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INLEIDING
Deze brochure is bedoeld voor leerkrachten die overwegen op St. Eustatius te gaan wonen en werken en als voorbereiding voor hen, die een contract hebben getekend.
Allereerst krijgt u algemene informatie over de Stichting tot bevordering Voortgezet
Onderwijs op St. Eustatius, en van de school die eronder valt.
In het onderdeel werving en aanstelling wordt een profielschets gegeven van de leerkrachten zoals wij die voor ogen hebben. Verder leest u wat de benoemingsvoorwaarden zijn en op welke basis een arbeidscontract afgesloten wordt.
Dan volgt een uiteenzetting over de dienstbetrekking. Daarin een overzicht van het aantal te geven lesuren en de duur van de lessen, de bezoldiging en de regelingen ten aanzien van de ziektekostenverzekering en pensioenpremies.
Dan beginnen we van beide kanten met de voorbereidingen op uw komst. We hebben
op een rijtje gezet welke documenten u dient te verzamelen en aan ons door te geven,
zodat de werk- en verblijfsvergunning in orde gemaakt kunnen worden. Ook leest u hier
hoe uw reis en verhuizing naar St. Eustatius geregeld is. De uitzendingsvergoedingen
worden gespecificeerd, zowel die u krijgt bij uw komst, als bij de repatriëring, na beëindiging van het contract.
Het laatste deel van de brochure is gewijd aan het onderwerp wonen en werken op St.
Eustatius. Wij vinden het belangrijk dat u zich goed kunt voorbereiden op uw komst
naar ons eiland en daarvoor dient u een reële voorstelling van zaken te krijgen.
Caribisch Nederland is geen Europees Nederland en zoals overal zijn sommige zaken
geweldig en vallen andere tegen. We hebben verschillende werknemers die de afgelopen jaren hierheen gekomen zijn, gevraagd welke tips zij u zouden geven, waar ze zelf in
het begin of juist na een tijdje tegenaan gelopen zijn, maar ook waar ze vooral van genieten en wat ze u adviseren mee te nemen. Ook hebben we hen verzocht een indicatie
te geven van de kosten van levensonderhoud, zoals die voor hen gelden. (Dat kan uiteraard nogal uiteenlopen.) Aan de hand van hun reacties is dit gedeelte van de brochure
samengesteld.
Voor overige informatie kunt u mailen naar: boardgvp@gmail.com of telefonisch contact opnemen met dhr. Hans Odijk, op het stafkantoor van de Stichting. (Realiseert u
zich dat, afhankelijk van winter- of zomertijd, het in Nederland vijf of zes uur later is dan
hier.)
N.B.: De genoemde bedragen gelden in de periode waarin de brochure samengesteld is.
Er kunnen uiteraard veranderingen optreden, hier of daar. Sinds 1 januari 2011 geldt
hier de Amerikaanse dollar als betaalmiddel.
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STICHTING TOT BEVORDERING VOORTGEZET ONDERWIJS OP ST. EUSTATIUS
De Stichting tot bevordering van het Voortgezet Onderwijs op St. Eustatius is in 1984
opgericht. De Stichting is het bevoegd gezag van de Gwendoline van Putten school op
St. Eustatius, die nu ongeveer 240 leerlingen telt. Zoals vermeld in de statuten stelt de
Stichting zich het bevorderen van het voortgezet onderwijs ten doel “zonder onderscheid van godsdienst, zulks overeenkomstig en rekening houdende met de wensen der
ouders mede op het gebied van het godsdienstonderwijs en met inachtneming van de
daarvoor geldende wettelijke voorschriften.” (De volledige tekst van de statuten ligt ter
inzage op het kantoor van de Stichting.)
De Stichting wordt bestuurd door een Raad van Bestuur, bestaande uit ten minste 5 en
ten hoogste 7 leden. Het huidige bestuur is als volgt samengesteld:
Mevrouw C. Woodley-Charles
De heer E. Simmons
De heer C. Lindo
Mevrouw C. Woodley
Mevrouw C. Berkel-Dembrook
Mevrouw C. Rivers-Berkel

voorzitter
vicevoorzitter
secretaris
penningmeester
lid
lid

Het is pas per 1 januari 2011 dat het Nederlandse ministerie van Onderwijs het schoolbestuur een lumpsum bedrag geeft voor de schoolorganisatie. In de lijn tussen bestuur
en directie is sinds september 2009 een staffunctionaris aangesteld. Het stafkantoor
wordt bemand door: de heer H. Odijk - staffunctionaris
Op het stafkantoor kunnen medewerkers terecht voor personeels- en financiële zaken.
Het volledige adres: Stichting tot bevordering voorgezet onderwijs op St. Eustatius
PO Box 190
St. Eustatius, Caribisch Nederland
Tel: 00599 - 3183330
E-mail: boardgvp@gmail.com
Locatie school en stafkantoor:
Ruby Hassellweg 1
St. Eustatius, Caribisch Nederland
Tel.: 00599 3182129 / 3182048
Directeur: mevrouw R. Edelstein
Adjunct-directeur: mevrouw J. Lopes
Administratie: info@gvpschool.com
Website: www.gvpschool.com
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DE SCHOOL
De Gwendoline van Putten school ligt aan de rand van het centrum van Oranjestad tegenover het postkantoor en op een flauwe helling met uitzicht op de Caribische zee. De
lokalen zijn allemaal op de begane grond en zijn allen uitgerust met airco en beschikken
over een beamer. Het lesgevend personeel bestaat uit ongeveer 32 personen, waarvan
een gedeelte uit Nederland afkomstig is. Als onderwijsondersteunend personeel is een
conciërge, twee administratieve medewerkers, een RT-er, en een schoolmaatschappelijk
werkster verbonden. De schoolbegeleidingsdienst biedt een orthopedagoog en op verzoek psychologische ondersteuning aan.
Momenteel zijn er naast de driejarige basisvorming de CCSLC, de volgende afdelingen:


