mede hierdoor is nodig om flexibel te zijn in de diverse voorgestelde wijzigingen (met name 
modernisering van het NVT-onderwijs middels de mogelijkheid tot het volgen van digitaal 
onderwijs) ter oplevering van een compleet ingerichte PRISMA en-NVT-schoolsysteem die 

•n  
voldoet,aán de hedendaagse normen en kwaliteitseisèn tav het óndérwijs-. 

0. 2e 
rr•;••ti•s•.i+•r•1r$rr••f•Vr•tvd•IpE#¢t•t1 •ucr••s4:rra••r.tt•••it••és•z?r••• 
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•. 

_OIA•`f••••••• 



Dep,1•r1,-inienfo di 

Ensetiarisa Aruba 

'Bijgévoegd tref( u dé -voortgangsrapportage 'voorzien van de :reéds geimplémènteerdé 
traject(en) en de planning per heden. Wegens eeri vertraging in de betalingsproces is vooreen 
periode één oponthoud ontstaan inde impièméntatie met als,gevo'ig dat de streefdatum van 

uiterlijk 15 september,. -2020 niet, is_bereikt. Samen met de school Íeiding is naar -redelijk en 
bïllijkheid,toen gekoién voor een nieuwe stertMum, sóftopèninQ per yiterlijk 1-oktober 2020 

en ëen'volledige ópërà;tioda isering van, de Pr ns, Bernard School onder.leiciingvan"S0•1Z•1(hAA) 
per eind januari 2021. Het best;uitvorrni,ngsprotes` blijft een uitdáging: 

Hiermee is.dan bëuvërkstélligd om de NVT studenten per uiterlijk éfnd•januari 2020 onderwijs 

-fe bieden welke voi0pét_aan, de eisen cónforrh de.SDG's en doór'rniddel'.: an een volledig 
,geautomatiseerdë Gecertificeerde Onderwijssy`steeni inclusief•curricuium en lesmateriaal in 
het_ Spaans reet vàkken •ngels,,Nederlands en Papiarnento,aÍsmede één LVS,-2org, Inforrrfàtie 
'en Communicatiesysteem, basis werkprócessen/procedures en ëën ,eigen Website inélusiéf 
trainingen. 

Zoals -aangegeven begin juni 2020 is besluitvori i' -9 eh áfh•andéling paai 'essentieél 'belan_g en 
blijft dit een knèlpuht'wélke voor verdere,onoodjge ` vertragingen'in dé' ifnpjëmentatie. 
Mét daadkrachtige"besÍuitvorming binnen de regels en"omstandigheden zullende projecten 
A,B,C "en D per` uiterlijk 31 'december 2020_ kunnen worden g1e mplemenieerd met _een 

ondersteuning en evaluatierapport na 6@12 maanden per uiierlijke.'31"juli -en'3.1 décember 
,2021. 

Mocht u,- nadere vragen hebben dan horen wij dat graag. 

Hoogachtend, 

1Namens het Ministerie van Onderwijs, Wetenschap'-en Duurzame Ontwikkeling alsmede -de 
Directeur van Directie 0-ndèrvvijs, 

!fét7•Rf?tl."•E€1€.•.; R1i•1xT •ftiE tbL1i [?+V!)E•@•lU•. :°•E7v r4sEY,4•f•Éi.• Ellí(tl•í•.Ll%if 0•1•1'G•i?•Eir 
PRPi€t7 m4V.1.YCSwl 
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D?qartanrento di 

'Ensetiansa Aruba 

VOORTGANGSRAPPORT 

d.d. 21 decembër`,2020 

Inleiding 

(Vaar aársleiding Va'n uw,-verzoek rot het bieden vaneen Voortgangrapport met betrekking tot 
de A,B,C en D projecten t,b.v, Vreemdtalige studenten-ivm Crisis situatiè Venezuela bericht_ ik 
u áls volgt. 

U ontvangt:hierbij ook een kort oVërzicht,,van Project,briMd' el E' _ èlkë dè-infrastructuur en 
upgrading Vare hèt,gebouw omvat als onderdeel van het project: bit- is door de 

Regering van Aruba gefinancieerd bij het uitvallen ,ván,d'e ondersteuning middels de a-envélop 

/-EU-fondsen middels Directie Econotnisch&Zaken ( DEZHI). 

Wijzigingen projectonderdelen A-B-C-D per- 21 december 2020 

Proleet onderdêlen-AJB&C D. . _•• ,, 
4. 

. WIJZIGINGEN " •, __ ' -'s Z 
A. Er-zijn 2< p}aanningen geprèsentéérd, eén'waarbif de , 

bijeenkárnsten zijn verspreid over een heel •jáat 
januari 2020-december 2020. En'een optie waarbij' 

de cursisten intensief 3 maanden de bijèenkomsten 

volgen, -in dit geval zijn er 2 opstartdaia mogelijk ,en 

kunnen de groepen vérdéeld worden in' 2 groepen. 
(medio) januari t/rij ( medio) maart, (voorstel) en 

(medio) september t/ ii ( medio) november. 

O WIJZIGING: Door omstondigheden en hierna 
COVID is het niet mogelijk geweest om deze cursus 

in de geplande periode jan — dec 2020 aan te 

bieden. Derhalve is de nieuwe periode gepland in 
het jaar 2021 tussen_Ionuari en december. 

Digitaal LVS (en Zorgstructuur) licenties en training. 

WIJZIGING 

P1adning wordt 

voorbëreidr, 

Impleinerïtatiefose zal 
2021 starten. 

°Wds vértroogd 
wegens 

veriroging in 

2019 en 
hierna COVID 

restricties. 
Wordt osop 

opgestort per 
2021 

B. GEEN WIJZIGING 

C. Zorgstructhiur. 'Training, vastleggen van 

communicatie- en . zorglijnen (SZ) cq procedures, 

koppelingen Website„(zie B.) 

Reeds 75% 

betaold. 
Wordt per 

eind januari 
2021 
opgeleverd. 

Reeds 75% 
betaald. 

Word, per 

eind januari 
2021 

opgeleverd. 

GEEN WIJZIGING 

•,ommunicotie- en 
zorglijnen worden 
ingevoegd. 

CP1150S1CP5 systeem. 

D_ GA-SA-6EANDE (K12) liceAtics -cn training ( 150 Voor 

____..-- ëfi _ _ -- .)• 
WIJZIGING Was vertrog• 

wegens 1'•', 

VLIt7•{•JUIWEf.71K: bU+VFS t•R+E V.1N Li:•.E?E RY3Jif5, NIErEPJSCHtàA CN !3Ut11iSAM€ Y?; li bt'U'í•Et f wu 

Oj10, 
3: 
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Uepanatnento tai 
Ensdansa Aruba 

1D1. 

