
Uitnodiging

Woensdag 13 april
2022

16:30 - 18:30

Speakers Corner,
HHS

Gelijke onderwijskansen voor
alle kinderen in het koninkrijk

 Kom luisteren en neem deel aan de discussie!
Wat is het belangrijkste onderwijsvraagstuk voor de ABC-eilanden?
De Haagse Hogeschool nodigt studenten, bestuurders en andere belangstellenden uit om deel te nemen
aan een bijeenkomst over de ABC-eilanden. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Gofrie van
Lieshout via g.l.vanlieshout-vanheugten@hhs.nl. Toegang is gratis voor alle belangstellenden, registratie is
verplicht via link: https://forms.office.com/r/JsLTqWJuhV.



Introductie
Op de ABC- eilanden van het Koninkrijk is de
aansluiting tussen het onderwijs, vervolgstudie en/of
arbeidsmarkt al jaren een punt van zorg waarbij de
taalkwestie al decennia voor veel discussie en
emotie zorgt. Onnodig volgens Juana Kibbelaar: als
we de taalkwestie vanuit een ander perspectief
bekijken kunnen we de verschillende wensen bij
elkaar brengen en de toekomstmogelijkheden voor
de kinderen vergroten. Onder leiding van een ervaren
gespreksleider buigen publiek en panel zich onder
meer over de vraag hoe binnen het Koninkrijk
samengewerkt kan worden om gelijke
onderwijskansen voor rijksgenoten overzee te
vergroten. 

Programma 
• Welkom door dagvoorzitter: Fadoua Juliana-Alaoui

• Keynote Speech: Gelijke onderwijskansen voor
alle kinderen in het Koninkrijk door Juana
Kibbelaar

• Vragen en discussie met zaal en panel:
Juana Kibbelaar, onderwijsdeskundige 
Ron Bormans, voorzitter Regiegroep Caribische
Studenten
Rita D. Rahman, voorzitter van de Stichting Smart
Lifestyle Connection

• Samenvatting en afsluiting

 

Keynote
Juana Kibbelaar is onderwijsadviseur en trainer met
vele jaren ervaring in zowel het Nederlandse als het
Caribische deel van het Koninkrijk. In haar lezing zal
ze met praktische voorbeelden een beeld schetsen
van de specifieke problematiek waar de ABC-
eilanden voor staan en de route die openstaat om
alle kinderen in het Koninkrijk gelijkwaardige
onderwijskansen te kunnen bieden.

Panel
Ron Bormans is naast bestuursvoorzitter van de
Hogeschool van Rotterdam de voorzitter van de
Regiegroep studiesucces Caribische Studenten.
Deze regiegroep is ingesteld door de vier Ministers
van Onderwijs in het Koninkrijk om te adviseren over
de aanpak van de problemen waar Caribische
studenten tegenaan lopen.  
 
Rita D. Rahman is gepensioneerd diplomaat en een
warm bepleiter van vernieuwing van samenwerking in
het Koninkrijk. Zij is voorzitter van de Stichting Smart
Lifestyle Connection, een organisatie die zich beijvert
voor verbetering van welzijn en welvaart op Curaçao
en in Suriname. Zij was van 2015 tot 2018 werkzaam
bij de Nederlandse Vertegenwoordiging in
Willemstad, Curaçao.
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