CSEC totaal 2 jaar. Met voldoende modules vergelijkbaar met de Nederlandse
HAVO



CVQ totaal 4 jaar. Een combinatie van vmbo en mbo



PrO praktijkonderwijs totaal 4 of 5 jaar, te vergelijken met het Nederlandse
praktijkonderwijs voor leerlingen met leermoeilijkheden, waarbij veel praktijkstage gedaan wordt.

De instructietaal voor het onderwijs is Engels. Nederlands wordt als een sterke (vreemde) taal aangeboden.
In 2015 is begonnen met het invoeren van Engels als instructietaal in klas 1. Het Engels is
gefaseerd ingevoerd.
De leerlingen binnen het CCSLC worden in twee stromingen verdeeld (naast het praktijkonderwijs). De vocational stream zullen de leerlingen van voorheen vmbo-b en
vmbo-k bevatten. Zij worden klaargestoomd voor een programma en examen van CVQ
(Caribbean Vocational Qualification) De leerlingen uit de academic stream zijn de voormalige vmbo-T en havoleerlingen. Zij werken toe naar het CSEC-programma van CXC
(Caribbean Examination Council).
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Uitleg functioneren van het lesmodel Caribbean eXaminations Counsel.
CXC

CPEA
GRADE 6

CVQ

CCSLC

CSEC

CAPE

X

FORM 1

X

FORM 2

X

FORM 3

X

FORM 4

X

X

FORM 5

X

X

FORM 6 (LOWER)

X

FORM 6 (UPPER)

X

FORM 6 (AFTER
CSEC)

X

FORM 7 (AFTER

VWO

HAVO

Onderbouw

(V)MBO

SCHOOL

X

LAGERE

CSEC)

Uitleg van de afkortingen in het Engelstalige systeem:
CPEA - Caribbean Primary Exit Assessment (einde lagere school)
CVQ

- Caribbean Vocational Qualification

CCSLC - Caribbean Certificate of Secondary Level Competence
CSEC - Caribbean Secondary Education Certificate
CAPE - Caribbean Advanced Proficiency Examination
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WERVING EN AANSTELLING
UW PROFIEL

Voordat u besluit om te gaan solliciteren, moet u bij uzelf te rade gaan of uw motivatie
de juiste is. U komt niet op vakantie, integendeel: het werken onder de gegeven omstandigheden op St. Eustatius, met al zijn gebreken, valt niet altijd mee en vraagt, zeker
in het eerste jaar, behoorlijk wat incasseringsvermogen. St. Eustatius is anders dan Nederland en het onderwijs is nog niet zoals het in Nederland is.
Van u als leerkracht wordt verwacht dat u binnen de gegeven mogelijkheden creatief en
flexibel omgaat met de situatie zoals die hier is. Er is een relatief gebrek aan materialen,
en een minder vlotte implementatie van alle onderwijsvernieuwingen van de afgelopen
jaren dan u wellicht in Nederland gewend bent. Ook is de leerling anders, gevormd door
een andere cultuur, die onder meer verschilt van de Nederlandse door een vaak gebrekkige beheersing van de Nederlandse taal en gezinssituatie met sociale problemen. Het
moet een uitdaging voor u zijn om onder die omstandigheden het onderwijs aantrekkelijk te maken en uw vak op een zo goed mogelijk niveau uit te oefenen.
De gezagsverhoudingen zijn wat formeler dan u in Nederland misschien gewend bent.
De leerlingen dragen schooluniformen en van de leerkrachten wordt verwacht dat ze
ook wat betreft kleding representatief zijn. Dus bepaalde T-shirts, korte broek en slippers worden niet tijdens werktijd gedragen. Ook tatoeages en piercings mogen op
school niet zichtbaar zijn.
Wij verwachten van u een open karakter, een brede blik, initiatief, incasseringsvermogen, humor, relativeringsvermogen, gezond verstand, een non-discriminatoire houding en vooral: liefde voor kinderen en hun vaak aangrijpende sociale problematiek.
Als u een gezin hebt, realiseert u zich dan ook de impact die de verhuizing naar St. Eustatius op uw partner en kinderen heeft. Het is niet zo gemakkelijk voor een partner om
in korte tijd een passende baan te vinden. En ook van de kinderen wordt aanpassing
verwacht aan de andere (school-)situatie hier. Er is een Engelstalige crèche en preschool. Op basisscholen krijgen leerlingen Engelstalig onderwijs. Overigens passen de
meeste kinderen zich snel aan; u zult vooral verbaasd staan als u merkt hoe snel uw
zoon of dochter Engels spreekt! En ook op sociaal gebied redden de meesten zich vlot.
Maar in het begin zullen zij toch extra aandacht vragen, natuurlijk. Partners en gezinsleden zijn in de beginperiode behoorlijk sterk op elkaar aangewezen en het is een pré als
een van de ouders er kan zijn voor de kinderen, na schooltijd.
Alleen komen hoeft geen enkel probleem te zijn, maar u dient zich te realiseren dat u
naar een kleine gemeenschap komt; u zult niet te introvert moeten zijn.
Kom alleen als uw gezondheid goed is, zowel lichamelijk als psychisch. Hitte en daarmee
gepaard gaand snel energieverlies werken door op de psyche, waardoor u het gevoel
kunt krijgen “dol te draaien”. Stressbestendigheid is dan een groot goed.
Wanneer u overgevoelig bent voor zonnesteken, insectenbeten, oogziekten of luchtwegirritaties, lijkt het ons niet verstandig om naar de tropen te verhuizen. Overigens zijn
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er ook voorbeelden van mensen die hier juist géén last van astma hebben en in Nederland wel.
DE WERVINGS- EN AANSTELLINGSPROCEDURE