" WiZIGING: Mede op verzoek van SQAZA en op 
advies van-de deskundigen is besloten op af te zien 
van ,het gebruik van CASA GRANDE plakform._De 

methode blijkt niet geschikt te zijn voor het 

Onderwijssysteem. Hiervoor in de plaats zijn twee 

geacrediteeerde digitale programmas / scholen„in 

de plaats genomen welke wei aan alle voorwaarden 
voldoen. 
b. Leeftijdsgroep 9-12:, Ideal School (Digitaal 
Spaanstalig Geaécredíteerd OrideMijs); 

c. Leeftijdsgroep 13-16: OMVERE Unique Diditol 
Education (DAWERE - Bachdlerato Virtual). Digitaal 
Spaanstalig Gëaccrediteerd Onderwijs); 

- Ondersteunende programma's; IXI 

Lesmateriaal VAK NEDERLANDS (levering en 
training)-BOOMUITGEVÉRII'ÁMSTERDAM 

- Ondersteunende programma _s: NL SPAANS_ / 
SPAANS-NL verzoling, 

In implemeniotièlose 
zal per januari 2021 

-ploo`tsvinden 

GEIN W1IZiGING1 
L168-0óING 

Gereed (levering 
laatste 

boeken/lesmoterio0 

WIJZIGING per 

'November 

2020. Betaling 
dient osgp.te 

geschieden. 

'Wórdt_per 

einOlanu_ari 

2021 
opgeleverd. 

D2. LesmateriaalVAK,PÁPIAMENTO 'GEEN WJZIGING 
Ihpfwacb'tin• von • 

levering door 
DEA/SQA, ZA 

 inofwachtind 

re ' ns mbt 
lesmateriaal 

D3. 'Levering: Laptops, Tablets én/of Digiboards (te 
gebruikén op school) — totaal circa 207'(nu op circa 

100 ivm beschikbaarheid). 

WIJZIGING. op verzoek van SQAZA zijn ipv circa -35 

WIJZIGING 

75%Geréed 
75516 is is reeds 

geleverd en in 
gebruik 

laptops verzocht om alle klassen te voorzien von 
Digiborden (5) ivm het geven klossikool les. Er zijn 
inmiddels 127 laptops besteld en geleverd welke 
genoegzoom zijn en flexibel- worden ingezet. 

• NB: Geen von de wijzigingen-Irebben tot gevolg een overschrijding van het toegewezen budgettbv 

het algehele project. 

Onderwijs Aruba 

Onderwijs is een autonome aangelegenheid van elk der partners in het Koninkrijk der 
Nederlanden. Niettemin werken de landen op grond van artikél 36 van het Statuut, samen op 
het gebied van onderwijs. Er zijn twee vormen van samenwerking: de functionele 
samenwerking met het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen (OGW) en de 

ontwikkelingssame werking reet het Ministerie van Buitenlandsé Zaken en Konirikryksrelaties 
(BZK). In het kader van de toegenomen migratie ais gevolg van de politiek situatie in Venezuela 
heeft zowel Aruba als CuraSao het ministerie van BZK benaderd voor technisch bestand. Het-
Kabinet maakt mede in het kader van,de situatie in. Venezuela en met_ het oog- op 
crisisbeheersing in de regio, 24 miljoen euro vrij voorde respons op de bijstand verzoek 
Aruba en Curagao. 
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'Dejaarta-rt»nto di 
EtíS£ftYlsa Arubá 

A. 

Voor-de regering vin Aruba is het ook van belang dat iedereen gelijke mogelijkheden krijgt tot -
het onderwijs en zo bijdrage kan leveren aan een duurzame samenleving 'op Aruba en de 
wereld. 

Algemene doelstellingen van het Ondérwijs  

1) Ontwikkeling individuele.leerbéhoeften, ambities en talenten; 
2) 0nderwijsmetgelijke mogelijkheden voor iedereen; 
3) Duurzaam.verhogen kwaliteit van het onderwijs; 
4) Ontwikkèling Zle eeuwse competenties voor een duurzame samenleving_in ons land 

en in dè.wereld. 

Een van de acties ter bevordering v?n onderwijs met gelijke mogelijkheden voor iedereen is 
het aanbieden Van instapprogramma's voor migrantën ter stimuleren van integratie op Aruba. 

De volgende projecten zijn van essentieel belang gebleken voor onderhavig doelgroep: 
A. Upgrading'léérsysteem%begeleiding en training; 
B. Leerl`ingyolgsysteem;--
C. -Zorgstructuur; 
D. Lesmateriaal. 

De project-doelstellini en zïlh:  

e Basisscholen en.lncorporatie Programma voor het voortgezet onderwijs beschikken 
over ruime kwalitatief goede voorzieningen om anderstalige kinderen onderwijs aan te 

kun nén biedéri; 
G Er-is een zorgstructuur waaronder een I_VS systeem opgezeten nodige deskundigen; 

O De scholen bèschikken •over nieuwe bruikbare lesmateriaal en de leerkrachten zijn 

bijgeschoold; 

• Het Incorporatie Programma beschikt over een eigen school. 

Puntsgewiis ziin deze.als volgt:  
1. ruime kwalitatief goede voorzieningen op zowel de Basisschool als het 
I ncorporatieprogra mma; 

2. voor het voortgezet onderwijs zijn, waar de anderstalige kinderen onderwijs kunnen 
volgen; 

3. een school voor 8 klassen voor de Incorporatieprogramma; 
4. een zorgstructuur om deze kinderen tegemoet te komen op zowel cognitief- als sociaal 

emotioneel gebied bij in samenwerking met de Directie Sociale Zaken en/of 
Zorginstanties; 

5. een LVS systeem is opgezet voor de scholen om de ontwikkeling van -deze kinderen te 

kunnen volgen; 
6. docenten die gedegen bijgeschoold zijn om anderstalige leerlingen onderwijs te kunnen 

7. 
geven 1 Q's 
voldoende deskundigen om deze kinderen te kunnen diagnosticeren en 
ontwikkeling; 

8. áänwezighéid van goede onderwijsmaterialen. 

•lil•fiaL•NFLítIF A••IAl7S•L/•/•YiFJ rJAfP•RtN115,_b1•ET`•NSP..1dAP_f l6(jl1RYJaNI: b7JVi4•rI fEtUt 
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Departamenta. di 

Ertsdiansa Aruba 

B. 

C. 

Invloed van COVID-19 op het NVT-Onderwijs, signaleringen en verantwoorde alternatieven  
In het voortgangsrapportage d.d. ' 10 juli 2020 is uitleg en motivatie,gegevemvan de gegeven 
dat met de uitbraak van COVID-19 (Córona-.virus partcjemie) de•realiteitanders geworden, het 
een andere nader bekeken en is gebleken dat er een grote.behoefte -is aan uitbreiding en 
upgrading van de digitalisering en technologie binnen het onderwijs. 
Diverse kernvragen, knelpunten, suggesties en signaleringen van _, dep"artémentén, ouders; 
teerkrachten en studenten_hebben ertoe geleid da.t.de_Ministér,van Onderwijs;GVetenschap en 
Duurzame Ontwikké0ng per direct actie heeft ondernomen om het problémàtiek een positieve 
en verantwoorde wérïding te.gëven. 

