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Dat betekent dat de financiële 
tegoeden van de groep in het 
buitenland worden bevroren, 
dat leden van de groep niet 
naar het buitenland kunnen 

reizen en dat de levering van 
wapens aan Boko Haram is 
verboden.
De aanleiding voor het be-
sluit is de ontvoering van 

meer dan 250 schoolmeisjes 
uit de plaats Chibok in het 
noordoosten van Nigeria. De 
terreurgroep heeft gedreigd 
hen als slavinnen te verko-
pen. Tot nu toe bood Nigeria 
veel verzet tegen hulp uit het 
buitenland in de strijd tegen 
Boko Haram.

NEW YORK — Een commissie van de VN-Veiligheids-
raad heeft de Nigeriaanse terreurgroep Boko Haram 
gisteren op de zwarte lijst geplaatst.

Boko Haram op zwarte lijst VN

WASHINGTON — Buiten-
landers die per vliegtuig naar 
de Verenigde Staten reizen, 
moeten op termijn sneller het 
land binnen kunnen komen. 
Dat vindt de Amerikaanse 
president Barack Obama, die 
zo het toerisme wil stimuleren. 
Obama wil volgens de Wa-
shington Post de procedures 
op luchthavens versoepelen, 
zodat de wachttijden korter 
worden. Hij zou zijn regering 
opdracht hebben gegeven om 
binnen 120 dagen met een 
plan te komen. Internationa-
le reizigers moeten het land 
sneller binnen kunnen komen 
en een positieve eerste indruk 
van de VS krijgen, vindt de 
president. Het Witte Huis legt 
steeds meer de nadruk op de 
economische voordelen van 
toerisme, schreef de Washing-
ton Post vandaag. Obama zou 
daarom ook de hulp van de 
private sector willen inroepen 
voor zijn plan om de ervaring 
van buitenlanders op vliegvel-
den te verbeteren.

‘Kortere wachttijden op luchthavens VS’
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Volgens de regering gaat het 
project uit van verschillende 
pijlers. Een daarvan is het 
verstrekken van een laptop/
device aan alle kinderen in 
het fo en so op Curaçao. Dit 
zal verspreid over vier jaar 
moeten plaatsvinden. “Na 
vier jaar heeft ieder kind 
een learning tool. Na de 
eerste vier jaar wordt voor 
de ongeveer 3000 instro-
mers elk jaar een nieuwe 
laptop/device gekocht. Het 
bedrag hiervoor komt op de 
jaarlijkse begroting.” De re-
gering rekent uit dat er op 
dit moment zo’n 18.000 leer-
lingen in het fo en so zitten. 
Uitgaande van een kostprijs 
van 235 dollar per laptop/
device, komt dit in de eerste 
vier jaar uit op een bedrag 
van 8 miljoen gulden. Na 

deze vier jaar zal er ieder 
jaar een bedrag van 1 mil-
joen gulden nodig zijn voor 
de aanvulling van nieuwe 
laptops/devices.
Naast de aanschaf van de 
laptops/devices behelst het 
project ook dat de infra-
structuur op digitaal gebied 
bij lokale scholen wordt ver-
beterd. In dit geval zal er 
met name aandacht worden 
besteed aan de verbetering 
van de infrastructuur op 
de scholen van de Dienst 
Openbare Scholen (DOS) en 
de Adventscholen, de Evan-
gelische Broedergemeente 
(EBG), Stichting Christe-
lijk Onderwijs New Song 
(Scons) en Skol Humanista, 
die een achterstand hebben 
op scholen die vallen onder 
het Rooms Katholiek Cen-

traal Schoolbestuur (RKCS) 
en de Vereniging Protes-
tants Christelijk Onderwijs 
(VPCO). Het gaat hierbij om 
de aansluiting op internet, 
draadloze internetverbin-
ding in elke klas, digibor-
den en dergelijke, aldus de 
regering. Hierbij komt ook 
de beveiliging en upgrading 
van elektriciteitsnetwerken. 
In totaal zal hiervoor een 
bedrag van 3 miljoen nodig 
zijn voor investeringen in 
zo’n 25 scholen.
Naast de hardware maakt 
de regering zich ook sterk 
voor de ontwikkeling van di-
gitale leermethodes  voor lo-
kale kinderen. Een deel hier-
van zal in het Papiaments 
zijn, met een aansluiting op 
de lokale en Caribische cul-
tuur. In de eerdergenoemde 
vier jaar zal hiervoor een 
bedrag van 6,5 miljoen wor-
den gereserveerd. Hiernaast 
zullen er ook gelden worden 
vrijgemaakt voor trainin-
gen, workshops en het delen 
van ervaringen van en door 
leerkrachten zelf. 