Het contract gaat in per 1 augustus van het schooljaar waarin u start en eindigt in principe op 31 juli een jaar later. In enkele gevallen kan een langer contract mogelijk zijn.
Contractanten dienen op de aanstellingsdatum op het eiland te zijn en beschikbaar te
zijn voor school gerelateerde werkzaamheden. Contractbreuk kan leiden tot een gerechtelijke procedure. Dat klinkt boud, maar het is voor beide partijen een zekerheid met
betrekking tot naleving van de verplichtingen. Tegelijkertijd met uw contract krijgt u
zwart op wit wat de financiële consequenties zijn van eenzijdige contactbreuk. Geen
terugreisvergoeding en terugbetaling naar rato van de in u geïnvesteerde kosten.
Na een contractperiode kan vaak een volgend of vast dienstverband worden aangeboden. Als u dat aanneemt, blijft toch de repatriëringsvergoeding behouden. Dit om mensen die goed passen bij de school voor langere tijd te behouden.
NB: Kosten zoals reiskosten binnen Nederland en de kosten voor de benodigde documenten komen voor eigen rekening.
UREN EN BEZOLDIGING

Contractanten worden indien mogelijk aangenomen op basis van een volledige betrekking. Onderwijzend personeel heeft een taakomvang van 1659 uren per jaar. De lesgebonden taak bestaat uit 28 lesuren per week. Een les duurt 45 minuten.
Voor de huidige inschaling van docenten zie de tabellen hieronder, brutobedragen in
USD, zonder vereveningsbijdrage Statia, die afhankelijk van de prijsontwikkeling dit jaar
op 12,1 % is gesteld. Ongeveer het percentage dat het leven hier duurder is dan op Bonaire.
Scale LB
no
amount

Scale LC
no amount

Scale LD
no
amount

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

2967
3034
3102
3173
3240
3309
3377
3446
3515
3584
3653
3722
3789
3857
3927
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Tijdens het sollicitatiegesprek zult u inzage krijgen in de salarisberekeningen en wat het
nettobedrag gaat worden.
De vakantie-uitkering is 8,33% van het jaarsalaris en de eindejaar bonus bedraagt nu
ook 8,33 % met een minimum van USD 1750,De school heeft een calamiteitenfonds gevormd waardoor vliegtickets worden vergoed
in geval van overlijden van 1e en 2e graads familieleden.
ZIEKTEKOSTEN

Bij uw salarisberekening is een verplichte post (ziektekostenpremie) van de bezoldiging
inbegrepen. Deze wordt door de werkgever betaald. Hierdoor komen u en uw eventuele
gezinsleden automatisch onder een ziekteverzekering te vallen. U ontvangt als u ingeschreven staat bij de afdeling bevolking een ID kaart. Die neemt u mee als u een arts,
apotheek, hospitaal of therapeut bezoekt.
OPZEGGING EN CONSEQUENTIES VOOR UW HUIDIGE BAAN EN PENSIOENOPBOUW

In principe worden vanaf 1 januari 2011 alle contractanten verplicht opgenomen in het
PCN, het Pensioenfonds Caribisch Nederland, waaronder behalve het ouderdomspensioen ook het invaliditeits-, nabestaanden- en wezenpensioen vallen. Tot een pensioenbreuk hoeft dit echter niet te leiden: het bedrag dat u tijdens het contract hier betaalt
aan het PCN, kan na beëindiging van het contract overgeheveld worden naar een erkend
pensioenfonds. Dit is altijd met voorbehoud van de dekkingsgraad van de pensioenfondsen. Een alternatief is dat u de opgebouwde rechten laat staan tot uw pensioengerechtigde leeftijd voor Caribisch Nederland, die nu 65 jaar is en zich vanaf dat moment laat
uitbetalen.
Aangezien u in Nederland geen premie AOW meer betaalt verliest u per jaar 2% van die
uitkering op het moment dat u in Nederland pensioen krijgt. Men kan zich daarvoor financieel indekken, de informatie is op de website SVB te verkrijgen.
DE BENODIGDE DOCUMENTEN