Uitgangspunt en conclusie is geworden "Het onderwijs kan niet zo blijven na de corona crisis. 
Het moet gedigitaliseerd en gépgrsonaliseerd". Maar het, blijkt nog een behoorlijke inhaalslag 
omdat.het eiland voorde crisis.-nog maar net met pjl6tprojectéri,was begonnen en errneerdere 
uïtdagingèn"waren. 

PRISMA, Incorporatie/ NVT-Studenten én Venèzolaànse crisis 
Rekening houdende nïet de huidige structuur op"'de PrinS'Bëfner i SthoóL Om de gewenste 
resultaat te behalen is besloten om het bedrijfsvoering van de schoo) middels een 
bruikleenovereen komst onder'te zetten bij de -Stichting Soaza (Stichting-Onderwijs van de 
Advent Zending Aruba ). Stichtïng' SOAZA is een reeds gesubsidieerde- onderwijsinstelling / 
stichting die onderwijs-biedt op basisschoolniveau. 
Middels een contract zijn concrete afspraken gemaakt met de leiding Van SOAZA waarbij 
partijen, de verantwoordelijkheid en alle juridische aspecten van de bruikleen hebben 
aangenomen. De onderhavige projecten en middelen welke worden áangetoden ten behoeve 
van de NVT studenten ( leerplichtigen) zullen onder auspicien en, verantwoording van de 
Directie .Onderwijs ( het bevoegde gezag) geschieden. Hun verantwoording zullen zij afleggen 
conform de hiervoor-gesteldé eisen en Voorwaarden. 

Met de bovenstaande projecten is de visie en toepassing van digitalisering binnen het 
onderwijs een kans geboden om een nieuw begin te bieden en Prins Bernard School voor 
speciaal onderwijs voor het betreffende doelgroep, onder leiding van Stichting -Soaza, die 
volledig conform de digitalisering normen zal gaan functioneren. 

De fondsen zullen zullen zorgdragen voor de operationele inrichting van de Prins Bernard 
.School alsmede de mogelijkheid geven om de NVT studenten uit Venezuela te ondersteunen 
met het nodige om toegepast onderwijs te genieten. 

Hieronder zullen de diverse projecten , , per onderdeel worden uitgelegd .voorzien van de 
voorstellen en keuzes voor de inrichting van Prins Bernard School als het eerste volledig 
gedigitaliseerd PRISMA/NVT school. 

A. Upgroding leersysteem/begeleiding en training; 
B. Leerlingvolgsysteem; 
C. Zorgstructuur; 
D. Lesmateridol. 

tr•S•f áU rN! 1G'K; pl4jP!r3r" vA,• •7Nn•iit•ldt•l•IrtirF•S•f_# ••ildliws•r,Kt3ar4•tscí•`••?1•• . 
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Departtifinento di 
Enscnaflsa Aruba 

D. 

E. 

Samenvoegingen efficientie van'het NVT-onderwijs 
Na overleg met .het bevoegd gezag, de Directie Onderwijs, Externen -en de aangewezen 
commisié zijn de volgende keuzes gemaakt ten behoeve van een verantwoorde, innovatieve, 
gediversifiseerde en COVID-19 vrije onderwijsvorm voor de doelgroep. 

Projecten A én D en vervolgens ook de projectondëredeleri B eh C zijn samengevoegd-, D7 was 
een logische gevolg van de COVI,D-Crisis alsmede Internationale Verdragen ten aanzien van 
Rèhten van het Kind en de SDG's streven van de Verenigde Naties. 

'Inschrijvingen per oktober 2020 bij de Prins Bernard School/SOAZA/AAA- PRISMA, Incorporatie 
cq NVT studenten;  

q tsdhrljving Langt Eenlijn progndsè 2020-2022 • • • Gemiddelde aantal_ - - _ ` 
lèérotehtlgen NVr'ers 
200 studenten Prins Bernard School heeft per oktober 2020 een studentenbestand 

van: 
Prins Bernard School heeft'per oktober 2020 een coachbestarid van: 6 docéhten/coaches 

Rekening houdende met de diverse positieve en_ negatieve signaleringen van diverse 

stakeholders, ouders en het algemeen belang met de. student en het algemeen doei van 
onderwijs als uitgangspunt is besloten om over te gaan op Digitaal en Virtueel Ieren binnen 
het PRISMA, Incorporatie en NVT-onderwijssysteem van Aruba. 

SKOÁ•heeft gekozen voor de reguliere PRISMA traject (CED-programma) —Prins Bernard School 
zal naar leeftijdsgroep de reguliere schooltraject van SAM aanbieden. Voor de leeftijden 9 tot 
12 jaar zal middels Ideal School methode een overgangstraject in het Spaans worden 

aangeboden met ondersteuning middels Digitaal Onderwijs. Voorde leeftijdscategorien van 13 
tot 17 zal er middels DAWERE Unique Digitaal School een geaccrediteerde Highschool traject 
worden aangeboden. Het vak Nederlands zal middels het lesmethode (NT2-programmavan 
BoomUitgeverij Amsterdam) worden aangeboden en het vak Paplamento zal middels het 
programma van de Directie Onderwijs worden aangeboden middels een digitaal platform 
binnen het regulier onderwijs curriculum. 

Het Incorporatieprogramma onder leiding van SOAZA zal er als volgt uitzien '(PRISMA 

onderwils/NVT-virtueel onderwijs): 

1. 
LeeftiidescdtegMé 
Leeftijdsgroep 4-8: 

onderwils progrommo%dersteuMn-
Regulier Lesprogramma Onderwijs — PRISMA/ 
Incorporatieprogramma. 

2. Leeftijdsgroep 9-12: [deal School ( Digitaal Spaanstalig Geaccrediteerd Onderwijs); 
3. Leeftijdsgroep 13-16 DAWERE Unique DigJtai Éducation (DAWERE - Bachillerato Virtual). 

Digitaal Spaanstalig Geaccrediteerd Onderwijs); 

-Tafen 
4. VAK NEDERLANDS (alle Alle leéftijden. NT2-/NVÏ (Zelfstandig / Gecombineerd Virtu 10'.'2 

leeftijden) lesmethode Nederlands Vreemde Taal); 

V'rr,rr? rraƒS1tNlt VavOKWwra5. Yvr"a'£NsOr1WP,9Naty+t•Af•F•aJ•ll/+•iu • •vrt:••rtkflu•, 
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5. VAK PAPIAMENTO (alle 

leeftijden) 

•, Additiónelè ukken- , __ 

6. Informatiekunde (olie 

.leeftijden) 

Papiamento (op lokaal niveau boeken werkmáteriaal conform 

lesmethode DEA; 

Cursus WORD/INTERNET/SOCIAL MEDIA middels DEA — in 

samenwerking • met de EDUCENTER/Vigitoliseringscommisie / 

ofdèling Digitalisering DEA 

7. Sociále vorming ./ Sport conform en in_óvèrlég met inspectie Ondèrwijs en DÈA. 

(alle leeftijden) 

F. Stand vá zaken per 21 december 2020 -déelprójecten A-B-C-D éii E. 

Prolect bndéidelen A-B=GD Ra{riinq Awa.. 
A. Er.zijn 2,plaríningén'gepresentéerd,eeff•r aarbij de «' In implerríeritátiefoké 

bijeenkomsten zijn verspreid over een' heel jaar`, zal per januari-

januari'2020-december 2020. Én een optie Ww arbij 

de cursisten intensief 3 maanden de bijeénkomstè`  
volgen. in dit geval zijn èi 2 opstartdatà mogelijk en 

kunnen de groepen verdeeld worden ih.2.groepen. 

