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Voorwoord 

Het onderhavige document is het verslag dat de “List of Issues Prior to Reporting” 
(LOIPR) behelst, samengesteld door de niet-gouvermentale organisaties, of NGO’s, 
van Aruba die met kinderen en jongeren werken. Het bevat hun pijnpunten met be-
trekking tot het niet nakomen van de rechten van kinderen en jongeren op Aruba.  

Dit project werd mogelijk gemaakt door de Asociacion Trabao di Hubentud na Aruba 
(ATHA), in samenwerking met de Centro di Desaroyo Aruba (CEDE Aruba). 

In totaal werden 80 NGO’s uitgenodigd om mee te doen aan dit proces. Zij werden 
verdeeld in 7 sectoren (vide tabel op pagina’s 4 en 5). Voor elke sector werd een sessie 
georganiseerd van 2 uren (van 19:00-21:00) op 7 avonden tussen 8 april en 8 mei 
2019. 29 NGO’s hebben een daarwerkelijke bijdrage geleverd (36.3% respons). 

Mw. drs. Caroll J. Kock heeft de dataverzameling verricht met de ondersteuning van 
mw. Mariela Chirino, vrijwilliger bij de ATHA en de praktische en administratieve 
support van mw. Gina Vrolijk, stagiaire van het Educacion Profesional Intermedio 
(EPI). Dit verslag heeft mw. Kock geschreven. De dataverzameling is verricht aan de 
hand van de aantekeningen op de flappen gedurende de sessies, de notulen gemaakt 
van de sessies en wat de NGO’s hebben ingevuld op het “Formulier voor het inventari-
seren van issues en context van NGO’s ten behoeve van de rapportage aan het Kinder-
rechten comité in Geneve 2019.”* 

Dit verslag volgt het vereiste formaat met 8 clusters; één hoofdstuk voor elke cluster. 
Per hoofdstuk wordt een paragraaf gewijd aan elke issue, met haar contextbeschrij-
ving en geformuleerde vragen aan de Staat. De contextbeschrijving is een gevolg van 
de dataverzameling en dus een beschrijving van de mening van de participerende 
NGO’s. 

De prioriteiten gekozen door de deelnemende NGO’s waren op de eerste plaats “Fa-
milie en alternatieve zorg” (Cluster 5); op de tweede plaats kwam “Onderwijs, vrije-
tijdsbesteding, culturele activiteiten” (Cluster 7) en op de derde plaats “Handicap, ge-
zondheid, welzijn” (Cluster 6). In totaal zijn 35 vragen geformuleerd (zie pagina 9-
11). Aangezien er een limiet van 30 vragen wordt toegestaan, worden de eerste dertig 
vragen gekozen gebaseerd op de prioriteiten bepaald door de NGO’s.  

Ik wens, nogmaals, alle NGO’s die hebben deelgenomen aan de sessies te bedanken 
voor het vertrouwen die zij in het door de ATHA samengestelde team hebben gesteld 
om hun “issues” openlijk te verwoorden. 

 

 

 

mw. Cyndi Kelly-Mathilda 
Directeur Asociacion Trabao di Hubentud na Aruba (ATHA) 
Oranjestad, 19 juni 2019 

 
* Dit formulier is opgesteld door mw. Kock ten behoeve van het inventariseren van de issues en hun 
context van NGO’s. Vide Bijlage. 
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SECTOR/ 

Naam NGO

Datum sessie/

Vertegenwoor-

diger aanwezig

Toehoorder 

aanwezig

Formulier 

ingevuld

1) SCOUTING EN CHARITAS/HULPVERLENING

Scouting Aruba X X X

Arubaanse Jongens Meisjes en Gilde 

Oansa El Camino

DeMolay

Anali Cabrera Foundation X X

Goshen Sustainable Development`

Mision di Caridad Savaneta

Adventist Development and Relief Agency

Fundacion Yudami

2) JONGEREN ORGANISATIES

Asociacion Trabao di Hubentud na Aruba ATHA X

Centro pa Desaroyo Aruba (CEDE Aruba) X

Aruba Youth Impact X

Heart-Centered Leadership Foundation X

Social Emotional Learning Center for Children 

JCI Young Active Leaders of Aruba

Reach Your Goal Foundation

Aruba College Fair Foundation X

Adult and Teen Challenge Aruba

Fundacion Parlamento Hubenil X X

Kiwanis Club of Aruba

Aruba One Happy Island Lions Club

3) GEZONDHEIDSZORG EN KINDEROPVANG EN -BESCHERMING

Wit Gele Kruis Aruba X X

Stichting Epilepsie Aruba

Stichting Kinderhuis Imeldahof

Stichting Reclassering en Jeugdbescherming Aruba X X X

Fundacion Respeta Mi X X X

Fundacion Telefon pa Hubentud X X X

Red Cross Aruba

Fundacion Pro Lechi Mama Aruba X X

Fundacion Pa Nos Muchanan

Tienda di Educacion

Arubaanse Padvindsters Gilde (APG) X X

YMCA of Aruba X

Stichting Kids Creation Center X X

4) GEZIN EN DRUGSBESTRIJDING

Fundacion Bon Nochi Drumi Dushi

Ban uni man pa cria nos muchanan

Famia Planea Aruba X X X

Centro Famia di Criansa Arubano

Fundacion Guia Mi X X X

Fundacion Pa Nos Comunidad

Fundacion Pro Famia Feliz

Fundacion Centro Famia Piedra Plat

Stichting Maatschappij & Criminaliteit

Fundacion Anti Droga Aruba X X

Fundacion pa Maneho di Adiccion di Aruba X

Kiwanis Club of Aruba X

Tabel:  Lijst van uitgenodigde NGO's per sector en die daadwerkelijk hebben geparticipeerd aan 

het proces (8 april - 8 mei)

Apr-08

Apr. 09

Apr. 15

Apr. 16
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SECTOR/ 

Naam NGO

Datum sessie/

Vertegenwoor-

diger aanwezig

Toehoorder 

aanwezig

Formulier 

ingevuld

5) ARTISTIEKE VORMING, SPORT EN BUURTCENTRA

Stichting Arubaanse Muziekschool

Union di Organisacionnan Cultural Arubano

Fundacion Museo di Arte pa Mucha di Aruba

Fundacion CINEARUBA

Centro di Bario Brazil

Centro di Bario Lago Heights

Centro di Bario Tanki Lender

Centro di Bario Savaneta

Centro di Bario Ayo

Centro di Bario Noord

Centro di Bario Dakota

Amateur Baseball Bond Aruba

Aruba Voetbal Bond

Aruba Bastketball Bond

Aruba Wieler Bond

Fondo Cas pa Comunidad Aruba (FCCA)

6) GEHANDICAPTENZORG

Fundacion Autismo Aruba X X

Fundacion Arubano di esnan Visualmente Incapacita X X

Stichting voor Verstandelijk Gehandicapten Aruba X X X

Stichting Trampolin pa Trabao

Sonrisa

Fundacion Siñami Paso pa Paso Aruba

Centro di Educacion Special Desaroyo y Stimulacion Special

Fundacion pa Esnan cu Deficiencia Auditivo

Fundacion pa Esnan cu Problema di Oido X

Fundacion Muchila Creativo X X

Fundacion Mi Por

Stichting Casa Cuna Progreso X X

7) SCHOOLBESTUREN (EXCL. OPENBARE SCHOLEN)

Stichting Educacion Profesional Basico X X

Stichting Katholiek Onderwijs Aruba (SKOA)

Stichting Middelbaar Onderwijs Aruba (SMOA)

Stichting Onderwijs van de Advent Sending Aruba (SOAZA)

Stichting Protestants Christelijk Onderwijs Aruba (SPCOA)

Stichting Volle Evangelie Onderwijs Aruba (SVEOA)

Stichting Onderwijs Combina (De Schakel)

Mei 6

Mei 8

Apr-17
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Geformuleerde vragen aan de Staat, in volgorde van prioriteit 

Cluster 5: Familie en alternatieve zorg 
1) Welke plannen kan de Staat presenteren om kwetsbare en risicovolle gezinnen 

tijdig te signaleren en beter te begeleiden en te ondersteunen om te voorkomen 
dat het probleemgevallen worden? 

2) Welke concrete stappen gaat de Staat ondernemen om te investeren in educatieve 
programma's om de assertiviteit van jongeren te stimuleren, zodat zwanger-
schap, criminaliteit en misbruik van alcohol en drugs onder tieners teruggedron-
gen worden? 

3) Welke concrete stappen gaat de Staat ondernemen om kinderdagverblijven beter 
te reguleren? 

4) Wat gaat de Staat doen om families die in armoede leven een toereikende levens-
standaard te bieden?  

5) Wanneer gaat de Staat de betrokken instanties in het voogdijsysteem beter be-
mannen opdat bij echtscheidingen het belang van het kind gewaarborgd blijft?  

6) Wanneer gaat de Staat een evaluatiesysteem introduceren om bij elke uithuis-
plaatsing te beoordelen of het belang van het kind in acht is genomen?  

Cluster 7: Onderwijs, vrijetijdsbesteding, culturele activiteiten 
7) Wanneer gaat de Staat zorgdragen voor een beter geintegreerde curriculum die 

beter aansluit op de Arubaanse cultuur, bijvoorbeeld tweetaligheid? En de mo-
gelijkheid van een “summer school” introduceren? 