Nadat de Akte van Benoeming is getekend, dienen de volgende documenten te worden
verzameld, waarvan u enkele bij aankomst op het eiland bij het stafkantoor inlevert
voor het aanvragen van een werk- en verblijfsvergunning. Voor partners en minderjarige
kinderen worden alleen de kosten vergoed als er tenminste een samenlevingscontract is
voor men vertrekt. (u ziet vanzelf welke zaken voor u van toepassing zijn; in het overzicht wordt namelijk uitgegaan van een getrouwde contractant met kinderen):
-

Kopie van een paspoort van de contractant en zijn of haar gezinsleden dat nog
minstens een half jaar geldig is;
Bewijs van uitschrijving uit het bevolkingsregister van de laatste gemeente waar
de contractant ingeschreven stond, ook van partner;
Verklaring omtrent gedrag (VOG), die niet ouder is dan twee maanden, ook van
de partner en van kinderen boven de 12 jaar. (denk eraan: de aanvraag van dat
bewijs duurt soms drie weken. Als u het niet bij u heeft, loopt de inschrijving weken vertraging op!);
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-

Origineel uittreksel uit het geboorteregister van elk gezinslid (geboorteakte). Dit
vraagt u aan bij de gemeente waar de persoon geboren is;
Origineel van de huwelijksakte, samenlevingscontract;
Afschrift van bevoegdheid of bekwaamheid tot lesgeven;
Inentingenkaart van de kinderen + een kopie van het leerlingvolgsysteem van de
huidige school.

Documenten die niet uit Europees Nederland komen dienen voorzien te worden van
apostille of legalisatie stempel. Neem bij twijfel contact op met de afd. Burgerzaken of
Ambassade in het betreffende land
Denkt u er ook aan een geldig rijbewijs mee te nemen. Paspoort en rijbewijs kunnen
indien nodig vanuit St. Eustatius worden verlengd.
Op St. Eustatius krijgt u te maken met de IND. Een verblijfsvergunning wordt door de
werkgever voor u aangevraagd. Daartoe moet u een aantal formulieren ondertekenen.
Er gaat een aantal weken overheen voordat u de vergunning in handen krijgt. Daarmee
kunt u zich vervolgens laten inschrijven in het bevolkingsregister. U kunt dan een identiteitskaart (ID) aanvragen, waarmee u zich kunt identificeren indien nodig. Een paspoort
wordt niet altijd geaccepteerd, omdat dat niet bewijst dat u hier ingeschreven staat.
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DE UITZENDVERGOEDINGEN
VERVOER HUISRAAD

Men mag zelf kiezen of men wat laat verschepen of enkele zaken ter plaatse aanschaft.
Hiervoor wordt een bedrag tussen de $2,500, - en $ 6.000,- beschikbaar gesteld, afhankelijk van het land van herkomst en gezinssamenstelling, zulks ter bepaling van het bestuur.
VERGOEDING REIS- EN VERBLIJFSKOSTEN BIJ AANKOMST

U en uw gezin ontvangen vliegtickets Amsterdam - Sint Maarten en Sint Maarten - Sint
Eustatius. Met de kosten voor een extra koffer, ook voor gezinsleden. Bij aankomst
wordt u opgehaald van het vliegveld en naar een hotel gebracht. Daar kunt u maximaal
10 dagen verblijven tot u een eigen woning heeft gevonden. De hotelkosten worden
door de Stichting betaald en u ontvangt een tegemoetkoming van
$ 50,- per volwassene en $ 25,- per kind per dag als voedingsgeld voor ten hoogste tien
dagen. Huisdieren zijn in het hotel niet toegestaan. Heeft u wel een huisdier dan kunnen we een alternatief voor u vinden. Het is bovendien heel handig om in die eerste
periode een laptop te hebben en een simlock vrije telefoon, zodat u direct via de lokale
provider kunt bellen. Een creditcard in Nederland aangeschaft, heeft wel voordelen.
Gemakkelijk vliegreizen boeken en via internet kopen. Hier moet het via de lokale bank
aangevraagd worden en gaat moeizaam.
Omdat u meestal bij vertrek uit Nederland geen adres kunt opgeven waar u naar toe
verhuisd kunt u voor de eerste periode P.O.Box 190, St. Eustatius als postadres opgeven.
Bij aankomst ontvangt u bovendien als tegemoetkoming voor de inrichtingskosten
$ 2000,-.
In de periode tussen uitschrijving uit Nederland en inschrijving op St. Eustatius bent u
tijdelijk onverzekerd voor ongevallen. Het is aan te raden om een persoonlijke ongevallenverzekering voor 1 maand af te sluiten. Een verzekering voor niet-ingeschrevenen
afsluiten kan o.a. bij OOM in Nederland www. oomverzekeringen.nl
VERGOEDINGEN BIJ REPATRIËRING