(medio) januari t/m ( medio) ,maart (voorste!) en 

december 2021 

plaótsvindèn 

(rndio),september-t/m'(medio) november. 

0, WIJZIGING: Door omstandigheden, en hierna 

COViD is het niet mogelijk geweest om deze cursus 

in de geplande periode jan — dec 2020 aan te 

bieden. Derhalve is de nieuwe periode pepland in 

Wás_vërtraQgd 

wegens 

Vertraging in; 

'2019 en 

hierna COViD 
restricties. 

Wordt osop 

opgestort per 

2021 

B. 

het jaar 2021 tussen iànuari en december. 

Digitaal LVS en Zorgstructuur-licenties en training. 

1. Een volledig op -elkaar organisatie, ofgestemde 
onderwijsinstituut met een samenhangende, 

innovatieve en inieroctieve systeem die de 

communicatie en groei bevorderd van -de 

siudent. 
2. Een handleiding en procedures (voorschriften) 

voor de melding en registratie van resultaten en 

zorglijnen van de leerlingen rekening houdende 

met privocyregels; 
3. Training en kennis in het digitale registratie en 

meldingen van leerlingen in het kader van LV' en 

Zorg middels Pornnssys en Somtodoy. 
4. Een eigen WEBSiTE op naam van de school, welke 

gekoppeld wordt en eigendom is en blijft von de 

Directie Onderwils, 

S. Een iedere leerling is voorzïen van een EDU-10 

NUMMER middels het digitaal LVS systeem 

(automatisch gegenereerd). 

6. Oe afnemer is in sioot om middels een 

kaartprintèr een STUDENTENKAART te 

produceren voorzien von alle bàsisgegevens,én 

Gereed Reeds 75% 

betaald. 

Wordt per 

eind januari 

2021 
opgeleverd. 

1 1-
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EDU-ID nummer die gekoppeld is aan het LVS 

system, 

7. De afnemer wordt voorzien van een-draaiboek_ 

tov het COMMUNICATIE en MARKETINGPLAN 

voor zijn WEBSITE welke gekoppeld is`cian de LVS 
systeem vbor' àlgemene informatie irizoké het 

specifieke -doelgroep en , instelling - als 
communicatiemiddel (vehicle). Dit 'proces is 

onderhevig áari kwortool evoluàtièmoirienten 
door ,de Directie Onderwijs en een verplichte 

verslag vonuit:het besiuur'von SOAZÀ. 
& Àlle oppora[uur en programrncr"s dienén, 

getiruiksklnaraangeleverd_te wordeh., 

Zorgstructuur. training, vastleggen van procedures, 'Gereed Reeds -75ró 
betaald. 

Wordt per 

eind januari 

2021 
opgeleverd . 

koppeling en Website. 

(zie B.) 

!-ASA GRANDE'fl412Y l' tie r. f, 50 _ 
GTI•T•Ti'TIrrV L•IT2'•.rTY-L•1 C•C7eT1 EraY4P1Í••^'('Z mof] •VVI in implerneri oogfase 

zo/ per joriuoá i 2021 

pinotsvinden 

Wos vertraagd 
wegens 

WIJZIGING per 

,chef  á sttsaent"): 

' WIJZIGING: Mede op verzoek van SOAZA en op 
adviesvan de deskundigen is besloten op af te zien 

van het gebruik van CASA GRANDE platform. De 
methode blijkt niet geschikt te zijn voor het 
Onderwijssysteem. Hiervoor in de plaats zijn twee 

géacrediteeerde digitale programmas / scholen .in 

November 

2020. óetoling 
dient osop te 
geschieden. 

de plaats genomen welke welaan álle-voorwaarden 

voldoen. 
b. Leeftijdsgroep 9-12: !deal School (Digitaal 

Spàanstalig Geàccrediteerd Onderwijs); 
c. Leeftijdsgroep 13-16: DAWERE Unique Digitol 

Educotion (DAWERE - Bachillerato Virtual). Digitaal 

Spaanstalig Geaccrediteerd Onderwijs); 

- IXL Onderstening 

* alle licenties zijn tot december 2022 geldig 
Lesmateriaal VAK NEDERLANDS (levering en 

training)- BOOMUITGEVERIJ AMSTERDAM 

Gereed (levering 
laatste 

boeken/lesmateriaal) 

Vlordr per 
eind jonuorj 
202.1 
opgeleverd. 

In afwachting 
respons mbt 

lesmateriool 

75% is is reeds 

geleverd en in 
gebruik 

1 0-7-2E 

Lesmateriaal VAK PAPIAMENTO In afwachting van 

levering door 

DEA/SOAZA 

Levering: Laptops, Tablets en/of Digiboards (te '75% Gereed 

gebruiken op school) — totaai circa 207 ( nu op circa 

100 ivm beschikbaarheid). 

WIJZIGING: op verzoek van SOAZA zijn ipv circa 35 
laptops verzocht om alle klossen te voorzien van 

yt'RfRptf ls:ftarISttlstlfl', •_ nfohh•?•F t•••+atexcbt4rtl•u•yn?put•R••ïh?2••l•trlsLtf• 
itv'`•CÉ••f11•À1rU 1l•.`•°• '  
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Digiborden (5) ivm hét,gëven klassikaal les. Er.zijn 

inmiddels 127,Jáptops besteld en geleverd welke 
get oegzoaïn zijnen-flexlbël worden ingezet,-, 

RaMina gemiddeld: 

Projectonderdeel E 

Verbauwingj llpgrading Prins,gernaM . hooi 
• 

• 

Electra' 

Rar{ïèb eh Deuren 
Beveiliging/ Hekwerk 

Verfbeurt 

Raminä qerrifddéld: • 

Romfn-q Awy. 

✓L ;• i='r. ' r,• ,' 00:000' 

2 _ 

3. 
4 

6 

• 

G., 

offerte 

s ,ere p,; 

Lereed, 

Gereed 

Geneed 

Gëre2d. 

'Géreèd' 

(Zte_bijlagè).- 

Totale kostënplaat projecten A-B-C- D (èri E) 

Project anderGee. 

meitaal LVS (en Zorqstructuur) licenties en troininq 

Zorgstructruur.•'1'oininq, Studentenkoort, vastleggen 

van procedures,- koppelinq en website etc. 

• Rarning/OYerte I BCtaard jN 
i Aw,ti • • 

44rri•f 
0.2 

l,ts d r • • aa i : 
• s,._,•• • • eina 2021  

Gereed/Afrondinq 

per ionudri 2021  
Gereéd%Afrondind  

per januari 2021 

• Zie dffertes  
Novëmber 2020 
Gereed/Afrondinq 

perianuori 2021  

DEA 

Gereed/Afrondinq 

per.ionuori 2021  

905:681, 

945.419,40 

-39.737,40 

01. 