8) Welke stappen gaat de Staat ondernemen om in het curriculum meer nadruk te 
leggen op de persoonlijke ontwikkeling van het kind en programma's met op 
maat gemaakte leer-werk trajecten? 

9) Wanneer gaat de Staat de opsporingsambtenaren benoemen die de taak zullen 
hebben om daadwerkelijk op te treden tegen ouders die zich niet houden aan de 
leerplichtverordening?  

10) Kan de Staat op korte termijn ervoor zorgen dat de zinsnede “dan wel de leeftijd 
van 17 jaar heeft bereikt” in de leerplichtverordening wordt vervangen door “of 
wanneer de leerling een startkwalificatie behaald heeft”? 

11) Wanneer gaat de Staat investeringen in vrijetijdsbestedingsactiviteiten, en zo in-
vesteringen in de preventie van sociale problemen, bijvoorbeeld door meer sub-
sidiegelden op de begroting te zetten voor NGO’s die dit als doel hebben? 

12) Wanneer gaat de Staat ervoor zorgen dat er voldoende maatschappelijk werkers 
beschikbaar zijn voor alle scholen?  

13) Welke stappen gaat de Staat ondernemen om docenten deskundigheidsbevorde-
ring aan te bieden om: 1) sociaal-emotionele problemen van leerlingen beter be-
grijpen en daar adequaat op kunnen reageren en 2) beperkingen bij leerlingen 
beter te herkennen en te begrijpen? 

14) Binnen welke termijn kan de Staat het MDC (tenminste tijdelijk) extra bemannen 
om de wachtlijsten af te werken en daarna adequaat bemannen om de stroom 
van verzoeken voor IQ-testen goed te kunnen afhandelen?  

15) Kan de Staat binnen afzienbare tijd ten minste één school per district inrichten 
zodat kinderen met beperkingen of aandoeningen mee kunnen doen aan het on-
derwijs samen met andere kinderen?  
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16) Welke speciale programma’s voor jongeren met gedragsproblemen kan de Staat 
introduceren? 

17) Wanneer gaat de Staat het proces starten om verouderde wetten binnen het on-
derwijs te herevalueren en waar nodig aan te passen, met name om seksuele 
voorlichting op te nemen in het curriculum? 

18) Kan de Staat een aparte begroting creëren voor kinderen van ongedocumenteer-
den die geen prive ziektekostenverzekering kunnen sluiten?  

Cluster 6: Handicap, gezondheid, welzijn 
19) Welke concrete stappen gaat de Staat ondernemen om ouders van gehandicapte 

kinderen te helpen zich wegwijs te maken in het hulpverleningssysteem om zo-
doende de vroegtijdige hulp te ontvangen die zij nodig hebben voor de ontwik-
keling van hun kind? 

20) Welke plannen heeft de Staat om het medische pakket uit te breiden voor kin-
deren met een beperking? 

21) Middels het crisisplan van de Staat is in 2017 afgesproken dat er een gezinsver-
vangendtehuis voor kinderen moet komen voor 24 uurs zorg. Waarom is dit pro-
ject tot op heden nog niet geopend? 

22) Op welke wijze kan de Staat de betrokken instanties ondersteunen opdat zij be-
ter in staat zijn een vroegtijdige onderkenning te verrichten, met daarbij een op 
maat gemaakte behandelplan? 

23) Wanneer komt de gespecialiseerde psychiatrische inrichting voor jongeren en 
jeugdige drugsverslaafden?  

24) Wanneer gaat de Staat het AZV-pakket uitbreiden om zo de paramedische voor-
zieningen te dekken, met name voor kinderen en jongeren met een beperking?  

25) Welke stappen zal de Staat nemen om medici en paramedici een deskundigheids-
bevordering aan te bieden zodat zij beter in staat zijn om kinderen en jongeren 
met bepaalde beperkingen te herkennen en te behandelen? 

Cluster 8: Speciale beschermingsmaatregelen 
26) Welke stappen gaat de Staat ondernemen om harder op te treden tegen winkel-

bediendes die aan minderjarigen alcohol verkopen en de distributie van drugs 
op de scholen te verhinderen? 

27) Welke stappen zal de Staat ondernemen om te waarborgen dat wanneer een min-
derjarige aangehouden wordt dat de bejegening aansluit op het intellectueel ni-
veau van de minderjarige, incl. LVB-ers en dat deze jongeren een gedegen juridi-
sche bijstand in het volledige proces ontvangen?  

28) Wanneer gaat de Staat het heft in handen nemen om een multidisciplinaire com-
missie in het leven te roepen met vertegenwoordiging van alle betrokken instan-
ties, zowel overheids- als niet overheidsinstanties, om tezamen te komen tot een 
zorgketen voor jeugdigen die in het criminele circuit zijn beland? 

29) Wanneer is de Staat voornemens de gevangenisstraf bij seksueel misbruik van 
kinderen te verhogen, gepaard gaande met een doeltreffende hulp aan de dader 
tijdens zijn (langere) straf?  

Cluster 1: Algemene uitvoeringsmaatregelen 
30) Kan de Staat binnen afzienbare tijd een evenwichtige, doelgerichte en continue 

voorlichtingscampagne ondernemen over kinderrechten?  
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• Wanneer gaat de Staat rapporten van en naar het Kinderrechtencomite sinds ja-
nuari 2001 openbaar maken? 

• Kan de Staat uitleggen waarom NGO's die een positieve bijdrage kunnen leveren 
aan het Nationaal Sociaal Crisisplan hierin weinig worden betrokken?  

• Welke stappen gaat de Staat ondernemen om meer doelgericht en preventief te 
werken, zodat de beperkte middelen efficiënter kunnen worden ingezet om aan 
prioriteiten te werken? 

Cluster 4: Burgerrechten en vrijheden 
• Welke stappen gaat de Staat ondernemen om harder op te treden tegen sensio-

nalistische journalisten die de privacy van jeugdigen schenden? 

Cluster 2: Definitie kind 
• Kan de Staat stappen ondernemen om de wetgeving aan te passen en om meer-

derjarigheid te stellen op 24 jaar? 
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Hoofdstuk 1 Cluster 1: Algemene uitvoeringsmaatregelen 

1.1 Er is onvoldoende voorlichting over kinderrechten (art. 4 en 42) 

De Arubaanse overheid spant zich onvoldoende in om de samenleving bekend te ma-
ken met kinderrechten (incl. de seksuele rechten). Voorlichting over kinderrechten 
moet onderdeel worden van het curriculum. Ook ouders hebben meer voorlichting 
nodig over deze rechten.  

Tevens is van belang om een evenwicht te brengen in de 
voorlichting ten aanzien van kinderrechten. De indruk 
bestaat dat door kinderrechten te accentueren, kin-
deren brutaal en onbeschoft worden, in plaats van as-
sertief en mondig. Ook de rechten van de ouders en de 
plichten van de kinderen moeten worden belicht. Kinderen moeten zelf ook meer dui-
delijkheid hebben over rechten, plichten en consequenties bij het niet voldoen aan 
hun verplichtingen.  

Bovendien, het blijkt dat overheidsrapporten over rechten niet beschikbaar zijn voor 
publiek (art. 44). 

Vragen:  
• Kan de Staat binnen afzienbare tijd een evenwichtige, doelgerichte en continue 

voorlichtingscampagne ondernemen over kinderrechten?  
• Wanneer gaat de Staat rapporten van en naar het Kinderrechtencomite sinds 

januari 2001 openbaar maken? 

1.2 NGO’s zijn niet of weinig betrokken bij het crisisplan (art. 44) 

Er is een Nationaal Sociaal Crisisplan in het leven geroepen ten behoeve van het ver-
beteren van het systeem voor de bescherming van kindermisbruik. Verschillende 
NGO’s hebben dit als hun doelstelling. Maar zij worden hierin weinig of helemaal niet 
betrokken. 

Vraag:  
• Kan de Staat uitleggen waarom NGO's die een positieve bijdrage kunnen leve-

ren aan het Nationaal Sociaal Crisisplan hierin weinig worden betrokken?  

1.3 Curatief beleid geeft geen bescherming van rechten (art. 4) 

De overheid functioneert ad hoc met elk nieuw kabinet en er wordt weinig gedaan 
aan preventie. De meeste acties betreffen curatieve acties. Er is tevens geen databank 
om interventies te evalueren en dus om meer resultaatgericht te werken. Er is ook 
geen data-uitwisseling tussen NGO's en tussen overheidsinstanties en NGO's. Door 
deze gebreken kan de Staat de kinderrechten niet afdoende beschermen. 

Vragen:  
• Welke stappen gaat de Staat ondernemen om meer doelgericht en preventief 

te werken, zodat de beperkte middelen efficiënter kunnen worden ingezet om 
aan prioriteiten te werken? 

Cluster 1) algemene  
uitvoeringsmaatregelen 

Art. 4: bescherming van rechten 

Art. 42: kennis van rechten 

Art. 44: rapporten beschikbaar  
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Hoofdstuk 2 Cluster 2: Definitie van het begrip kind 

2.1 Meerderjarigheid moet worden gedefinieerd vanaf 24 jaar (art. 1) 

Door meerderjarigheid te stellen op 18 jaar, wordt 
geen rekening gehouden met het puberende brein. De 
prefrontale cortex ontwikkelt zich rond de 24e levens-
jaar. Een jongere kan dan nog moeite hebben met het 
nemen van beslissingen en met impulsiviteit. Maar deze is beter ontwikkeld dan op 
de leeftijd van 18 jaar. 