Na beëindiging van het contract worden wederom de reis St. Eustatius-Amsterdam van
alle gezinsleden behalve huisdieren, evenals een extra koffer, betaald door de Stichting.
Bij vertrek niet vergeten om sleutels, docentenhandleidingen en andere schoolzaken
voor uw opvolgers achter te laten.
Let op: Bij vroegtijdige en eenzijdige beëindiging van de arbeidsovereenkomst door de
contractant dient de contractant naar rato van de resterende contractperiode de gemaakte kosten terug te betalen aan de Stichting. Bovendien dient de contractant zelf de
terugreis en de daarmee samenhangende kosten te betalen.
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WONEN EN WERKEN OP SINT EUSTATIUS
INLEIDING

Wuivende palmen, stranden, een zee en elke dag zon en warmte. Dat zijn de clichébeelden die bij een tropisch eiland horen. En inderdaad: Sint Eustatius is zo’n (vakantie-)
eiland. Voor wie besluit enige jaren op dit eiland door te gaan brengen, vormt dit aspect
echter maar één van de vele facetten van het dagelijkse leven. In deze brochure willen
wij daarom een beeld schetsen van het wonen op Sint Eustatius en zo compleet mogelijke, praktische informatie geven aan toekomstige collega’s.
In de profielschets op pagina 6 heeft u al gelezen welke karaktereigenschappen u goed
van pas komen als u op St. Eustatius komt wonen en werken. Belangrijk is u te realiseren
dat u zich als leraar in het begin onzeker kunt voelen, ook al bent u reeds een ervaren
leerkracht. Leerlingen reageren anders, u verstaat elkaar niet altijd goed, ze zijn andere
omgangsvormen gewend en u bent de nieuweling, dus van u wordt verwacht dat u zich
aanpast. Wanneer u uitstraalt dat u het allemaal wel weet en dat het in Nederland zus
of zo gaat, strijkt u tegen de haren in. De Statiaanse maatschappij is zo anders! Sta
daarvoor open en geniet ervan in plaats van alles te vergelijken met Nederland. Alle
leraren die het hier goed naar hun zin hebben, wijzen erop dat die verschillen de ervaring juist zo bijzonder maken.
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Hetzelfde geldt voor het wonen in het algemeen. In het begin zult u verbaasd staan van
hoe zaken geregeld zijn, hoeveel tijd u vaak “kwijt” bent met in de rij staan, hoe vaak u
terug moet om iets te regelen of te betalen. Maar als u dat alles met een lach benadert
en vriendelijk blijft in plaats van geïrriteerd te raken, ziet u er wellicht ook wel de charme van in dat alles rustiger gaat en gaat u waarschijnlijk ook zelf een beetje minder hollen dan in Nederland. (Overigens is het bij het doen van betalingen zaak om voldoende
cash geld bij u te hebben. Er wordt op veel plekken niet gewerkt met een pinpas.) Er zijn
op het eiland twee geldautomaten (ATM) die zowel creditcards als de meeste pinpassen
accepteren. Geld in de bank opnemen met een Nederlandse bankpas is niet mogelijk.
In het kort volgt nu eerst wat informatie over het eiland, daarna geven we een indicatie
van de kosten voor levensonderhoud. We proberen ook elke nieuwe leerkracht die daar
behoefte aan heeft het e-mailadres en telefoonnummer door te geven van een toekomstige (vak-)collega, die nadere informatie kan geven. Kijkt u ook eens op de website van
de school: www.gvpschool.com
Ook via de site van The Daily Herald www.thedailyherald.com heeft u een goede voorbereiding op uw komst!
ALGEMENE INFORMATIE OVER SINT EUSTATIUS

Sint Eustatius (Statia), vormt samen met Sint Maarten en Saba de Bovenwindse Eilanden
waarvan St. Maarten een eigen status binnen het koninkrijk heeft. Het eiland St. Eustatius is ongeveer 8 km. lang en 3 km. breed. Het aantal inwoners is ongeveer 3000. Zo’n
900 km zuidelijker liggen de Benedenwindse Eilanden: Curaçao, Bonaire en Aruba. Aruba en Curaçao hebben een status aparte binnen het Nederlands Koninkrijk. Vanaf 10
oktober 2010 zijn elk van de drie BES eilanden (Bonaire, Eustatius, Saba) een openbaar
lichaam binnen het Nederlandse Koninkrijk, met de meeste wetten en regels zoals in
Nederland.
Voor het onderwijs betekent dit dat de scholen van Caribisch Nederland onder het Nederlandse ministerie van OC&W vallen.
Van de drie Bovenwindse Eilanden is Sint Maarten het grootst, het drukst bevolkt, het
meest welvarend en het meest gemoderniseerd. De maatschappij is vooral gericht op
(veelal Amerikaanse) toeristen en Engels is overal de meest gesproken taal. Het Engels is
overigens wat men hier noemt: Caribisch Engels, dat voor Nederlanders in het begin niet
altijd te verstaan is.
Er is ook op Statia een Engelstalig dagblad: The Daily Herald, waarin behalve uitvoerige
plaatselijke berichtgeving, veelal over St. Maarten, ook Caribisch en wereldnieuws aan
de orde komt. In de krant wordt bovendien alles aangekondigd wat er op de eilanden te
beleven valt; de krant is vooral in het begin een heel goede informatiebron! Er is een
regelmatige vliegverbinding met St. Maarten ongeveer 4x per dag, een retourticket kost
ongeveer $ 200,-.
Sint Eustatius is een oceanisch eiland met een slapende vulkaan. Er kan bij tijden veel
regen vallen, afgewisseld door warme, droge periodes. De natuurlijke vegetatie is daarop ingericht. De Vulkaan, door de eerste Nederlanders ”de Kuil” genoemd heet nu verInformatiebrochure 2020-2021 GvP school
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engelst “the Quill”. De top is 600 meter boven zeeniveau en in de enorme krater bevindt
zich een regenwoud. Er bestaat geen massa toerisme op het eiland. Eco- en archeologisch/historisch toerisme met natuurlijk de liefhebbers voor het duiken en snorkelen. Er
zijn twee duikscholen waar ook apparatuur gehuurd kan worden. Het orkaanseizoen
duurt van juni tot en met november. Via de media wordt de bevolking bijtijds en uitvoerig geïnformeerd wanneer er een orkaan nadert. De warmste maanden zijn augustus en
september. Voor een nieuwe bewoner een pittige vuurdoop!
VERVOER EN AUTOKOSTEN