02. 

03. 

lesrndteriaal (boek en digitaal onderwijs):  

Dawèrè/IDEAL/rXL/SP-NL-PA vertalïng 

NEDERLANDS (training én lesmateriaal)  

PAPIAMENTO 

Laptops, Tablets & Digiboards (Boolchonds, Infotrans,  
1í3S, Pricemart, UNICONJ 

Kosteh:rorrtlhd=r)•rfiiddéldlttito(il,próiect); 
Goedqekéurde sórn Project: 
Roming Restont 2021 

Conclusie per.22 december 2020 
Uit het bovenstaande overzicht en kostenraming / kostenov"erzicht cq investeringeb is het 
budget niet gyei'schreden en is een restant bedrag van Awq. 39.737,40, 

* Aan u het verzoek pm dit bedrag beschikbaar te stèllen voor dè aanschaf van b`"` 
sportmateriaal en/of uniformen ibv de Prins Bernard Schoof, ' 

MrJ;Ouwwix: mlivisrrp it:i•<<•1 •. 2éi •..••z•7r..•krtfap•rvbyua•i•ti,r nM•wt•••li•v 
' FRa.1£LiL•`1 rY14; •zlzaOM? 
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H.., 

- • 
Rarïdn , P  emiddeld:   
6NVELOP B--,EU•&ONDSÈN .- _ ° 
Verbouwing U radin: Prins Bernard-School 
>iritefiet 

• 'RamíngÀwg. 

':' ,.:''-.:' 

E., 

1. 
2 

 `   

Gereed • 
Electra .,.=• . ' .• _ 

Gereed 
3, Ramén en DeurenGe`réétl 
4 BeveiNgirig /Hekwerk - _. , Gereed • 
6 Verfkíéur[ Gerèéd-

Xhei0Unterï ëii.'uitdàgingén  

onder&è ekeilde _geëft hierbij aan dat een effïciënte,5comm^iinicaee tot-het verkrijgen van 
schriftelijke informatie .ter introductie van de.operationeledétaiK,O- wenselijkheden (zijdens 
°de uivoerende leiding) eën zorgzame uïtdaging,en Omees,is. Dit is reeds áangekaart. Wellicht 
kan bij het "vastleggen' van de Werkprocessen duidelijke richt lij' Ren afspraken maken 
hieromtrent. 

.korte overzicht van knelpunten' in het proces sedert 2ÓC19 
1, Verzoek tot.álrecte aunning,in het belang van de continuiteit van onderrijs. Ten oonzien 

van dè afwijking; ray dé • openbáé dónb-éstedirïq .Het is-heel nïdeilijk - geweest om 
duidelijkheid 'ie krijgen von SKOA en DPS -inzake de sifuotie_cq een jaarverslag of` nadere 
informatie mbt dé PRISMA/NVT onderwijs; 

2. COViD=crisis / Ióekdogin startende 'medio macit 2020_ ,. bracht, met =zich mee dof . all_e. 
afspraken en uitgesteld/afgesteld moesten Worden; 

3. Uppradinq docenten -►vos reeds als opdraéht gegeven voordat ik her project overnam. 
4. Leèrlingvóigsystéem/Zorgstructuur: Èr zijn diverse -gesprekken gevoerd mbt de 

leerlingvolgsystemen de reeds beschikbaar woren op diverse scholen - Washington, luliand, 

Schakel, EP,I, SKOA, Pieterboer;,Prins Bernard School, Colegio Arubong Sosienemi: Er zijn 
offertes.aangevraagd en tot op heden is geen antwoord verkregen. Van de"bovenstaande 

scholen bleek dat de grootste tevredenheid bij de Schakel die de TOP registratiesysteem 
heeft voor onderen boven bouw, ;te weten Somfodoy èh' Parnassys. 'Bovendien bleek deze 
een ingebouwde Zorgstructuur en communicatiesysteem te hebben. 70% @' 80%  von de 

Nederlandse scholen maken gebruik von Somtoday en Porhossys en hebben' hele goede-
aanbevelingen gegeven qua gebruiksvriendelijkheid dienstverlening en kyvoliteit. Dit is ook,_ 
erkend-'door de lokole wanbieders. Oe deadline voorde start van de aanbestedingen was 5 
mei 2020. Dit in combinatie met Covid lockdown heeft het onmogelijk gemaakt om één 
openbare oanbesteding te doen. 

S. Uit ruime ervaring kan ik u . garanderen dat . de vastlegging van de werkprocessen, 
bestudering van de zorgstructuur door een leek, de website, koppeling en trainingen etc., 
vèr boven de 250.000 florin zol komen. De COVID heeft het proces op deze wijze 
geforceerd, 

6. Middels Sostenemi én andere deskundige is aanbevolen om met-ESG te werken omdat ze 
reeds bekend zijn met de Zorgstructuur, Good Governance, overheidsprojecter►, -structuren 
etc. De ruime ervaring en combinatie aon'kennis van ESG afsmede.de diverse aànbevelinggn 
was rederi om het voorstel te doen om ESG de vastlegging van' dè werkproces r« L_é 
Zorgstructuur te laten uitvoeren ce koppelingen te maken aan de andere systemel D . e 
de vertaling naar de Zorgstructuurvon de re'gWiere.schoolsysteem. - 

L'ERTRLZu:VCt,•t!f; i1d1rv,i5•E•?1•*J•i•+ •NU•:Sw6iwT•1-ETC•.r"ri•t,1#N1 f ,N,d•Ull•^•ZL41F`7• lh•t3'4•tKAC•1.•A`C3 
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7. LesmateHook Tijdens COV1D is met de' digitalisering cómmïssie tevens overwogen en 
besloten om ook'digitaal NVT-onderwijs-aan te _bieden mede gelet op de efficiëntie en 
.voordelen die Kz2 en Casa Grande,biedén. Verder zal có06rm advies van 
SKOA/DPS/1PA/DlGICOM diverse lesmaterioál-in`,boekvorm_ei) digitocil platform worden 
Jergeleken en cen,keuze worden gemdakt om de kwaliteit van de PRISM_ A Incorporatie en 
NVT=progromma'in orde stellen`có'i forírr'de oriderwijsnorrrïén. 

8. Dit zijn in vogeMJ cht de orguménten am dit ,0lideru!ijspr-ojècC.n -kucéesvol te kennerf 
maken in het belang van Land Aruba._ 

9. De deodline om het-bbvenstoonde in iirdë tè stellën"is •15 augustus 2020,6 vkekén. 

:BijlaRen 

Allè pér héderfin dit ddcur•rient ,genóemde'bi)lagën cq-offértes zijn dp vèrzoék b"íischikbáár: 

Graag ontvang ik van de BRA en de coordinator van de Ministerie -van Algemene ,Zaken, 
'Integ"'ritéit; Overhëïdszdrg,' InrioVáfié en Energie 'eep bévestiging van ontvangst `van dit 
Voortgangsrapportage-d.d._22 décemb,er- 2020. 