Vraag:  
• Kan de Staat stappen ondernemen om de wetgeving aan te passen en om meer-

derjarigheid te stellen op 24 jaar? 

 
  

Cluster 2) definitie kind 

Art. 1: definitie begrip kind 
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Hoofdstuk 3 Cluster 3: Algemene beginselen 

3.1 Er wordt te weinig naar de mening van kinderen geluisterd (art. 12) 

Op Aruba heerst een autoritair systeem. Er wordt wei-
nig geluisterd naar de mening van het kind. Veel wordt 
over hen heen besloten. Hetzelfde geldt voor kinderen 
met een beperking. Door te zorgen voor een continue, 
evenwichtige stroom van voorlichting over kinder-
rechten, kan de samenleving worden gestimuleerd om 
meer te luisteren naar de mening van het kind (zie ook §1.1). 

3.2 Kinderen met een handicap hebben geen gelijke kansen (art. 2) 

Veel kinderen en jongeren met een beperking op Aruba komen, door hun beperking, 
tekort aan hun rechten, bijv. op onderwijs en vrijetijdsbesteding (zie Hoofdstukken 6 
en 7). 

 

Cluster 3) algemene beginselen 

Art. 2: non-discriminatie 

Art. 3: belang vh kind 

Art. 6: leven en ontwikkeling 

Art. 12: mening vh kind 
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Hoofdstuk 4 Cluster 4: Burgerrechten en vrijheden 

4.1 Privacy van kinderen wordt geschonden (art. 8, 16) 

Jeugdigen die in aanraking komen met jus-
titie verschijnen in de media met gezichts-
herkenning. Aruba is een klein gemeen-
schap en daarom worden kinderen en jon-
geren op deze manier gedupeerd door sen-
sionalistische persberichten.  

De privacy van sommige jongeren wordt 
ook geschonden wanneer hun persoonlijke 
levenssfeer wordt geschonden door cyber-
pesten, beledigen, vechten, voor de gek zet-
ten, roddelen. Jongeren weten zelf niet waar 
de grenzen liggen op “social media”. Meer 
informatie over kinderrechten zou dit tendens kunnen afzwakken (vide §1.1). 

Vraag:  
• Welke stappen gaat de Staat ondernemen om harder op te treden tegen sensi-

onalistische journalisten die de privacy van jeugdigen schenden? 

4.2 Geen passende zorg voor slachtoffers van geweld (art. 39) 

Kinderen die te maken hebben met verbaal en/of fysiek geweld thuis schamen zich 
en geven dit niet aan. In de Arubaanse cultuur heerst er een taboe om problemen van 
thuis bespreekbaar te maken. Daardoor kan geen passende zorg aangeboden worden 
aan deze kinderen. De Staat kan deze kinderen helpen mondiger te maken door de 
juiste informatie te verstrekken (vide §1.1). 

   

Cluster 4) burgerrechten en vrijheden 

Art. 7: naam, nationaliteit, geboorteregistratie 

Art. 8: bescherming identiteit 

Art. 13: vrijheid v meningsuiting 

Art. 14: vrijheid v gedachte, geweten, godsdienst 

Art. 15: vrijheid van vereniging 

Art. 16: privacy 

Art. 17: recht op info, geweten 

Art. 28: waardigheid  

Art. 37: geen foltering 

Art. 39: passende zorg voor slachtoffers v. geweld 
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Hoofdstuk 5 Cluster 5: Familie en alternatieve zorg 

5.1 Ouders nemen onvoldoende verantwoordelijkheid (art. 5 en 18) 

Verwaarlozing. Er wordt door NGO’s veel verwaarlozing van kinderen geconstateerd. 
Emotionele verwaarlozing leidt vaak tot lage intrinsieke motivatie en/of concentratie 
voor school, waardoor deze kinderen hun diploma niet halen. Afgelopen jaar was de 
ouder – kindrelatie de #1 reden waarom kin-
deren de kindertelefoon hebben gebeld. Ze voe-
len zich verwaarloosd en niet begrepen door hun 
ouders.  

Ouders voelen zich weinig betrokken bij de ont-
wikkeling van hun kind. Ze zijn niet bereid kin-
deren te halen of te brengen van en naar activi-
teiten. Ze zorgen er niet voor dat hun kind deel-
neemt aan 'drop-out prevention' programma’s. 
Verwaarloosde kinderen nemen een straatcul-
tuur aan om zich te beschermen of sluiten zich 
aan bij gangs. De straatcultuur betekent: respect 
moet je verdienen met vechten.  

Er is geen tijd om thuis te koken, zodat de con-
sumptie van ‘junk food’ een reguliere zaak is, met als gevolg obesitas bij kinderen en 
jongeren. Internet is de moderne verwaarlozing geworden: ouders geven hun kin-
deren een telefoon of tablet met internet zodat ze afgeleid worden. Door gebrek aan 
geld voor de kinderopvang, past grotere broer of zus op de kleinere kinderen. Maar 
zij zijn ook kinderen en willen zelf ook spelen met vrienden.  

Sommige culturele activiteiten eindigen veelste laat. Zeer jonge kinderen zijn vaak tot 
laat in de avonduren nog te zien op straat na afloop van deze activiteiten. Dit is onvei-
lig. Er bestaat geen wet die het uitgangsverbod regelt na een bepaald tijdstip. 

Het is bewezen dat borstvoeding een oplossing kan bieden om verwaarlozing op la-
tere leeftijd te beperken. Ten behoeve van hechtere familiebanden is het van belang 
dat in het eerste uur na geboorte, wanneer de baby wordt aangelegd bij de moeder, 
dat ook de vader in alle rust aanwezig is bij de moeder en het kind. In de borstvoe-
dingswereld wordt dit de "Golden Hour" genoemd. 

Opvoeding. Ouders werken verschillende diensten en/of meerdere banen om het 
hoofd boven water te houden. Het gevolg is dat ze maar weinig tijd en energie over-
houden om hun kinderen op te voeden. Hierdoor worden veel kinderen opgevangen 
door grootouders die weinig energie hebben om kinderen op te voeden. Ook worden 
kinderen steeds vaker materialistisch opgevoed en krijgen niet de normen en waar-
den mee om zich in sociaal opzicht te redden (respect, orde, inzet, omgangsvormen). 
Voor ouders ontbreekt soms respect. 

Jonge, soms alleenstaande ouders (of tienermoeders) zijn vaak LVBers* en hebben 
niet de nodige kennis of ontbreken de bekwaamheid om de sociaal-emotionele pro-
blemen van hun kinderen doeltreffend aan te pakken. 

 
* LVB staat voor “licht verstandelijke beperking.” 

Cluster 5) familie en alternatieve zorg 

Art. 5: rol ouders bij ontwikkeling vh kind 

Art. 9: scheiding kind - ouder 

Art. 10: gezinshereniging 

Art. 11: kinderontvoering  

Art. 18: verantwoordelijkheden ouders 

Art. 19: bescherming tegen geweld 

Art. 20: kinderen zonder ouderlijke zorg 

Art. 21: adoptie 

Art. 25: evaluatie uithuisplaatsing 

Art. 27: toereikende levenstandaard 

Art. 39: passende zorg voor slachtoffers v ge-
weld 
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Werkende moeders worden vaak niet ondersteund door de vaders in de opvoeding 
van hun kinderen. Maar het omgekeerde komt ook voor: er zijn ook steeds meer vrou-
wen die de houding aannemen dat ze liever van een beter sociaal leven willen genie-
ten. Kinderen worden dan door hen verwaarloosd. Aan de andere kant zijn er steeds 
meer vaders die meer betrokken willen zijn bij de opvoeding van hun kinderen, maar 
vaak door anderen hierin worden belemmerd. Er ontbreekt een wet om vaderschaps-
verlof te regelen, wat ook leidt tot een hechtere familieband.  

Onderzoek heeft uitgewezen dat dagelijks minimaal 10 minuten kwalitatief contact 
van groot belang is voor een kind.  

Ouders zijn vaak niet goed voorbereid om thuis seksuele voorlichting te geven aan 
hun kinderen. Seksuele voorlichting blijft een taboe in veel gezinnen.  

Kinderdagverblijven. Er zijn geen regels noch controle of inspectie van opvangcentra 
voor kleine kinderen. De aangeboden opvang is vaak van laag kwaliteit. De centra die 
hogere kwaliteit bieden zijn te duur voor veel gezinnen. Er wordt geen officiële data 
bijgehouden. Meeste ouders werken; kunnen de (grote bedrijven) niet zorgen voor 
veilige kinderdagverblijven voor de kinderen van hun werknemers? 

Vraag:  
• Welke plannen kan de Staat presenteren om kwetsbare en risicovolle gezinnen 

tijdig te signaleren en beter te begeleiden en te ondersteunen om te voorkomen 
dat het probleemgevallen worden? 