Lees verder op pagina 2

WILLEMSTAD — De regering zal een bedrag van 19,5 
miljoen gulden steken in introductie van het One Lap-
top Per Child-project op Curaçao. Dit staat vermeld in 
de algemene beschouwingen van de eerste suppletoire 
begroting voor het jaar 2014, die eerder deze week naar 
de Staten is gestuurd. Dit project gaat ervan uit dat alle 
kinderen in het funderend onderwijs (fo) en het speci-
aal onderwijs (so) niet alleen een laptop/device krijgen, 
maar dat ze ook de nodige vaardigheden leren.

19,5 miljoen 
voor laptopproject

Santos hoopte met ‘dit refe-
rendum over de vredeson-
derhandelingen’ gemakkelijk 
de steun van de kiezers te 
kunnen verwerven. Zijn voor-
naamste rivaal, Oscar Iván 
Zuluaga (55), is tegen het on-
derhandelingsbeleid en stijgt 
in de peilingen.

Ex-minster van Financiën 
Zuluaga geldt als een mario-
net van de nog steeds popu-
laire politicus Alvaro Uribe. 
Uribe was president van 2002 
tot 2010 en is de man die de 
guerrillastrijders op de knie-
en dwong en Colombia een 
uitweg uit geweld en armoede 

bood. Hij gaat nu woedend 
tekeer tegen de onderhande-
lingen met de ‘narcoterroris-
ten’ van de FARC (Revolu-
tionaire Strijdkrachten van 
Colombia).  Uribe praat ook 
niet meer met Santos. Die 
was destijds zijn minister van 
Defensie en verantwoordelijk 
voor de militaire nederlagen 
van de FARC. Toen Uribe als 
president het veld moest rui-
men, nam Santos het stokje 
over. Maar Santos’ eigen be-
leid tegenover de FARC is in 
Uribe’s ogen veel te soft.

BOGOTA — De presidentsverkiezingen zondag in Co-
lombia leken een glorieuze herverkiezing te worden 
van president Juan Manuel Santos. Maar smerige 
verkiezingscampagnes en een groeiende scepsis over 
Santos’ vredesonderhandelingen met de extremisten 
van de FARC-guerrilla bedreigen zijn positie.

Colombia oordeelt 
over vredesproces met FARC

De watertanks die afgelopen 
maandag per zeevracht uit 
Finland arriveerden, zijn bij 
de CPS-containerterminal 
gelost, wat tevens het ver-
trekpunt was van de trans-
portroute met als eindpunt 
Aqualectra aan de Dokweg. 
“Aangezien het transport van 
de nieuwe watertanks onder 
politiebegeleiding bijna stap-
voets - ongeveer 5 kilometer 
per uur - plaatsvond, met 
zwaailichten, stapte menig 
automobilist uit om daar een 
foto van te maken. Het was 
ook een spannend moment 
toen we vanaf de Emanci-
patie Boulevard richting 
de Dokweg afsloegen, wat 
bijna een haakse bocht was. 
Aangezien persfotografen 

de politie-scanners beluis-
teren, trok het omvangrijke 
transport ook vrij snel de 
aandacht van de fotografen”, 
aldus Elens. De gloednieuwe 
watertanks, waarvan één ‘in-
gekrat’ voor transport op de 
oplader was geplaatst, zijn 
na ongeveer een uur en een 

kwartier op de eindbestem-
ming afgeleverd.