De infrastructuur is over het algemeen matig; er zijn genoeg wegen, maar de staat waarin het wegdek zich bevindt, is over het algemeen slecht en zeker niet te vergelijken met
Nederland. Op de fiets is het extra uitkijken geblazen. Fietsen wordt in het algemeen
afgeraden: de wegen zijn smal, een berm ontbreekt vaak en niet alle automobilisten zijn
eraan gewend rekening met fietsers te houden. Het kan wel handig zijn om een fiets te
hebben, bijvoorbeeld wanneer u in de buurt van de school woont. Vanwege de vaak
steile hellingen en slecht wegdek zijn dan wel brede banden en meerdere versnellingen
(bv. een mountain bike) vereist.
Veel plaatsen zijn alleen per auto bereikbaar; een eigen auto is dus eigenlijk onmisbaar.
Niet voor alle merken is het mogelijk hier ter plekke onderdelen te krijgen. De meest
gebruikte zijn Suzuki, Toyota, Hyundai, Daihatsu, en Amerikaanse merken, maar de
meeste onderdelen worden ingevoerd, dus zijn ze kostbaar. De laatste tijd zijn er ook
steeds meer scooters van vooral Aziatische merken. Let op: voor scooters heeft men
hier een motorrijbewijs nodig. Die kun u ook hier gaan behalen. Wel handig als u dan 2
pasfoto’s bij u heeft. Neem het liefst een scooter boven de 50 cc. daar komt u gemakkelijker de berg mee op.
Alle auto’s rijden op benzine of diesel. Er is geen autogas te krijgen op het eiland. De
benzine kost ongeveer $ 1,10 per liter, de wegenbelasting voor een auto op benzine
bedraagt $ 130,- per jaar. Voor een WA-autoverzekering betaalt u tussen de
$ 165,- en $ 300,- per jaar en voor een allriskverzekering van een nieuwe auto tot
$ 1000,Een auto die laag ligt, zal snel beschadigen door de soms hoge drempels en diepe kuilen.
Op het eiland zijn soms wel 2e hands
auto’s te koop. Een andere mogelijkheid is om uit de grote keuze van
St. Maarten er een te laten verschepen.
Autorijden is in het begin even wennen, vooral in het donker. Er is weinig straatverlichting, dus je ziet noch
de gaten in het wegdek, noch de
mensen die op de berm lopen. Vaak
word je bovendien verblind door de
lichten van tegenliggers. Maar ook
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overdag moet je alert reageren op verkeerssituaties. Daar staat tegenover dat veel automobilisten bijzonder attent zijn en rekening houden met elkaar.
WONEN EN KOSTEN VAN LEVENSONDERHOUD