5.2 Onvoldoende bescherming tegen geweld (art. 19) 

Kinderen en jongeren worden onvoldoende beschermd tegen misbruik. Kinderen 
worden thuis mishandeld en ook op school komt geweld voor. In het kinderrechten 
filmfestival van 2018 kwam kindermishandeling vaak naar voren in de tekeningen 
van de basisschool scholieren. Voor veel kinderen is school een veiliger omgeving dan 
thuis. Er is onvoldoende passende zorg voor het slachtoffer van geweld of misbruik. 
Gangs veroorzaken geweld op school en op straat. 

Veel gezinnen functioneren niet goed. Situaties die veel voorkomen: echtscheiding, 
nieuwe partners, “sugar daddy’s”, te weinig geld, drugs- en drankgebruik, geweld en 
verwaarlozing. Kinderen en jongeren voelen zich niet veilig bij stiefouders of de part-
ner van de ouder bij wie ze wonen. Veel ouders kampen zelf met psychische klachten, 
depressie (bijv. na scheiding), zijn agressief of hebben verslavingsproblemen. Voor 
kinderen is dit een onveilige thuissituatie. Het zwangerschapsverlof is te kort. Na het 
verlof wordt de baby ergens achtergelaten, waar de veiligheid misschien niet gewaar-
borgd is. 

Kinderen moeten beter worden beschermd tegen geweld via internet ("cyber safety"). 
Ouders die hier niet voldoende van afweten kunnen geen bescherming bieden.  

Er is ook geen controle op de naleving van een straat of contactverbod van daders. 
Deze kunnen te allen tijde contact hebben met het kind of het slachtoffer. Ook bij over-
treding van de straat of contactverbod komen er geen sancties. 

Vraag:  
• Welke concrete stappen gaat de Staat ondernemen om te investeren in educa-

tieve programma's om de assertiviteit van jongeren te stimuleren, zodat 
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zwangerschap, criminaliteit en misbruik van alcohol en drugs onder tieners 

teruggedrongen worden? 

• Welke concrete stappen gaat de Staat ondernemen om kinderdagverblijven be-
ter te reguleren? 

5.3 Veel families bereiken niet een toereikende levensstandaard (art. 27) 

De Arubaanse economie is voornamelijk gebaseerd op toerisme, wat een dienstverle-
nende sector is. Het merendeel van de banen vergen geen of weinig opleiding en lig-
gen op minimumloonniveau. Aan de andere kant, door het toerisme is wonen op 
Aruba duur: het bestaansminimum ligt veel hoger dan het minimumloon.* De arbeids-
voorwaarden zijn slecht: fysiek zwaar werk, 6-dagen werkweken, weinig vrije tijd en 
vakantiedagen. Vaak werken ouders twee banen om het hoofd boven water te houden. 
Hierdoor hebben ze weinig tijd en energie over om te besteden aan hun kinderen. Zie 
ook §5.1.  

Veel kinderen en jongeren leven in langdurige armoede. Indien de ouder werkloos is, 
is de bijstand te weinig om van te leven. Kinderen worden op school gepest met deze 
thuissituatie. Tienermoeders en hun kinderen lopen hoge risico voor armoede, ont-
wikkelingsproblemen.  

Kinderen moeten op elkaar passen omdat er geen geld is voor crèche. Of kinderen 
verlaten school vroeg om te gaan werken om thuis geld binnen te brengen. Verwaar-
loosde kinderen/jongeren zijn geneigd zich bij gangs aan te sluiten om ergens bij te 
horen.  

Vraag:  
• Wat gaat de Staat doen om families die in armoede leven een toereikende le-

vensstandaard te bieden?  

5.4 Veel echtscheidingen 

Op Aruba liggen de echtscheidingscijfers hoog. Er zijn veel gebroken gezinnen. Echt-
scheiding heeft ook een grote impact op de financiele draagkracht van het gezin. Bij 
echtscheidingen moet een vertrouwenspersoon worden bijgevoegd in de hulpverle-
ning om het gezin systemisch te begeleiden, om zodoende de psychologische gevolgen 
van de echtscheiding te beperken en die zorgt voor een ouderschapsplan waarin het 
kind centraal staat. Ook, ouders die uit elkaar gaan moeten weten dat het kind niet 
hoeft te kiezen tussen de twee ouders. Dit is emotionele verwaarlozing.  

In het voogdijsysteem wordt de moeder automatisch voorgetrokken en de vader blijft 
in de achtergrond. Maar er is een groeiende tendens dat vaders meer betrokken willen 
zijn in de opvoeding van hun kinderen. Dit wordt vaak niet gehonoreerd door het sys-
teem. Er is ook niet voldoende begeleiding wanneer kinderen mishandeld of geslagen 
worden bij de andere ouder. Instanties moeten beter samenwerken met duidelijkheid 

 
* Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek Aruba, lag het bestaansminimum in oktober 2010 
voor een gezin van twee volwassenen en twee kinderen beneden de 16 jaar op AWG. 4.169 per maand 
(Bron: Rapport Bestaansminimum 2010, Centraal Bureau voor de Statistiek Aruba, november 2010). Het 
wettelijk minimumloon ligt anno 2019 nog op AWG. 1.711,15 (Landsverordening minimumlonen AB 
1989, no. GT 26). 
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wie wat doet op welk moment om het kind beter te beschermen tegen verwaarlozing 
en/of mishandeling. 

Vraag:  
• Wanneer gaat de Staat de betrokken instanties in het voogdijsysteem beter be-

mannen opdat bij echtscheidingen het belang van het kind gewaarborgd blijft?  

5.5 Onvoldoende evaluatie van uithuisplaatsing (art. 25) 

Kinderen zitten (op orde van de rechter) over het algemeen te lang in een internaat. 
Vooral voor kleine kinderen is het gezinsleven erg belangrijk. Kinderen met trauma's 
worden nog erger getraumatiseerd door een lang verblijf in een internaat. In een si-
tuatie van geweld thuis is van belang dat meer gekeken wordt naar het eigen netwerk 
van een kind als opvang, in plaats van het kind weg te halen uit zijn/haar omgeving.  

Er is geen gedegen evaluatie van alle aspecten bij plaasting van een kind in een inter-
naat. Kinderen worden geplaatst zonder medisch onderzoek. Er wordt geen gebruik 
gemaakt van de Rape-Kit. Er is hiervoor geen protocol vastgesteld.  

Er is een tekort aan leidsters in de internaten. Er zijn wachtlijsten. De internaten heb-
ben nog een ouderwetse aanpak en staan vaak niet open voor innovatie. Er kan een 
meer huiselijke omgeving worden gecreëerd in de internaten. Kinderen in moeilijke 
thuissituaties hechten zich soms aan de leidsters. 

Aan de andere kant, zijn er niet genoeg pleeggezinnen. Adoptie is geen mogelijkheid 
op Aruba. Wanneer een pleeggezin een baby in huis neemt, krijgt de biologische moe-
der geen ruimte om een band te vormen met de baby. Vaak komt het voor dat pleeg-
gezinnen de moeder afstoten.  

De medische zorg in de internaten is niet toereikend; kinderen binnen de Casa Cuna* 
hebben geen vaste huisarts of kinderarts. Elk kind behoud zijn/haar arts. Hetzelfde 
geldt voor school: scholen hebben geen crisisplekken beschikbaar voor tussentijdse 
plaatsingen. Kinderen die geplaatst worden in Casa Cuna moeten alsnog naar de 
school in hun oude buurt blijven gaan. 

Vraag:  
• Wanneer gaat de Staat een evaluatiesysteem introduceren om bij elke uithuis-

plaatsing te beoordelen of het belang van het kind in acht is genomen?  

 
* Casa Cuna is een internaat voor kinderen tussen 0 – 8 jaar. 
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Hoofdstuk 6 Cluster 6: Handicap, gezondheid, welzijn 

6.1 Er is weinig toegankelijkheid voor kinderen met beperkingen (art. 23)  

Verantwoordelijkheid van ouders. Nadat ouders een diagnose hebben gekregen van 
de arts dat hun kind een aandoening of beperking heeft, klappen ouders dicht of ko-
men in een ontkenningsfase terecht. Ouders met acceptatieproblemen krijgen geen 
hulp van een gespecialiseerde professional. Bij 
doorverwijzing naar andere professionals zijn 
vervolg bezoeken afhankelijk van de ouders. 
Vaak is grote bezorgdheid te zien bij de groot-
ouders. Veel ouders van kinderen met een be-
perking functioneren zelf op een laag intelli-
gentieniveau en zijn niet in staat hun kinderen 
op te voeden. 

Voor kinderen met een auditieve beperkingen geldt dat ouders geen training in het 
leren communiceren met hun kind krijgen, waardoor er al op jonge leeftijd bindings-
problemen kunnen ontstaan tussen ouder en kind, met een groot risico op sociaal-
emotionele problemen alsmede taalontwikkelingsstoornissen en schoolproblematiek 

Onderwijs. Veel ouders en leerkrachten zijn niet voldoende op de hoogte van nieuwe 
technische hulpmiddelen voor kinderen met visuele beperkingen. ADL-hulpmiddelen 
zijn duur. Dit bemoeilijkt de toegang tot regulier onderwijs voor kinderen met een 
beperking. Er is weinig doorgang naar voortgezet onderwijs voor kinderen/jongeren 
met een beperking. Bij de inrichting van de Nationale Bibliotheek van Aruba was geen 
rekening gehouden met visueel beperkte kinderen.  