Lees verder op pagina 2: 
‘Stoplichten draaien’

Transport Aqualectra-watertanks 
zorgt voor veel bekijks

WILLEMSTAD — Het omvangrijke transport van drie 
watertanks met een afmeting van 5 meter hoog en 5 
meter breed voor nutsbedrijf Aqualectra zorgde gis-
teravond tussen 20 en 21 uur voor veel bekijks van 
weggebruikers en fotografen. Dit laat general mana-
ger Albert Elens van het zee- en luchtvrachttrans-
portbedrijf Seawings, belast met het transport, des-
gevraagd weten.
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Vuurwerk mag op 31 decem-
ber pas vanaf 18.00 uur wor-

den afgestoken en de verkoop 
wordt teruggebracht van drie 
naar twee dagen. Met deze 
maatregelen, die dit jaar al 
ingaan, moeten de overlast en 
onveiligheid door vuurwerk 
worden verminderd. Gemeen-
ten hadden hierom gevraagd. 
Omdat de vuurwerktraditie 
in Nederland diepgeworteld 
is, vindt het kabinet een alge-
heel verbod op het verkopen 

en afsteken van vuurwerk te 
ver gaan.

DEN HAAG — Het was al uitgelekt, maar vandaag 
ging het Nederlandse kabinet dan alsnog akkoord 
met het voorstel om de verkoop en het afsteken van 
vuurwerk te beperken.

Verkoop en 
afsteken van vuurwerk beperkt

Hij had in maart voor de 
rechter toegegeven dat hij 
tussen eind 1999 en augus-
tus 2002 steekpenningen 
van Taiwan had aangeno-
men. In ruil daarvoor zou hij 
hebben toegezegd dat Guate-
mala Taiwan zou erkennen.
Portillo was president van 
het Midden-Amerikaanse 
land van januari 2000 tot ja-
nuari 2004. Hij werd in 2010 
in Guatemala gearresteerd, 
nadat hij in de Verenigde 
Staten was aangeklaagd om-
dat hij het geld zou hebben 
witgewassen via een bank in 
de staat Florida. Guatemala 
leverde Portillo ruim een 
jaar geleden aan de VS uit.

WASHINGTON — Oud-
president Alfonso Por-
tillo van Guatemala is 
gisteren in New York ver-
oordeeld tot een gevange-
nisstraf van 70 maanden.

Celstraf voor 
oud-president 
Guatemala

Door de hoogte van de watertanks moesten stoplichten op de 
Emancipatie Boulevard weggedraaid worden.

Één van de watertanks moest in houten ‘kratwerk’ getrans-
porteerd worden. Deze foto werd bij het vertrekpunt, de CPS-
containerterminal, genomen.
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Na weken van ploete-
ren op de lesstof, moet 
het dan nu echt gebeu-
ren. 2482 leerlingen 
buigen zich twee we-
ken lang in opperste 
concentratie over hun 
examens. Een span-
nende tijd voor de exa-
menkandidaten, maar 
ook voor hun ouders 
en docenten. De Ami-
goe peilt dagelijks op 
een andere locatie de 
stemming.

Vervolg van pagina 1

De regering zal ook een be-
drag beschikbaar stellen 
voor het meten en weten-
schappelijk onderzoek naar 
de resultaten van het pro-
ject. Dit geld zal van de be-
groting van het ministerie 
van Onderwijs, Wetenschap, 
Cultuur en Sport gaan. De 
werkgroep die het project 
zal voorbereiden en begelei-
den zal een bedrag van 1,5 
miljoen moeten kosten.
Een keuze voor het type 
laptop/device is nog niet ge-
maakt, valt uit de Algemene 
Beschouwingen bij de eerste 
suppletoire begroting 2014 
op te maken. Het apparaat 
moet wel robuust zijn, op 
het eiland te repareren zijn, 
ook lang mee kunnen gaan 
en niet afhankelijk zijn van 
dure licentiekosten voor de 
software en leermethodes 
die gebruikt zullen moeten 
worden. Het ontwikkelen 
van eigen software, of het 
gebruiken en verbeteren 
van bestaande software le-
vert volgens de regering ook 
banen op voor hoger opgelei-
den en creatieve personen 
en draagt op deze manier bij 
aan de kenniseconomie.