Vertrouwende u'Hierírïée vóldoéndëae hebben ingélicht,'verblit6ik; 

Met de Méesté Hoo.`cchtiri 

I. 

•VCtF'Y•JtJ•4rÉ4•J•: PSí•l•i"•r•:•'C!4J•V•1,•#yvrjs `bl••`F£AlS(#i•P r•4 DWfZKMf fl,N`TbdlKSfiillG 
S.iS . 
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TH' E 

PROJECT 

• 
IDEAL SCHOOL
1tíL' :•L:rtL-= L1+1W--1-+xwAS 

80 

Support, &, -•••ssess-rnent 
ó "Quart'er'ly tanguage ,proficiency exam 

b, Quarterly 15-nji+iute paie•nt cbriPererice 

d 1 oo p ly wurkfp,r•iulïc;e for students I7rávided 

by Ideal School teachers 
á Wobkly.'review atfd ccimments of.cQmp'ketád 

stuclent \xiork by Ideal Schoál teachers 

o Support'of'ldeal •chool'platform 

o Support with-HMH cligital r&sources 

o Whats-App communication on sfuclent 

platform with teachers 

a CoLLaboration as needed with countérpart 

te••chers, & adrilin, at Aruba Advenli•[ ,Acader ny 

CURRICULUM 
& 

0 $50 lánguage.prpficl>rncy ëX'aM (one-
time payment) with quarterly foklouw-ups 

o $-5o ewoltm► 4 nt (one-time payment) 

o $soo digital_, interactive resources, 
a nd'assessm4rítt (one.-tirne payment 

With 12- month access) 

o $65 24/1 st pprdt (monthly payment) 

rte about the pricing: All prices ace per student and INCLUD 
lti6l taxes, AND á 'sigrrlflcánt-Wsc6Uht. Enrtïllr'tVhL is nbrti 

•350lsrud•nl, rrwrtll°rty ptiyn•_ent' nor•n•lly í5 `b •'7.T4i5CUdent, 
digital curriculum normaily,costs -$30,per subject. 

M"1110.2.e 'W° 

6ciál_studles"(Spanish version) 

'Kath (Spanish version) 

•) -5cl,q ci• (Spanish version), 

U-I 

uaq,ê dr.ts (Spanish vërsián) 

M::tr= 
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CFiniáteMvan Just4ie, Vèiigheld en Integr.tie- 

, l..Q.Bmtlh l3Ard. 10 
Drunjestsd. rinit2u 
M. (29M) 52$4900 
Faic. (297j 528 75Y8 

Ons kenmerk: BMJUS-D/20-850 

Aan: de Directeur Dienst Openbare Werken 

( á.2e 81. 

Oranjestad, 29 decènïbëf 2020 

Onderwerp: gunning project onderhoud cellencomplex Politiewacht San Nicolas 

,GeáchteT0--2e 

Met verwijzing naar Uw gunningsadvies-nániens de DOW d.d. 99, septeínbér.2b20 en de ministeriële 

beschikking mët inachtneming daarvan d-d. 21 -decémber 2020, kenmerk BMJUS-F/20-365, machtig ik 

U mits deze om -de gunning van het próject onderhoud _cellencoriipÍex Politiewacht -San Nicolas 
namens mij te mogen verrichten aan CVC Constructlon & Management VBA en in gemeld verbandeen 
overeenkomst aan te gaan conform bestek_ nr. 04 dj 2020, en genoemde ministeriële beschikking, 
kenmerk BMJUS-9120-365. Tevens verzoek ik DOW om het-toezicht te voeren op de uitvoering van 
het betreffend project. 

Hoogachtend, 

1 e 
ë ministé-r van Justitie, Veiligheid en Integratie 

mr. Àndin C.G. Bikker 

cc de Minister-President, tevens belast met Ruimtelijke Ordening, Infrastructuur en Milieu; 
de Ministervan Financiën, Economische Zaken en Cultuur; 
de Korpschef van het Korps Politie Aruba; 
de Algemene Rekenkamer Aruba; 
de CentraléAccountantsdienst; 
het Bureau Rampenbestrijding Aruba. 
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1. Aanleiding 

In Juni 2019 heeft de DAO een projectdossier ingediend bij de Bestedingsplannen Nederland 

voor een project Inventarisatie irreguliere circuit op Aruba in verband met de problematiek 

Venezuela. Het project is bedoeld om een informatiesysteem (databank) met werkgevers - en 

werknemersgegevens te bouwen waar het reguliere circuit op de arbeidsmarkt wordt 

geregistreerd. Dit i.v.m. met het specifieke vraagstuk hoe we het irreguliere circuit op de 
arbeidsmarkt op Aruba kunnen onderscheiden van het reguliere circuit en deze in beeld brengen, 

en zodoende een compleet beeld te krijgen over de inbreuk van de Venezolaanse problematiek 

op de arbeidsmarkt. De DAO beschikt momenteel niet over een geschikt systeem om legale 

werkgevers en - werknemers op de arbeidsmarkt bij te houden. Om een onderscheid te maken 

dient de DAO te beschikken over een actueel informatiesysteem met alle werkgevers - en 

werknemersgegevens. Ook heeft de DAO verzocht aanpassingen van het wettelijke kader te 
realiseren om alle werkgevers - en werknemers gegevens op de arbeidsmarkt te mogen 

ontvangen en registreren. Op dit moment is dit niet mogelijk. 

Het project houdt in twee delen namelijk 1) het bouwen van een databank met werknemers- en 

werkgeversgegevens en 2) de nodige wetswijzigingen doorvoeren om de registratie van 

bedrijven en alle werknemers op de arbeidsmarkt een wettelijke basis te geven. 

Alle werkgevers zullen wettelijk verplicht worden gesteld om hun gegevens als werkgever aan 

de DAO voor te leggen, elke wijziging van deze gegevens moet binnen een vastgesteld aantal 
dagen door worden gestuurd. De werkgever zal ook verplicht worden gesteld om de 

werknemersgegevens bij elke wijziging van de gegevens door te sturen. Indien de werkgever niet 
voldoet aan deze verplichting wordt het bedrijf gesanctioneerd. 

Bij het realiseren van een databank met actuele werkgevers- en werknemersgegevens kan de 

DAO op administratief gebied en op het veld, door Arbeidsinspecteurs, direct onderscheid van 

het irreguliere circuit op de arbeidsmarkt tonen. Daarnaast is de DAO in staat om in 

samenwerking met de Sociaal Verzekeringsbank (SVb), de Kamer van koophandel Aruba 
(KvK), de Departamento di Integracion, Maneho y Admission di Stranhero (DIMAS), de Dienst 

Burgerlijke Stand en bevolkingsregister (Census), Servicio di Impuesto (SIAD) en Instituto di 

Alarma y Seguridad Aruba (IASA) door middel van vergelijking van administratieve bronnen en 

controlewerkzaamheden in het veld het irreguliere circuit beter in beeld brengen. Door het 

ontbreken van een databank, met een totale en actuele werkgegevens, bij de DAO jaren voorheen 
en het ontbreken van een wettelijk basis om actuele gegevens te verzamelen was het onmogelijk 

om bovengenoemde vergelijking te verrichten en gerichte acties ten aanzien van het irreguliere 
circuit op de arbeidsmarkt te realiseren. Voor statistiek doeleinden heeft de DAO met 
onderzoeksgegevens (jaarlijkse Labor Force Survey) en gegevens uit registratiebronnen in de 

jaren voorheen gewerkt. De aanwinst van een databank zal zeker bijdragen om op een efficiënter 

en effectiever manier evidence-based arbeidsmarktbeleid toe te passen. 