Intramurale zorg, dagbesteding en vrije tijd. Er bestaat geen intramurale zorg voor 
kinderen met een verstandelijke beperking. Verder is er onvoldoende aanbod van 
dagbesteding- en opvangmogelijkheden voor kinderen/jongeren met een beperking. 
Dit geldt ook voor mogelijkheden voor vrijetijdsbesteding en sport. Hierdoor zijn veel 
kinderen/jongeren met een beperking gedwongen thuis te blijven. 

Onvoldoende vroegtijdige onderkenning. De artsen en hulpverleners werkzaam bij 
het Wit Gele Kruis zijn niet voldoende getraind in het erkennen van symptomen van 
beperkingen. Hierdoor melden ze dit te laat aan, met alle gevolgen van dien voor de 
ontwikkeling van het kind.  

Toereikende levensstandaard. Ouders met kinderen/jongeren met een beperking zijn 
gedwongen thuis te blijven om voor hen op te passen en kunnen niet gaan werken. 
Kinderen met beperkingen onder de 16 jaar komen niet in aanmerking voor een ge-
handicaptentuikering. Ouders van deze kinderen kunnen niet op financiële steun re-
kenen van de overheid, terwijl ze kampen met extra medische zorg vanaf geboorte.  

Medische en paramedische hulp. (Huis)Artsen zijn niet gespecialiseerd of hebben 
geen kennis in het werken met gehandicapte kinderen. De arbeidswet zou aangepast 
moeten worden om ouders de ruimte te geven kinderen met beperking naar therapie 
te brengen. Er is geen gesubsidieerde professionele begeleiding voor ouders van au-
tistische kinderen. Door het gebrek aan logopedie lopen dove of slechthorende 

Cluster 6) Art. 6: leven en ontwikkeling 

Art. 18: verantwoordelijkheden ouders 

Art. 23: kinderen met een handicap 

Art. 24: gezondheid en gezondheidszorg 

Art. 26: sociale voorzieningen 

Art. 27: toereikende levenstandaard 

Art. 33: bescherming tegen drugsmisbruik 
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kinderen meer kans op een ernstige spraak-taalontwikkeling en worden hiermee be-
lemmerd in het begrijpen van talige informatie.  

Er is onvoldoende passende opvang voor autisten en de privé opvang is te duur voor 
de meeste families. Er ontbreekt een kennis/expertise centrum voor ouders van au-
tistische kinderen. Gesubsidieerde speciale therapie voor autisme ontbreekt en de 
medische zorg valt niet onder de AZV. Daarom zijn ouders vaak genoodzaakt te emi-
greren naar Nederland. 

Kinderen met beperking die niet op Aruba zijn geboren. Wanneer het kind niet be-
schikt over AZV*, wordt geen gelijkgestelde verzekering geregeld. Om deze reden kan 
het kind niet aangenomen worden op verschillende dagverblijven noch op school (zie 
ook §8.4). 

Transport. Visueel beperkte kinderen zijn afhankelijk van hun ouders voor transport. 
De bushaltes van het openbaar vervoer (Arubus) liggen meestal te ver weg voor hun. 
En de bussen van het openbaar vervoer zijn niet rolstoeltoegankelijk.  

Support aan ouders. Er is geen respijtzorg noch supportgroepen voor ouders van kin-
deren met een beperking.  

Werk. De arbeidsmarkt is niet toegankelijk voor gehandicapten. Er moeten meer in-
centives komen voor werkgevers om deze jongeren een kans te geven op de arbeids-
markt. 

Seksuele voorlichting. Kinderen en jongeren met een beperking hebben een op hun 
beperking aangepaste, gerichte seksuele voorlichting nodig. 

Vraag:  
• Welke concrete stappen gaat de Staat ondernemen om ouders van gehandi-

capte kinderen te helpen zich wegwijs te maken in het hulpverleningssysteem 
om zodoende de vroegtijdige hulp te ontvangen die zij nodig hebben voor de 
ontwikkeling van hun kind?  

• Welke plannen heeft de Staat om het medische pakket uit te breiden voor kin-
deren met een beperking? 

• Middels het crisisplan van de Staat is in 2017 afgesproken dat er een gezins-
vervangendtehuis voor kinderen moet komen voor 24 uurs zorg. Waarom is 
dit project tot op heden nog niet geopend? 

• Op welke wijze kan de Staat de betrokken instanties ondersteunen opdat zij 
beter in staat zijn een vroegtijdige onderkenning te verrichten, met daarbij een 
op maat gemaakte behandelplan? 

6.2 Weinig hulpaanbod voor kinderen met psychische aandoeningen (art. 24) 

Er is onvoldoende aanbod voor kinderen en jongeren met psychische aandoeningen. 
Er is een structureel tekort aan ambulante zorgverleners in de geestelijke gezond-
heidszorg. Bij de kinderpsychiaters en -psychologen die er wel zijn, heerst een taal- 
en cultuurbarrière. Naar schatting heeft 1 op de 3 of 4 kinderen op Aruba een ACE 

 
* AZV staat voor “Algemene Ziektekostenverzekering”. 
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meegemaakt*. Aruba heeft meer mental health professionals nodig die de Arubaanse 
cultuur kennen en die de link kunnen leggen tussen ACE's en drugsmisbruik.  

Huisartsen werken niet mee om kinderen en jongeren naar de psycholoog of psychi-
ater door te verwijzen. Voor veel ouders is psychologische hulp halen nog steeds een 
taboe. Privé psychologische steun zijn meestal onbetaalbaar voor de meeste kinderen 
of jongeren die het nodig hebben. 

Vraag:  
• Wanneer komt de gespecialiseerde psychiatrische inrichting voor jongeren en 

jeugdige drugsverslaafden?  

6.3 Verwaarlozing en mishandeling (art. 18) 

Veel ouders hebben weinig tijd om goed aandacht te besteden aan hun kinderen en 
komen afspraken niet na. Dit leidt tot verwaarlozing en onvoldoende verzorging van 
hun kinderen, en ook mishandeling. Gehandicapte kinderen hebben geen steun van 
hun netwerk, ook geen hulp op school of in het leven. Zie ook §5.1.  

6.4 Onvoldoende toegang tot gezondheidszorgvoorzieningen (art. 24) 

De AZV vergoed onvoldoende fysiotherapie; logopedie wordt helemaal niet vergoed 
en is te duur voor meeste families. Creatieve therapie wordt ook niet vergoed en is 
daarom financieel niet toegankelijk voor veel kinderen. 

Borstvoeding moet genormaliseerd worden. Vooral bij lang voeden kan het de kans 
verminderen op tientallen ziektes voor zowel moeder als kind. Het is een prima pre-
ventie tegen obesitas. Maar de borstvoedingscijfers liggen op Aruba nog erg laag (al-
leen 2-3 van 10 kinderen tot 6 maanden krijgen borstvoeding). 

De diagnose autisme leidt niet tot behandeling. Autistische kinderen/jongeren heb-
ben behoefte aan speciale medische zorg. De behandelingen vormen deel van het on-
dersteuningplan. 

Door het gebrek aan structurele voorzorg vanaf het prille begin leren ouders niet hoe 
zij thuis op effectieve wijze hun slechthorende of dove kind kunnen stimuleren in hun 
sociaal-emotionele ontwikkeling en taalontwikkeling. Er is geen gratis logopedie be-
schikbaar in het kader van de voorzorg voor slechthorende en dove kinderen; ouders 
moeten dat zelf betalen. Fundacion pa Esnan cu Problema di Oido (FEPO)† die de voor-
zorg zou moeten coördineren heeft een tekort aan personeel om dit goed te kunnen 
uitvoeren. 

Vragen:  
• Wanneer gaat de Staat het AZV-pakket uitbreiden om zo de paramedische 

voorzieningen te dekken, met name voor kinderen en jongeren met een beper-
king?  

 
* ACE staat voor “adverse child experiences”, dus dat een kind zelf een traumatisceh ervaring heeft 
meegemaakt of is daar een ooggetuige van geworden. 
† Dit is een stichting die doven en slechthorenden als haar doelgroep heeft. 
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• Welke stappen zal de Staat nemen om medici en paramedici een deskundig-
heidsbevordering aan te bieden zodat zij beter in staat zijn om kinderen en jon-
geren met bepaalde beperkingen te herkennen en te behandelen? 
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Hoofdstuk 7 Cluster 7: Onderwijs, vrijetijdsbesteding, culturele ac-
tiviteiten 

7.1 Gebreken in de structuur van het onderwijssysteem (art. 28 en 29) 

Nederlands als instructietaal. Het Nederlands als enige instructietaal past niet binnen 
de cultuur. Kinderen worden vaak bestempeld met dyslexie, terwijl de leesproblemen 
eerder te maken hebben met een vreemde taal in het onderwijs. Een alternatief zou 
zijn de tweetaligheid te introduceren: Papia-
mento naast Nederlands als instructietaal.  

Blijven zitten. Sommige kinderen moeten een 
heel jaar doubleren terwijl zij alleen een of twee 
vakken niet hebben behaald. Er moet een soort 
“summer school” komen voor bepaalde vakken 
waar het kind zwak in is. 