19,5 miljoen voor 
laptopproject

Het tellen van de stemmen 
is wettelijk openbaar. De uit-
slag wordt daarom eenmaal 
opgenoemd. De op Curaçao 
geboren Marc Frans stond 
als achtste op de lijst van 
het CDA en sleepte 257 van 
de 282 CDA-stemmen in de 
wacht. D66 werd de tweede 
partij met 105 stemmen. 
PvdA en VVD kwamen ieder 
uit op 46 stemmen. De PVV 
kreeg 11 stemmen, aldus 
Drayer. 
Op Curaçao hadden zich in 

totaal meer dan 680 per-
sonen geregistreerd om te 
stemmen, zo meldt Marius 
Noort van de Vertegenwoor-
diging. 
Daarvan heeft dus niet ie-
dereen uiteindelijk zijn of 
haar stem uitgebracht. Vijf 
jaar geleden, bij de vorige 
verkiezingen, hadden zich 
nog 1200 mensen opgegeven 
om te stemmen. Op Aruba 

waren het er dit jaar 1100. 
In 2009 waren dit er maar 
liefst 12.000. In dat jaar was 
de van Aruba afkomstige 
Mito Croes verkiesbaar voor 
het CDA. Op St. Maarten 
waren er dit jaar 150 gere-
gistreerden. De officiële uit-
slag zal maandag bekend 
worden gemaakt. 

Zie ook pagina 7

CDA krijgt meeste stemmen
WILLEMSTAD — Het 
CDA heeft bij de Euro-
pese verkiezingen op 
Curaçao de meeste stem-
men binnengehaald. De 
Christendemocraten 
kregen 282 van de in to-
taal 565 uitgebrachte gel-
dige stemmen. Dat meldt 
journalist Dick Drayer, 
die gisteren bij de telling 
van de stemmen op het 
kantoor van de Vertegen-
woordiging van Neder-
land te Scharloo aanwe-
zig was.

Het tellen der stemmen.
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Elens benadrukt dat aan dit 
soort ‘speciale transporten’ 
veel planning en logistieke 
afstemming voorafgaat. 
“Uiteindelijk waren gister-
avond ongeveer vijftig man 
betrokken bij dit transport.” 
Vanwege de hoogte van de 
watertanks moesten stop-
lichten op de Emancipatie 
Boulevard gedraaid wor-

den, van de weg af. “Uiter-
aard zijn hiervoor vergun-
ningen verleend en heeft de 
verkeerspolitie het bedrijf 
dat de stoplichten op het 
eiland onderhoudt, hiertoe 
opdracht verstrekt. De stop-
lichten moesten hiervoor 
even buiten bedrijf worden 
gesteld en vandaar dat alles 
gepland diende te verlopen, 
om ook de verkeersveilig-
heid te waarborgen”, aldus 

Elens. Hij stelt dat Seawings 
het transport van extra on-
derdelen ook op zich zal ne-
men. “De watertanks die als 
koeling zullen dienen voor 
de machines in de centrale, 
waren naar verhouding vrij 
licht, 10.000 kilo. De genera-
toren die nog moeten arrive-
ren hebben een gewicht van 
150.000 kilo, en zullen dan 
ook een uitdaging met zich 
meebrengen”, aldus Elens.

Stoplichten draaien

Insight Examen

Het examen Engels 
dat de eindexamen-
kandidaten van 6 

vwo gisteren kregen voorge-
schoteld werd gedomineerd 
door teksten over tal van 
onderzoeken. Maar liefst 
vijf van de tien teksten 
hadden betrekking op we-
tenschappelijke studies. Zo 
waren er langere en kortere 
teksten te lezen over het 
verband tussen gedrag van 
tieners en hun persoonlijk-
heid, een nieuw idee voor 
een Tsunami-waarschu-
wingssysteem gebaseerd op 
de beweging van elektrisch 
geladen zeewaterzouten 
en het gedrag van gorilla’s 
wanneer zij met elkaar wil-
len spelen. En wat te den-
ken over een verhaal over 
de toenemende kennis over 

het menselijk brein en de 
daaruit voortvloeiende ver-
anderende ideeën over de 
beoordeling van het gedrag 
met name in het geval van 
overtredingen van de wet. 
Of een tekst over de effecten 
van veganisme op de vlees-
industrie en het wereldwij-
de voedselprobleem. 
Ook de perikelen en effec-
ten van het internet op de 

samenleving kwam in dit 
examen uitgebreid aan de 
orde. Drie teksten namen 
het worldwideweb en de 
vele verschillende manie-
ren om ermee te ‘connecten’ 
onder de loep. Een tekst 
over de ‘hypocrisie’ van VS-
president Barack Obama, 
die voor zijn verkiezings-
winst slagvaardig gebruik 
maakte van de mogelijkhe-