Het is niet mogelijk om via internet een huis te vinden. Wij zullen u daarmee moeten
helpen. Als u opgeeft welke faciliteiten u wilt en maximaal bedrag aan huishuur zoeken
wij enkele opties voor u. De huizen zijn over het algemeen gelijkvloers, hebben een
woonkamer, keuken, minstens twee slaapkamers, één of meerdere badkamers en één
of twee porches (overdekte terrassen), maar er zijn ook appartementen. Vanwege de
warmte bestaan de meeste ramen uit shutters, die lijken op brede luxaflex van glas.
Voor de ramen zit soms muskietengaas. Vaak zijn er ook luiken aanwezig, die gesloten
worden bij orkaangevaar. Tuinen zijn over het algemeen omheind. De vloeren zijn vrijwel altijd belegd met tegels of zeil, de muren zijn gepleisterd en geverfd, soms wit, soms
in heldere kleuren. Veel kamers hebben een ventilator aan het plafond; in sommige huizen is airco aanwezig. Afhankelijk van de ligging van het huis en de aan- of afwezigheid
van bomen rondom, is het in huis al dan niet redelijk koel. Een muskietennet over het
bed kan wel de nachtrust bevorderen.
Het gebruikte voltage is 110 met een frequentie van 60 Hertz; veel huizen hebben echter ook een 220 volt-aansluiting, in verband met de airco. Wanneer u apparatuur uit
Nederland meebrengt die niet omgeschakeld kan worden naar 110 volt, kunt u een
transformator aanschaffen (hier of in Nederland). De frequentie wordt niet mee getransformeerd, dus alleen met de elektromotor van bv. een platenspeler krijgt men problemen. Een laptop transformator kan doorgaans ook op 110 Volt. U moet dan ook een
aantal opzetstekkers kopen (kan ook hier), want de stopcontacten zijn anders (twee
platte pinnen).
De huizen zijn nog niet allemaal op een waterleidingnet aangesloten. U maakt gebruik
van een cistern, een cementen bak waarin regenwater opgevangen wordt, dat na filtering of koken ook als drinkwater gebruikt kan worden. De huizen zijn niet aangesloten
op het centrale rioleringssysteem en hebben ergens in de tuin een afgesloten beerput of
septic tank.
De onkosten voor water en elektriciteit per maand verschillen enorm per situatie. Heeft
u airco of een zwembad, gaat u minder zuinig met energie om, dan is uw STUCOrekening (Statia Utility Company) aanzienlijk hoger dan die van anderen. Rekent u tussen $ 100 en $ 300, ook in verhouding tot de gezinsgrootte
Er wordt op propaangas gekookt. Daartoe koopt u een gasfles, waar statiegeld op zit.
Met een grote fles van $ 125,- doet een gezin ongeveer zes maanden. In appartementen
wordt vaak een kleinere, goedkopere fles gebruikt.
Meestal wordt aangeraden ter plekke fornuis, wasmachine en een koel/vriescombinatie aan te schaffen. Wanneer uw Europese apparaat gebreken vertoont, is
het niet eenvoudig om aan onderdelen te komen. Daarnaast zijn Nederlandse koelkasten te klein voor hier. Prijzen van elektronische apparatuur vallen over het algemeen
mee. Als u geluk heeft kunt u van een naar Nederland terugkerende collega of op een
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yard sale (openbare verkoop in eigen tuin, gehouden door vertrekkende mensen) tweedehands apparatuur of andere goederen kopen. En er zijn veel huizen en appartementen die gedeeltelijk gemeubileerd verhuurd worden, dwz. met gebruik van wasmachine,
koelkast en fornuis. Een Nederlands televisietoestel werkt hier niet, omdat het Amerikaanse beeldlijnensysteem anders in elkaar zit. Een Europese wasmachine alleen als de
motor ook op 60 Hz werkt. In de huizen kan er wel 220 V voorziening gemaakt worden.
Een telefoonaansluiting kost op het moment $ 70,-. De maandelijkse abonnementskosten zijn $ 28,- en de hoogte van uw uiteindelijke telefoonrekening hangt uiteraard af van
hoe intensief u belt. Lokaal bellen: $ 0,08 per minuut, een telefoontje naar Nederland: $
0,55 per minuut. De meeste mensen gebruiken Skype om naar het buitenland te bellen.
Een pre-paid mobiel die simlockvrij is gemaakt, kunt u hier gebruiken. Internetaansluiting: $ 86,- per maand voor een gemiddeld pakket.
U kunt ook kiezen voor een wireless aansluiting. Informeert u zich hierover ter plekke. Er
verandert veel op dit gebied, ook wat betreft de kosten. De werking van het internet is
langzamer dan u waarschijnlijk gewend bent.
Voor het overmaken van het salaris moet u een lokale bankrekening openen. U kunt
daar ook mee internet bankieren. U krijgt daar een jobletter voor via het stafkantoor.
Supermarkten hebben een redelijk assortiment van producten uit de Verenigde Staten,
Midden- en Zuid-Amerika en Europa. Alles moet evenwel geïmporteerd worden, wat de
prijzen over het algemeen hoog maakt. In het begin is het even schrikken, maar na een
tijdje weet u wel wat u waar het best kunt kopen. En iemand die erg gehecht is aan Nederlandse merkartikelen is uiteraard duurder uit dan wie zich aanpast aan goedkopere
artikelen uit de regio. Als je gehecht bent aan eigen verzorgingsproducten zoals shampoo, deo’s e.d., neem daarvan een voorraadje mee. Alcoholische dranken en rookwaar
zijn relatief goedkoop.
Het huren van een huis is een verhaal apart. Wanneer u aankomt op Sint Eustatius hebben wij meestal iets gevonden, al is het maar om te beginnen. Voor alleenstaanden en
stellen is het eenvoudiger om een geschikte en betaalbare woning te vinden, dan voor
gezinnen met kinderen.
De maandelijkse huur voor een huis ligt over het algemeen tussen $ 600,- en $ 1500,afhankelijk van de eisen die u stelt; rekent u voor een appartement vanaf $ 400,-. Vaak
valt wel over de prijs te onderhandelen, maar hoe dan ook vormen huurprijs plus vaste
lasten waarschijnlijk een flink deel van uw maandelijkse uitgaven. Het is bovendien gebruikelijk dat de huurbaas u een borgsom vraagt van één maand huur. Laat zeker een
huurcontract opstellen.
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Zoals u ziet, bent u vooral in het begin veel geld kwijt aan aanschaf van apparaten, aansluitingen, borgsommen en verzekeringen. Om u tegemoet te komen in die kosten, krijgt
u bij aankomst de eenmalige toelage van $ 2000,-. Desondanks raden wij u aan voldoende eigen geld mee te nemen om in die beginperiode niet in de problemen te komen. Na een paar maanden stabiliseren de uitgaven zich en krijgt u
een beter overzicht.
Heel belangrijk: kom hier niet
heen om rijk te worden wat geld
betreft, maar om nieuwe ervaringen op te doen en uw leven in die
zin te verrijken. Iedereen klaagt er
in het begin wel over hoe duur het
dagelijks leven hier is, maar er zijn
ook zaken die veel goedkoper zijn dan in Nederland, zoals verzekeringen, en het rijden
van een auto. En ondertussen geniet de één op zijn porch van de vlinders en hagedissen
rond het huis, oogst de ander bananen, mango’s of limoenen, volgt een derde een duikof snorkelcursus, maakt de volgende de ene na de andere prachtige wandeling door de
natuur of een trip naar één van de omringende eilanden. Dus wat is rijkdom?
ONDERWIJS