Geen ruimte in het curriculum voor ontplooiing 
van persoonlijkheid en talenten. Het onderwijssysteem is te veel gericht op alleen cog-
nitieve kennis. Er is geen aandacht voor persoonlijke ontwikkeling, normen, waarden, 
kunst, sport, muziek, 'basic life skills.' Er wordt niet tot weinig gedaan ten behoeve 
van de ontplooiing van de talenten van het kind. Expressievakken zijn van belang voor 
de ontwikkeling van kinderen. Dit wordt niet zo gezien in de huidige onderwijssys-
teem. Er dient meer voorlichting te worden gegeven over de waarde van theater, re-
creatieve activiteiten en kunstvaardigheden in de ontwikkeling van de persoonlijk-
heid van een kind. Ook in een beroepsopleiding is niet altijd ruimte voor lessen over 
goed burgerschap, omgang en beroepshouding. Dit wordt node gemist, ook door het 
bedrijfsleven.  

Er is veel huiswerk of lesdruk op kinderen en jongeren waardoor geen tijd overblijft 
voor naschoolse activiteiten. Jongeren krijgen geen praktijk op MAVO, HAVO of VWO. 
Het onderwijs is nog steeds gender bepaald: jongens zijn meer geneigd naar de tech-
nisch vakken; meisjes naar de verzorging. Ouders belemmeren vaak hun kind van 
deelname aan praktijkonderwijs door een verkeerd beeld hiervan. Verscheidene 
scholen kampen met een gebrekkige infrastructuur.  

Vragen:  
• Wanneer gaat de Staat zorgdragen voor een beter geintegreerde curriculum 

die beter aansluit op de Arubaanse cultuur, bijvoorbeeld tweetaligheid? En de 
mogelijkheid van een “summer school” introduceren? 

• Welke stappen gaat de Staat ondernemen om in het curriculum meer nadruk 
te leggen op de persoonlijke ontwikkeling van het kind en programma's met op 
maat gemaakte leer-werk trajecten? 

7.2 Gebreken in de leerplichtverordening (art. 28 en 29) 

Per 1 december 2012 is de leerplicht geintroduceerd en een Bureau Leerplicht opge-
zet. Echter, in de praktijk functioneert deze niet optimaal. Bij overtredingen volgen er 
geen boetes of sancties van de kant van het Bureau.  

De leerplichtverordening, artikel 2, lid 1b stelt dat een jongere een school bezoekt 
“totdat hij ten minste het onderwijs, verzorgd aan een school voor beroepsonderwijs 

Cluster 7) onderwijs, vrijetijdsbeste-
ding, culturele activiteiten 

Art. 28: onderwijs 

Art. 29: doel van onderwijs 

Art. 30: kinderen uit minderheidsgroepen 

Art. 31: vrije tijd, spel en recreatie 
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of algemeen voortgezet onderwijs, heeft afgerond, dan wel de leeftijd van 17 jaar heeft 
bereikt.” Door deze definitie haken veel jongeren af met 17 jaar, ook als ze geen oplei-
ding hebben afgerond. Zie ook onder Hoofdstuk 2 van dit verslag voor het verzoek om 
meerderjarigheid wettelijk op 24-jarige leeftijd te stellen. 

Vragen:  
• Wanneer gaat de Staat de opsporingsambtenaren benoemen die de taak zullen 

hebben om daadwerkelijk op te treden tegen ouders die zich niet houden aan 
de leerplichtverordening?  

• Kan de Staat op korte termijn ervoor zorgen dat de zinsnede “dan wel de leef-
tijd van 17 jaar heeft bereikt” in de leerplichtverordening wordt vervangen 
door “of wanneer de leerling een startkwalificatie behaald heeft”? 

7.3 Beperkte aanbod vrijetijdsbesteding voor kinderen (art. 31) 

Meer investeren in de preventie. Vrijetijdsbesteding is van groot belang voor kinderen 
en jongeren. Expressievakken als kunst en muziek worden amper meegenomen in het 
onderwijspakket, terwijl dit de kinderen de ruimte biedt om zich op artistieke wijze 
te uiten. Deze activiteiten helpen met de ontwikkeling van hun persoonlijkheid. Het 
zijn ook prima gelegenheden voor de jongeren om te leren samen te spelen, samen te 
werken en te leren van normen en waarden. Gebrek aan vrijetijdsbesteding is een be-
langrijk criminogene factor. Het kan gesteld worden dat het investeren in de vrije-
tijdsbesteding, een investering inhoudt in de preventie van sociaal-emotionele pro-
blemen bij kinderen en jongeren. De grootste uitdagingen bij het organiseren van 
vrijetijdsbesteding: mankracht (vrijwilligers), financiën en transport.  

Weinig aanbod. Er is weinig aanbod van naschoolse activiteiten voor jongeren van het 
voorteget onderwijs. Het project ‘Traimerdia’* is de afgelopen jaren achteruitgegaan. 
Voor jongeren boven de 12 jaar is het aanbod zeer beperkt, en wat er is, is financieel 
of geografisch niet makkelijk toegankelijk. Door de hoge kosten zijn deze activiteiten 
alleen toegankelijk voor een selecte groep. Aan de andere kant zijn er ook ouders die 
liever voor activiteiten kiezen waarmee hun familie een hoger aanzien krijgen, zoals 
turnen, ballet, muziek, etc. in plaats van activiteiten die de kinderen leuk vinden. Er is 
geen aanbod voor naschoolse opvang voor kinderen/jongeren met een beperking of 
autistische spectrum. En het transport naar vrijetijdsactiviteiten is beperkt en duur, 
waardoor vaak deze kinderen niet hieraan kunnen deelnemen. 

NGO’s kampen met beperkte middelen. De NGO’s die vrijetijdsactiviteiten organiseren 
kampen met beperkte middelen. NGO's voor kunst en theater vallen bij subsidiege-
vers tussen wal en schip, omdat ze strikt genomen geen sociaal project zijn. Vaak zeg-
gen ouders niet de contributiegelden te kunnen betalen en NGO's moeten fundraising 
doen om hun activiteiten voort te zetten. Er zijn ook weinig vrijwilligers. Beschikbaar-
heid van personeel is van groot belang voor het aanbieden van naschoolse activitei-
ten. Waarom kunnen bijstandtrekkers niet worden geincentiveerd om als vrijwil-
ligers te werken bij deze NGO’s? Eventueel kunnen deze vrijwilligers worden bijge-
schoold.  

 
* Naschoolse opvang voor basisschoolkinderen. 
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Gebruik van bestaande infrastructuur voor naschoolse activiteiten. Door de schaarste 
aan middelen, kan beter gebruik gemaakt worden van bestaande infrastructuur in de 
buurt bijv. van de scholen, buurthuizen, e.d. ten behoeve van naschoolse activiteiten. 
Buurthuizen moeten financieel en geografisch beter toegankelijk worden gemaakt, 
door bijv. fietspaden aan te leggen.  

Vraag:  
• Wanneer gaat de Staat investeringen in vrijetijdsbestedingsactiviteiten, en zo 

investeringen in de preventie van sociale problemen, bijvoorbeeld door meer 
subsidiegelden op de begroting te zetten voor NGO’s die dit als doel hebben? 

7.4 Meer aandacht voor het personeel in scholen 

Door gebrek aan maatschappelijk werkers op de scholen, worden soms docenten in-
gezet als zodanig terwijl zij hiervoor niet zijn opgeleid. Docenten hebben vaak niet de 
vaardigheid om goed om te kunnen gaan met de sociaal-emotionele problemen van 
leerlingen. Soms zijn kinderen geneigd een docent te zien als de ouder of verzorger 
die hen verwaarloost of mishandelt (overdracht). Hierdoor verliezen ze respect voor 
de docent. De docent moet dit kunnen (h)erkennen en niet zelf ook meegaan in het 
wangedrag (tegenoverdracht).  

Er is een gebrek aan mannelijke docenten in het onderwijs van Aruba; mannelijke do-
centen kunnen een meer positieve invloed hebben op de ontwikkeling van jongens, 
die vaak opgroeien bij een alleenstaande moeder. Er is weinig kennis bij leraren in 
reguliere scholen om aanpassingen te doen voor kinderen met beperkingen.  

Vragen:  
• Wanneer gaat de Staat ervoor zorgen dat er voldoende maatschappelijk wer-

kers beschikbaar zijn voor alle scholen?  
• Welke stappen gaat de Staat ondernemen om docenten deskundigheidsbevor-

dering aan te bieden om: 1) sociaal-emotionele problemen van leerlingen beter 
begrijpen en daar adequaat op kunnen reageren en 2) beperkingen bij leer-
lingen beter te herkennen en te begrijpen? 

7.5 Geen vroegtijdige signalering 

Vroege signalering is van groot belang bij kinderen met speciale behoeftes, bijv. autis-
tische spectrum. Signalering van het intelligentieniveau van het kind wordt niet tijdig 
gedaan. Scholen accepteren alleen de diagnose van het Multi-disciplinaire Centrum 
(MDC) die IQ-testen verricht; de diagnose van andere gespecialiseerden wordt niet 
erkend. Met als gevolg lange wachtlijsten. Het duurt te lang voordat kinderen gedia-
gnosticeerd worden en een aangepaste ondersteuning krijgen in het onderwijs. Van 
veel kinderen is niet bekend in welke ontwikkelingsfase hij zich bevindt, waardoor 
geen adequaat onderwijs voor hem kan worden gezocht. 