den van het internet, maar 
die nu zich in toenemende 
mate uitlaat over de geva-
ren ervan. De economische 
effecten van het on-line 
kunnen shoppen voor gro-
tere en kleinere bedrijven 
werd besproken en zo ook 
een betoog over de illusie 
van de mogelijkheden van 
het internet dat uiteindelijk 
nog steeds gewone aardse 
brandstof nodig heeft om 
in de lucht te blijven. Pit-
tige teksten waren het, over 
een breed scala aan onder-
werpen, waarbij er een flink 
beroep werd gedaan op de 
algemene kennis en ontwik-
keling van de aankomende 
universitaire studenten. En 
dat mag ook wel.

Elodie Voorbraak

Onderzoek en internet
De eindexamens toetsen of de leerlingen in het laatste 
jaar van hun middelbare schoolloopbaan de lesstof vol-
doende beheersen om door te stromen naar het vervolg-
onderwijs. Maar waar gaan deze examens eigenlijk over? 
Zijn ze makkelijk of moeilijk, en sluiten ze goed aan bij 
de belevingswereld van de jongeren en de maatschap-
pij? De Amigoe-redactie laat elke dag onder de noemer 
Insight Examen, haar licht schijnen op een van de exa-
mens.

De eerste begrotingswijzi-
ging werd op 15 mei naar 
de Staten gestuurd. Dit was 
net een week nadat pre-
mier Ivar Asjes (PS) tijdens 
de persconferentie van de 
Raad van Ministers (RvM) 
aangaf dat de regering tot 
het escalatiemodel zou 
overgaan, omdat overleg 
met de vakbonden te veel 
tijd in beslag had genomen. 
Op 15 mei hield minister 
Etienne van der Horst (Be-
stuur, Planning en Dienst-
verlening BPD, Pais) ook 
een persconferentie, waarin 
hij aangaf dat de overheid 
had besloten dat het over-
leg met bonden maximaal 
nog zes weken voortgezet 
zal worden.
Samen met maatregelen op 
het gebied van subsidies en 
de materiële lasten, moe-
ten de maatregelen om tot 
een reductie van de perso-
neelskosten te geraken, die 
al in de begroting van 2013 
waren voorzien, structureel 
130 miljoen gulden bespa-
ring opbrengen. Voor wat 
betreft het personeel is het 
ministerie van BPD in over-
leg met de vakbonden over 
het arbeidsvoorwaarden-

pakket in het overheidsap-
paraat.

“De regering heeft intussen 
besloten de regie op dit tra-
ject te verbeteren teneinde 
verdere vertragingen te 
voorkomen. Met betrekking 
tot het arbeidsvoorwaar-
denoverleg is intussen een 
tegenvoorstel van de vak-
bonden ontvangen. Hoewel 
dit nog niet volledig voldoet 
aan de noodzakelijke bezui-
nigingen, zijn er wel stap-
pen in de goede richting 
gezet. De regering zal deze 
weg blijven bewandelen 
doch zal, in het algemeen 
belang, zonodig het escala-
tieproces activeren”, staat 
er in de algemene beschou-
wingen te lezen.

Vooruit
Er zijn echter ook aspecten 
waarbij de implementatie 
vooruitloopt op de plan-
ning, aldus de regering. “Zo 
zijn de kwantitatieve doel-
stellingen voor het aantal 
personeelsleden eind 2014 
al gerealiseerd, wat de mo-
gelijkheid schept om te in-
vesteren in de kwaliteit van 
het overheidsapparaat.”

In dit kader heeft de rege-
ring in mei een concrete in-
stroomplanning voor 2014 
onder de nodige randvoor-
waarden vastgesteld. Hier-
door wordt bereikt dat de 
kosten van de ambtelijke 
bezetting dit jaar binnen de 
begrotingskaders blijven, 
inclusief de reductie van 
het aantal formatieplaat-
sen voor dit jaar.

“In augustus zal het meer-
jarenperspectief voor de 
instroom en uitstroom voor 
de periode tot en met 2017 
worden vastgesteld. Op 
deze manier denkt de rege-
ring invulling te geven aan 
dit belangrijke onderdeel 
van het saneringspad, na-
melijk een kleinere en effi-
ciëntere overheid.”