Het project is goedgekeurd met de kanttekening dat de realisatie plan moet worden uitgewerkt. 
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In dit rapport wordt in hoofdstuk 2 het traject beschreven die was bewandeld voor het komen tot 

een keuze van de leverancier om de applicatie en databank te leveren. In hoofdstuk 3 wordt een 
totale prijskaart uitgewerkt voor de aanvullende onderdelen die van belang zijn om het doel van 

het project verder te ondersteunen. Tot slot wordt in hoofdstuk 4 een tijdsplanning uitgewerkt 

voor het realiseren van de technische implementatie van het project namelijk de applicatie en 
databank. Ook een actuele tijdsplanning van het traject wettelijke basis voor de registratie van 

werkgevers en werknemers wordt in hoofdstuk 4 opgenomen. 
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2. Verloop van traject om een keuze te maken op de applicatie en databank 

De DAO heeft ook aangegeven in het projectdossier dat de wens van de DAO is om een 

informatiesysteem te hebben zoals het huidige systeem bij de Sociale Verzekeringsbank (SVb) 

met al de klantvriendelijke functionaliteiten ingebouwd. Alhoewel, de DAO zal een grote stap 

zetten als in ieder geval door het beschikken over een moderne basis informatiesysteem 

(databank) om actuele, gewijzigde en historische gegevens van werkgevers en werknemers op de 
arbeidsmarkt bij te houden. 

Het gewenste basis informatiesysteem voor de DAO heeft grote overeenkomsten met het huidige 

systeem bij de Sociale Verzekeringsbank (SVb) maar verschilt op een aantal karakteristieken die 

heel belangrijk zijn voor de arbeidsmarkt. De DAO heeft de SVb reeds hierover benaderd om 

samen te werken om het huidige systeem van de SVb te delen met de DAO. Het huidige systeem 
van de SVb is gebouwd door de leverancier ITP Caribbean. 

In september 2019 vonden gesprekken plaats tussen de directeur SVb, de directeur DAO en 

adviseur van Minister van Arbeid over dit informatiesysteem. Na een aantal besprekingen tussen 
de DAO en de SVb zijn een aantal fundamentele verschillen voor de uitwerking en matchen van 

gegevens geïdentificeerd en zijn ook een aantal ontbrekende werkinformaties die van uiterst 
belang zijn voor de arbeidsmarkt vastgesteld. Deze verschillen brengen met zich mee dat de SVb 

zijn systeem dient te wijzigen om de wensen van de DAO te kunnen accommoderen. 

De SVb heeft pas in februari 2020 aangegeven dat het niet haalbaar is om dit jaar wijzigingen 
aan te brengen in zijn systeem en ook geen tijd heeft om verder mee te werken met de DAO aan 

dit project. 

De covid-19 pandemie die op Aruba op 13 maart 2020 uitbrak, heeft geleid dat het project stil 

bleef wegens andere hogere prioriteiten. In Mei 2020 was het project weer opgepakt. 

De DAO heeft de minister belast met Arbeid verzocht om te interveniëren en via zijn 

collegaminister dit onderwerp ter bespreking te stellen om alsnog een samenwerking met de SVb 

te krijgen. 

Vanuit het Projectteam Bestedingsplannen Aruba werd ook voorgesteld om aan een vervolg plan 

te werken, gezien op korte termijn een beslissing moet worden genomen. Het vervolg plan houdt 
in om 3 offertes aan te vragen bij 3 verschillende leveranciers voor het leveren van een database 

conform de wensen van de DAO. 

De DAO heeft de volgende leveranciers een offerte aangevraagd aan de hand van een opgesteld 

globaal functioneel ontwerp: 

- De ITP Caribbean N.V. (leverancier van het systeem bij de SVb); 

- Dataleaf (leverancier van het systeem bij Kamer van Koophandel); 

Madworks Global N.V. (leverancier van Business Registry bij Centrale Bank Aruba). 
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De 1TP heeft een brief teruggestuurd met het bericht dat zij niet in staat is om een offerte voor de 

DAO uit te werken wegens het ontbreken van een toestemming van de SVb om op een kost 

efficiënte en snelle manier, een systeem voor de DAO te ontwikkelen (zie bijlage 1). 

Dataleaf heeft een prijsindicatie gegeven en was bereid na nadere informatie een volledige 

offerte uit te brengen (zie bijlage 2). 

Madworks heeft ook een offerte uitgebracht (zie bijlage 3). 

De bedrijven Dataleaf en Madworks Global N.V. werden geraadpleegd om een uitleg te geven 

op hun offertes. Een eerste vergelijking van de offertes van de bedrijven Dataleaf en Madworks 

Global N.V. werd uitgevoerd en samengevat in bijlage 4. Beide bedrijven kunnen de applicatie 
en databank leveren. De keuze van de DAO valt op bedrijf Madworks Global N.V. en met name 

op de feiten dat ze een lokaal bedrijf is, een goede prijs aanbiedt en nog dit jaar het systeem kan 
leveren. De minister van Arbeid werd in deze fase ook geraadpleegd en ging akkoord met het 

voorstel van de DAO (zie brief in bijlage 5). 

Hierna heeft de DAO nogmaals met het bedrijf Madworks Global N.V. gezeten om de offerte 
door te nemen. Een aantal onderdelen worden gereviseerd en toegevoegd op de offerte. 

Ook werd aan het bedrijf Madworks Global N.V. gevraagd om een offerte te geven als een 
aanvulling op de applicatie, om een module voor Bureau Arbeidsinspectie en een module voor 

Bureau Arbeidsgeschillen uit te werken. Deze modules waren niet opgenomen in de globaal 

functioneel ontwerp en ook niet in de eerste offerte. 

Deze onderdeel werd in een aparte offerte door het bedrijf Madworks Global N.V. aangeboden 

(zie bijlage 6). 

Kort samengevat: 

De DAO zal moeten beschikken van een applicatie en databank die modern en klantvriendelijk 

zijn en die gebruik maken van de laatste technologie in software. 

De applicatie en databank zal van een portaal beschikken waar klanten (werkgevers) hun 

informatie (gegevens) direct kunnen opsturen. 

De applicatie en databank maken gebruik van Cloud technologie en zal daardoor op elk moment 
beschikbaar zijn. 

Aan de hand van deze databank is de DAO in staat om het legale circuit (werkgevers en 

werknemers met een legale status) op de arbeidsmarkt te identificeren. Het irreguliere circuit kan 
door bestanden te vergelijken met de SVb, administratief worden geïdentificeerd, tevens zal het 

irreguliere circuit via Bureau Arbeidsinspectie en/of via Bureau Arbeidsgeschillen ontdekt 

worden. 