Vraag:  
• Binnen welke termijn kan de Staat het MDC (tenminste tijdelijk) extra beman-

nen om de wachtlijsten af te werken en daarna adequaat bemannen om de 
stroom van verzoeken voor IQ-testen goed te kunnen afhandelen?  
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7.6 Onvoldoende aandacht voor kinderen met speciale behoeftes 

Het onderwijs is momenteel niet inclusief. Kinderen en jongeren met speciale behoef-
tes kunnen vaak niet meedraaien met hun leeftijdgenoten die geen beperkingen heb-
ben. Scholen zijn niet ingericht rekening houdend met autistische kinderen. Kinderen 
met bijzondere behoeftes (autisme, dyslexie, e.d.) worden niet goed opgevangen in 
het huidige onderwijssysteem. Er is sprake van een plaatsingsgebrek voor kinderdag-
verblijf en MLK-scholen. Er is geen voortgezet speciaal onderwijs voor kinderen/jon-
geren met beperkingen.  

Dove kinderen met een CI hebben op het moment geen beschikking tot passend on-
derwijs op cluster-2 niveau. Deze kinderen lopen in het regulier (kleuter)onderwijs 
vast door gebrek aan kennis en specialisatie op het gebied van dovenonderwijs. De 
nodige kennis is (nog) aanwezig, maar is niet meer geclusterd na sluiting ‘Scol Scucha 
Nos’.  

Project Cluster 4 gericht op kinderen met psychiatrische aandoeningen heeft geen 
kleuterklas en neemt maar 8 kinderen per klas. Scholen hebben geen crisisplekken 
beschikbaar voor tussentijdse plaatsingen. Kinderen die geplaatst worden in Casa 
Cuna* moeten alsnog naar de school in hun oude buurt blijven gaan.  

Vraag:  
• Kan de Staat binnen afzienbare tijd ten minste één school per district inrichten 

zodat kinderen met beperkingen of aandoeningen mee kunnen doen aan het 
onderwijs samen met andere kinderen?  

7.7 Onvoldoende aandacht voor kinderen met gedragsproblemen 

Er ontbreken speciale programma's voor jongeren met gedragsproblemen. Kinderen 
worden door gedragsproblemen te snel naar een MLK-school gestuurd na de basis-
school. Kinderen die door wangedrag van school worden weggestuurd hebben vaak 
geen andere mogelijkheid om onderwijs te volgen. 

Vraag:  
• Welke speciale programma’s voor jongeren met gedragsproblemen kan de 

Staat introduceren? 

7.8 Onvoldoende aandacht voor tienermoeders en seksuele voorlichting 

Tienermoeders. Tienermeisjes met een lage zelfwaarde lopen een risico om tiener-
moeder te worden. Er is geen eenduidig beleid met betrekking tot tienermoeders die 
willen borstvoeden. Door de mogelijkheid te openen om op school borstvoeding te 
geven of te kolven kunnen tienermoeders hun school afmaken. Door tienermoeders 
te stimuleren borstvoeding te geven, hebben ze meer de neiging om verantwoorde-
lijkheid te nemen voor hun rol als moeder en verhogen ze de kansen van hun baby 
voor een goede toekomst (bewezen in de literatuur). Abortus is illegaal, en dus is er 
geen voor- en nazorg, met alle gevolgen van dien. Tienermoeders hebben geen recht 
om te bepalen over hun eigen lichaam indien de zwangerschap niet gewenst is.  

Seksuele voorlichting. Het is bewezen dat seksuele voorlichting leidt tot minder in-
cest, minder verwaarlozing, minder tienerzwangerschappen en maakt jongeren 

 
** Casa Cuna is een internaat voor kinderen tussen 0 – 8 jaar. 
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weerbaarder. Wetten voor het onderwijs dateren uit 1920 en moeten worden vervan-
gen. Bijv. ouders moeten nog een schriftelijk akkoord tekenen dat hun kind seksuele 
educatie mag krijgen op school. De groei in SOA's onder jongeren is alarmerend. Maar 
er is weinig aandacht hiervoor. 

Vragen:  
• Wanneer gaat de Staat het proces starten om verouderde wetten binnen het 

onderwijs te herevalueren en waar nodig aan te passen, met name om seksuele 
voorlichting op te nemen in het curriculum? 

7.9 Kinderen van minderheidsgroepen 

Kinderen van ongedocumenteerden mogen alleen op school zijn als ze een particu-
liere ziektekostenverzekering afsluiten. Dit is vaak te duur voor deze families. Daar-
door hebben deze kinderen, ondanks hun recht op onderwijs, een grotere kans op 
dropout.  

Vraag:  
• Kan de Staat een aparte begroting creëren voor kinderen van ongedocumen-

teerden die geen prive ziektekostenverzekering kunnen sluiten?  



 

28 

Asociacion Trabao di Hubentud na Aruba – Oranjestad, juni 2019 

Hoofdstuk 8 Cluster 8: Speciale beschermingsmaatregelen 

8.1 Onvoldoende bescherming tegen alcohol- en drugsgebruik (art. 33) 

Veel kinderen en jongeren proberen voor het eerst alcohol of drugs binnen de fami-
liesetting. Er is een wet dat verkoop aan minderjarigen verbiedt, maar er is geen con-
trole hierop. Bepaalde culturele activiteiten stimuleren de normalisatie van alcohol. 

Drugsgebruik onder jongeren is alarmerend hoog. Vaak wordt drugsgebruik terugge-
vonden tijdens bloedtesten van de kinderen. Jongeren hebben gemakkelijk toegang 
tot drugs. Bijvoorbeeld op school is drugs 
makkelijk voorhanden. Het wordt als nor-
maal gezien onder kinderen en jongeren. 
Daarom worden kinderen en jongeren 
onder druk gezet door de anderen die 
reeds gebruiken om dit te proberen. Som-
mige (met name meisjes) worden ingezet 
om drugs te verkopen. 

Drugs worden gepromoot als medicijn, 
maar recreatieve marihuana beïnvloedt 
de gezonde groei van hersencellen. Kin-
deren en jongeren krijgen niet genoeg of 
niet de juiste voorlichting over de nega-
tieve gevolgen van alcohol en drugs. Er dient meer gedaan te worden aan de zelf-
waarde van jongeren, zodat ze zich niet hoeven te wenden naar alcohol of drugs. 

Er is geen jeugdcentrum voor drugsverslaafden, psychiatrische hulp, jongeren met 
beperkingen of andere kinderen met mental health issues. Zie ook §6.2. 

Vragen:  
• Welke stappen gaat de Staat ondernemen om harder op te treden tegen win-

kelbediendes die aan minderjarigen alcohol verkopen en de distributie van 
drugs op de scholen te verhinderen? 

8.2 Geen eerlijke rechtspleging (art. 40) 

Wanneer een jeugdige door de politie in zekerheid wordt gesteld, moet de Stichting 
Reclassering en Jeugdbescherming meteen worden ingeschakeld. Dit gebeurt niet al-
tijd. Bij vrijheidsbeneming wordt geen rekening gehouden met de leeftijd van de jeug-
dige en worden ze behandeld als volwassenen. Ouders worden soms niet direct op de 
hoogte gesteld van de aanhouding van hun kind en zij mogen hun kind niet altijd be-
zoeken, bijv. bij personeelstekort. Bij inverzekeringstelling op de politiepost is er geen 
gedegen scheiding van jongeren en volwassenen. De overheid zorgt niet voor gedegen 
juridische bijstand in het volledige proces. Er is geen snelrecht of jeugdrechter. 

Naar schatting functioneren zo’n 80% van de jongeren die misdrijven plegen op SPO-
niveau* en zijn waarschijnlijk LVB-ers (personen met een lichte verstandelijke beper-
king). Vaak wordt het proces niet op hun niveau gevoerd, zodat zij deze vaak niet 

 
* SPO staat voor Scol Practico pa Ofishi, wat een lage beroepsonderwijs is voor kinderen en jongeren 
met een laag intelligentieniveau. 

Cluster 8) speciale beschermingsmaatregelen 

Art. 22: vluchtelingen 

Art. 30: kinderen uit minderheidsgroepen 

Art. 32: kinderarbeid 

Art. 33: bescherming tegen drugsmisbruik 

Art. 34: seksuele uitbuiting 

Art. 35: ontvoering, verhandeling, verkoop kinderen 

Art. 36: andere vormen van uitbuiting 

Art. 37: foltering en vrijheidsbeneming 

Art. 38: gewapende conflicten 

Art. 39: passende zorg voor slachtoffers v geweld 

Art. 40: toepassing jeugdstrafrecht 
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kunnen volgen. Bijvoorbeeld, de ingebrachte beschuldigingen worden niet op niveau 
uitgelegd, waardoor de jongere niet eens begrijpt waar hij van beschuldigd wordt. 

Plaatsing in een inrichting voor jeugdigen (PIJ) is niet mogelijk op Aruba, maar er is 
geen justitiele inrichting voor jongeren die in contact zijn gekomen met justitie. Het 
serviceaanbod van het Orthopedagogisch Centrum Aruba moet beter aansluiten op de 
nazorg, jeugdstrafrecht en reclassering. Idealiter zouden justitielen met gedragspro-
blemen worden opgevangen in een setting van begeleid kamerwonen.  