Voor kleine kinderen is er een crèche aanwezig op het eiland. Vanaf 4 jaar gaan kinderen naar de basisschool en daarna door naar het voortgezet onderwijs. Voor aanmelding op de basisschool heeft u nodig: inentingsboekje, uittreksel uit het geboorteregister en leerling-gegevens van de huidige school. Speciaal onderwijs is er niet. Daar dient
u rekening mee te houden wanneer uw kind leer- of gedragsproblemen heeft. Bespreekt
u dat zeker tijdens het sollicitatiegesprek. Het niveau van de basisscholen is lager dan u
misschien gewend bent.
Alle scholen stellen uniformen voor leerlingen verplicht. Deze worden door ouders zelf
aangeschaft. De kosten bedragen ongeveer $ 35,- per uniform.
In 2015 is begonnen met het invoeren van Engels als instructietaal in klas 1. In dit
schooljaar hebben dus alle klassen instructie in het Engels. Omdat de school nu geheel
Engelstalig is geworden zal bij het rekruteren van nieuw personeel de vaardigheid in de
Engelse taal een grote rol spelen. We stellen als eis de beheersing van het Engels op C1
niveau van het Europees referentiekader.
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SOCIAAL LEVEN EN CULTUUR

De gemeenschap op Sint Eustatius is klein, al wonen er veel mensen op het eiland, met
verschillende nationaliteiten. In het begin zult u vooral te maken krijgen met andere
Nederlanders, die u op weg helpen uw draai te vinden. Ondertussen krijgt u door het
werk, in de buurt waar u woont, via clubs en organisaties vanzelf meer contacten buiten
dat kleine kringetje. U zou uzelf en anderen te kort doen, wanneer u uw blik niet zou
verruimen.
U kunt lid worden van de Openbare Bibliotheek, volleybal, badminton, Aerobic of conditietraining doen, alleen of binnen verenigingen op cultureel of sportgebied. Daarnaast
worden er muziekrecitals georganiseerd, vooral in de week voorafgaande aan Statia Day
op 16 november. Er zijn diverse kerkgenootschappen op het eiland die ook hun eigen
activiteiten organiseren.
GEZONDHEIDSZORG

De gezondheidszorg op St. Eustatius is goed. Er zijn drie huisartsen bij het Medisch Centrum, een tandarts en een fysiotherapeut, eenmaal per week een dermatoloog en eenmaal per maand een orthodontist en neuroloog. Het Medisch Centrum (ziekenhuis),
waar behalve poliklinische behandelingen ook onderzoeken, bevallingen (in principe
door een verloskundige of arts) en eenvoudige operaties plaatsvinden. Voor omvangrijke onderzoeken, second opinions of specifieke operaties wordt verwezen naar St. Maarten of andere eilanden. Er is een goed voorziene apotheek op het eiland.
Wij hopen dat deze brochure u genoeg informatie biedt om mee vooruit te kunnen.
Wanneer u nog vragen heeft, neem gerust contact op met het stafkantoor, per e-mail
of telefonisch (voor gegevens zie voorpagina).
Interessante boeken:
Sylvia de Boer; Emigreren naar Caribisch Nederland, 2011. Handige gids voor iedereen
die naar de BES- eilanden emigreert. Met veel aantrekkelijke foto’s.
Miriam Sluis: Een koloniale speeltuin, 2011. NRC-correspondente belicht de recente politieke geschiedenis van de Antillen en de BES- eilanden, in de periode na 10.10.10.
John Hyman, Golden Rock, Historical Fiction Drama, 2013. Opleider en inwoner van St.
Maarten schrijft over de historie van St. Eustatius.
Willem de Bruin; De gouden rots 2018, Historie van St. Eustatius
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