6 



Bestedingsplan — Irregzdiere circuit op Aruba 

82. 

I2020 

3. Totaal prijsvoerzicht 

In dit onderdeel wordt een totaal prijsoverzicht uitgewerkt. De volgende onderdelen zullen 

worden opgenomen in het totaaloverzicht: 

1) Totaalprijs van de applicatie en databank 

2) Aanvullende gedeeltes voor Bureau Arbeidsinspectie en Bureau Arbeidsgeschillen 

3) Prijs voor het gebruik van Cloud technologie 

4) Prijs voor invoeren van de gegevens in het systeem 

5) Prijs voor aanschaffen van 8 IPAD's voor Bureau Arbeidsinspectie voor gebruik tijdens 

controle in het veld en voor het raadplegen van de databank van werkgevers en 

werknemers. 

Totaaluriis overzicht 

Nr. Omschrijving Bedrag (in Afls.) 

1 Totaalprijs applicatie en databank (zie offerte in bijlage 3) Q0_g• 
2 Aanvullend modules Bureau Arbeidsinspectie en Bureau 10g. 

Arbeidsgeschillen (zie offerte in bijlage 6) 

3 

4 

5 

G0 9  Gebruik van Cloud server (hosting voor de eerste 2 jaren via 

Upload.com) ** 

Invoeren data in databank*** 

Inkoop 8 IPADs (naar schatting Afls. 1000 per stuk) voor Bureau 

Arbeidsinspectie (3 nieuwe offertes zullen nog gevraagd worden; 

een oude offerte is toegevoegd in bijlage 7 als prijsindicatie) 

Fi0:•2g 

9-0 •279 

132.605,-Totaal 

**Gebruik maken van Cloud technologie biedt aan veel voordelen zoals flexibiliteit, 

kostenbesparing, meer veiligheid bij inloggen en databestand. 

***Invoeren van de data in de databank 

De invoering van de data in de databank zal grotendeels handmatig gebeuren. De aanwezige data 

van werkgevers en werknemers dienen eerst opgeschoond te worden in de juiste formaat en dan 

ingevoerd worden in de databank. 

Berekening inhuren van 3 studenten voor een periode van 3 maanden: 

Inhuren van 3 studenten voor 3 maanden, met een uurtarief inclusief belastingen van Afls. 15,-

per uur. Prijs: 3 X 15 X Buren X 20 dagen X 3 mnd = Afls. 21.600,-

Gebruik van IPAD tijdens controle op het veld door Arbeidsinspecteurs 

Arbeidsinspecteurs kunnen via IPAD inloggen op de databank, om inzage te hebben op de 

relevante gegevens in het systeem voor hun controlewerkzaamheden. 
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4. - Tijdsplanning 

In dit onderdeel wordt de-tijdsplavnina voor het realiseren vanhet technische gedeelte°van'het 
project namelijk dë applicatie en databank béschreVén.'Óok -,.Voedt, eev-'acttïelé.tijdspláuïing vbór 
de uitwerken van de wettelijke basis voor de gegevens van Werkgevers en werknemers 
bpgenomèn. 

Tiidsplannims Proieet Anulicatie én Databank met•werkQeverssesevens en werknemersyezevens. 

Acti•3teiten: 

,Dgiir,Projèct' 

Activiteit t;;Define. Design & Phtnuinst 

Activiteit 1,1)ccelb ntënt liasè 

Week -36, 37 38 i9 d0 41 42 43 44 ."45 46 

it 

'47 

'12•f' i2 -3 '4 5 ,6 -7 , 8 9 -10 

ActivMeit 3 Het tutvoercn'tvn d_ë nodige 

aanpassingen op het-systeem 

Activiteit 4: Het äk ;oeren • àn hct portaal Foor 
n,erkg,evers'op het systean 

Aetidteit 5: Migrationrof DAAM database 

Activtieit 6: Trainin•,Idoctunéntátióri 

Acti-witietit 7: Testing,en acceptance 

Tijdsplanning Project Processen vastleggen bij invoermi yssteem (iíit,-,tvoeéd door de DAÓ 

Activiteiten Week _36 37 38 33 40 41 42 43 44 45 46 .0- 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 .10 11 12 

Activiteit 1: Procesgen rondons liet systeem 
bepalen en Neststellen- ' _... _ _ , 

Aèffiriteit 2-Rollen ïari eëbi-uil--eis •aststëllcii 

Activifeit4: Verschone_u candz data die , 
inee%-oeM wordt a 

Activiteit 5: Invàeren %an de data in het 
systeem 

Aátïviteit 3: Trainen van gebruikers 

- . 

Het deel van het project om tot een wettelijke basis te komen voor de registratie van alle werkgevers;en 
werknemersgegevens wordt door-een werkgroep bestaande tut één jurist van Directie Wetgeving en 
AwidisChe Zaken (DWdZ) en 2 juristen en Hoofd Bureau Arbeidsmarktonderzoèk van-de Directie Al-beid 
en Onderzoek (DAO) uitgevoerd. 
Dé weikzaáii hèdeti zijn vergevorderd..Volgens planning zal-de concept Landsvèrordèning 
Registratieplicht Werkgevers eii-zèlfstandigen-zóuder personèël en de bijbéhorende'stttkken àangeboden 
worden aan de Minister van Arbeid voor de verdere afhandeling rondom medio September 2020. In-het 
volgend-overzicht wordt een tijdsplumigg hiervoor gepresenteerd. 
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Tijdsplànning troject Wettelijke basis  voor registrntieplicbt vnn alle werkgeversgegnensen 
n erknemers2e_evens-

Activiteiten Reek •36 37 313 39 40 .41 42 43 44 45 46 _47 

1 Z '3 4 5 6 7 8 9 :10 11 12 

Activiteit 1: Afronden cdncépt Lv Registratieplicht 

WerkgeFers,en Werkneniersgegëvars door_ werk groép 
DAOtDWJZ, f 

Activiteit 2: AánbiëditiQ concept Ly Rëèistrëtieplich't 
Weekgevers en-Werknemers-am Ministervan Arbeid 

Activiteit 3rDe volgende,stappen moeten plaittsv inden en de 
DAO kan geèn tijdsplanning hiervoor geven:: deMinistcr 
van Arbeid biedt de stukken aan de Ministen d ter 

goèdkciuing - de goëdgekéurde stukken wórden aangeboden 
eau de DWJZ„- de DWJZ biedt het cóítèept aan de Raàd ván' 
Advies en hierna terug naarDWJZ die vervolgens de vvét 

ianbiedt vita de Ministervan Justitie inn dè St„iten 

Actiniteit 4: Via tra nooiliehthigsplan.. bekendivakenvan de 
Registratieplicht v-oor,inwerking gaan van de voet (door dé 

DAO uitkésoeiá).- 
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BIJLAGE 4: 

Vergelijking van offertes 

2®20 

Omschrijving onderdelen 

Lokaal bedrijf 

Praktijkervaring 

Banning. (project length) 

Maintenance and Support 

•° k 
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