Kinderen of jongeren die in het Korrectie Instituut Aruba (KIA) worden opgesloten 
ontvangen geen correctie. Er ontbreekt strafrechterlijke plaatsing. Residieven wor-
den niet goed aangepakt, met als gevolg dat dezelfde jongeren steeds zwaardere de-
licten plegen. Er wordt geen rekening gehouden met de sociale omgeving van de jon-
geren. Ook krijgen jongeren in de KIA geen onderwijs aangeboden. Het jeugdstraf-
recht is in 2014 geïntroduceerd, maar er ontbreekt het pedagogisch aspect. Er is ook 
geen integratietraject wanneer ze de KIA verlaten. 

Het is bewezen dat het niet kunnen deelnemen aan vrijetijdsbesteding een belangrijke 
criminogene factor is. Het investeren in goede activiteiten voor vrijetijdsbesteding is 
investeren in de preventie van misdrijven gepleegd door jeugdigen (zie Hoofdstuk 7). 
Het is ook opmerkingswaardig dat 90% van justitiabelen drugs gebruikt. 

Vragen:  
• Welke stappen zal de Staat ondernemen om te waarborgen dat wanneer een 

minderjarige aangehouden wordt dat de bejegening aansluit op het intellectu-
eel niveau van de minderjarige, incl. LVB-ers en dat deze jongeren een gedegen 
juridische bijstand in het volledige proces ontvangen?  

• Wanneer gaat de Staat het heft in handen nemen om een multidisciplinaire 
commissie in het leven te roepen met vertegenwoordiging van alle betrokken 
instanties, zowel overheids- als niet overheidsinstanties, om tezamen te komen 
tot een zorgketen voor jeugdigen die in het criminele circuit zijn beland? 

8.3 Niet voldoende bescherming tegen seksuele uitbuiting (art. 34) 

Gevangenisstraf bij seksueel misbruik van kinderen is niet hoog genoeg om als repres-
sie te dienen. Deze daders zijn snel weer vrij en kunnen meer slachtoffers maken of 
hetzelfde kind wordt weer hun prooi. Gevangenisstraf alleen helpt niet; de dader moet 
ook hulp krijgen tijdens het uitzitten van zijn/haar straf. 

Jongeren die een klacht indienen bij de jeugd- en zedenpolitie worden, als ze ouder 
zijn dan 12 jaar, niet geïnterviewd door een deskundige op het gebied, maar door een 
politieagent.  

De meldingen van misbruik worden losse meldingen; er is geen centraal registratie-
punt. Er worden geen namen en adressen gegeven, waardoor de hulpverleningsin-
stanties geen zicht krijgen in de probleemgezinnen. 

Doordat slechthorende (jonge) kinderen zonder een goede taalbasis zich onvol-
doende kunnen uiten, kunnen zij makkelijker doelwit worden van (seksueel) mis-
bruik. Zij kunnen immers moeilijk duidelijk maken wat er is gebeurd. 



 

30 

Asociacion Trabao di Hubentud na Aruba – Oranjestad, juni 2019 

Vragen:  
• Wanneer is de Staat voornemens de gevangenisstraf bij seksueel misbruik van 

kinderen te verhogen, gepaard gaande met een doeltreffende hulp aan de da-
der tijdens zijn (langere) straf?  

• Hoe kan de Staat de hulpverleningsinstanties bijstaan met het realiseren van 
een centraal registratiesysteem waarbij risico- of probleemgezinnen beter 
kunnen worden geïdentificeerd voor mogelijke kindermisbruik? 

8.4 Kinderen van ongedocumenteerden en minderheidsgroepen (art. 30) 

Ongedocumenteerde (illegale) kinderen kunnen geen aanspraak maken op gezond-
heidszorg via de Algemene ziektekostenverzekering, bijv. Voor psychologische en of 
psychiatrische hulp en hulp bij SOA’s*. Daarom mogen veel kinderen dan ook niet naar 
school. Tevens, in het buitenland geboren kinderen hebben geen recht op financiele 
bijstand van de overheid (zie §7.8). 

8.5 Onvoldoende bescherming tegen gewapende vijandelijkheden (art. 38) 

Er zijn verschillende gangs op Aruba. Ze veroorzaken geweld op school en op straat. 
Deze gangs bezitten wapens om met elkaar te vechten. Kinderen uit moeilijke gezin-
nen zijn kwetsbaar voor gangs. Zie ook §5.2. 

8.6 Onvoldoende bescherming tegen kinderarbeid (art. 32) 

Kinderen gaan jong op stage en soms ook jong arbeidsverplichtingen aan. In de horeca 
is het niet altijd een veilige omgeving voor jongeren (alcoholgebruik, etc.). Ook verla-
ten jongeren die langdurig in armoede leven school om te helpen met huishoudelijke 
kosten door te gaan werken.  

  

 
* SOA staat voor seksueel overdraagbare aandoening? 
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Bijlage: Formulier voor het inventariseren van issues en context van NGO’s ten 

behoeve van de rapportage aan het Kinderrechten comité in Geneve 2019 

(Vul dit in het Nederlands of Papiamento in en mail het naar schaduwrapportaua@gmail.com,  

of print het uit en neem het mee naar de plenaire sessie waar uw organisatie voor bent uitgenodigd.) 

Voorbeeld: 

Een stichting die service verleent aan kinderen met een lichamelijke handicap, vult in 

cluster 6 (of 7), in verband met artikel 28 (het recht op onderwijs) in: 

Issue: Basisscholen zijn niet toegankelijk voor kinderen in een rolstoel. 

Context: Een aantal van onze cliënten die afhankelijk zijn van een rolstoel, zijn analfa-

beet, omdat basisscholen niet rolstoeltoegankelijk zijn. 

Naam organisatie:   

Doel organisatie (max 25 woorden)  

Formuleer hier in het kort de belangrijkste issues en de context ervan in de relevante cluster 

1) algemene uitvoeringsmaatregelen 
Art. 4: bescherming v. rechten 
Art. 42: kennis v. rechten 
Art. 44: rapporten beschikbaar 
 
 
 
 
 
 

 

Issue (max 10 woorden): 

Context (max 50 woorden):  
 

  

2) definitie kind 
Art. 1: definitie begrip kind 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Issue (max 10 woorden): 

Context (max 50 woorden):  

  

3) algemene beginselen 
Art. 2: non-discriminatie 
Art. 3: belang vh kind 
Art. 6: leven en ontwikkeling 
Art. 12: mening vh kind 
 
 
 
 

 

Issue (max 10 woorden): 

Context (max 50 woorden):  

  

mailto:schaduwrapportaua@gmail.com
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4) burgerrechten en vrijheden 
Art. 7: naam, nationaliteit, geboorteregistratie 
Art. 8: bescherming identiteit 
Art. 13: vrijheid v meningsuiting 
Art. 14: vrijheid v gedachte, geweten, godsdienst 
Art. 15: vrijheid van vereniging 
Art. 16: privacy 
Art. 17: recht op info, geweten 
Art. 28: waardigheid  
Art. 37: geen foltering 
Art. 39: passende zorg voor slachtoffers v.geweld 

Issue (max 10 woorden): 

Context (max 50 woorden):  

  

5) familie en alternatieve zorg 
Art. 5: rol ouders bij ontwikkeling vh kind 
Art. 9: scheiding kind - ouder 
Art. 10: gezinshereniging 
Art. 11: kinderontvoering  
Art. 18: verantwoordelijkheden ouders 
Art. 19: bescherming tegen geweld 
Art. 20: kinderen zonder ouderlijke zorg 
Art. 21: adoptie 
Art. 25: evaluatie uithuisplaatsing 
Art. 27: toereikende levenstandaard 
Art. 39: passende zorg voor slachtoffers v geweld 

Issue (max 10 woorden): 

Context (max 50 woorden):  

  

6) handicap, gezondheid, welzijn 
Art. 6: leven en ontwikkeling 
Art. 18: verantwoordelijkheden ouders 
Art. 23: kinderen met een handicap 
Art. 24: gezondheid en gezondheidszorg 
Art. 26: sociale voorzieningen 
Art. 27: toereikende levenstandaard 
Art. 33: bescherming tegen drugsmisbruik 

Issue (max 10 woorden): 

Context (max 50 woorden):  

  

7) onderwijs, vrijetijdsbesteding, cultu-
rele activiteiten 
Art. 28: onderwijs 
Art. 29: doel van onderwijs 
Art. 30: kinderen uit minderheidsgroepen 
Art. 31: vrije tijd, spel en recreatie 

Issue (max 10 woorden): 

Context (max 50 woorden):  

  

8) speciale beschermingsmaatregelen 
Art. 22: vluchtelingen 
Art. 30: kinderen uit minderheidsgroepen 
Art. 32: kinderarbeid 
Art. 33: bescherming tegen drugsmisbruik 
Art. 34: seksuele uitbuiting 
Art. 35: ontvoering, verhandeling, verkoop kin-
deren 
Art. 36: andere vormen van uitbuiting 
Art. 37: foltering en vrijheidsbeneming 
Art. 38: gewapende conflicten 
Art. 39: passende zorg voor slachtoffers v geweld 
Art. 40: toepassing jeugdstrafrecht 

Issue (max 10 woorden): 

Context (max 50 woorden):  

 