Andere kosten
Voor wat betreft verlaging 
van de materiële lasten 
en subsidiekosten heeft de 
regering al diverse beslis-
singen genomen. De mate-
riële kosten worden voor-
namelijk verlaagd door het 
realiseren van een centrale 
huisvesting en de nieuwe 
opzet van centrale inkoop. 
De verwachting is dat de 
centrale huisvestingsplan-
nen in augustus concreet 
worden. “De besparingen 
manifesteren zich vervol-
gens gefaseerd in de ko-
mende jaren.”
Het traject voor de verla-
ging van de subsidiekosten 
is inmiddels ook opgestart 
en bevindt zich al in een 
gevorderd stadium, aldus 
de regering.

om personeelskosten te verlagen

WILLEMSTAD — De regering stelt wederom dat 
zij ‘in het algemeen belang’ zonodig het escalatie-
proces zal activeren in de onderhandelingen met 
de vakbonden over enkele maatregelen op het ge-
bied van personeelskosten. Dit staat te lezen in de 
eerste begrotingswijziging voor het huidige begro-
tingsjaar die naar de Staten is gestuurd. Het Col-
lege financieel toezicht heeft geconstateerd dat de 
meerjarige sluitendheid van de begroting gevaar 
loopt vanwege vertragingen in de implementatie 
van enkele maatregelen op onder andere het gebied 
van personeel.

Regering houdt optie open 
voor escalatie in begroting

De vsbo-leerlingen hebben 
vandaag het examen van 
keuzevak Mens & Maat-
schappij gemaakt. Centraal 
staat hoe wij met elkaar le-
ven als land. Het is geen ver-
plicht vak. Examenleerling 
Melvenies Osepa (18) van 
het Kolegio Erasmo, Skol 
Avansá Integrá Humanista 
(SKAI), heeft vandaag Mens 
& Maatschappij vsbo tkl ge-
maakt.  “Ik ben niet creatief 
en ik kan niet goed met mijn 
handen werken, dus ik heb 
het examenvak Cultureel 
Artistieke Vorming (CAV) la-
ten vallen. In 2,5 uur heb ik 

Mens & Maatschappij moei-
teloos afgerond. Vraag: Wat 
is het verschil tussen het 
parlement en de regering? 
Antwoord: Het parlement 
controleert de regering. Een 
voldoende is in zicht.” De 
leerlingen van de niveaus 
pkl en tkl hebben samen 
les, maar de examens ver-
schillen.Op het schoolplein 
wordt gediscussieerd over de 
antwoorden van het examen 
Mens & Maatschappij . Bij 
de gesloten vragen werd er 
hier en daar wel getwijfeld. 
Vraag: Als docenten staken, 
waar hebben de leerlingen 
dan recht op? “Ik heb geko-
zen voor het antwoord ‘Goed 
onderwijs’”, roept Ishuar 
Martina (16), kijkend in zijn 
boek. Er hing een gemoede-
lijke sfeer in de school en dit 
was goed voor de concentra-
tie in de lokalen tijdens de 
examens. “Ik was vanmorgen 
zenuwachtig maar nu heb ik 
een goed gevoel over van-
daag en de rest van de af-
gelopen twee weken. Ik stu-
deer nu voor de tweede keer 
af. De leraren zeggen dat ik 
er goed voor sta dus ik maak 
me nergens druk over”, ver-
telt Harold Rodriquez (16). 
Hij gaat na het behalen van 
zijn diploma ICT studeren 
aan de school Ban Bria. “Ik 
ben blij dat ik eindelijk weg 
kan hier.”

SKAI verzorgt als enige op 
Curaçao lessen in het Pa-

piaments. De boeken waar-
uit gewerkt wordt zijn wel 
Nederlands. ‘Fundashon pa 
Planifikashon di Idioma’ 
(FPI) vertaalt sinds 2000 de 
Nederlandse examens naar 
het Papiaments. “Het is ie-
der jaar weer een uitdaging, 
want er komen altijd nieuwe 
onbekende woorden bij. Al-
les is prima verlopen”, laat 
FPI weten. Ook op het SKAI 
waren er een hoop klachten 

voor wat betreft het exa-
men Economie. Sommige 
leerlingen gingen hierdoor 
veel antwoorden raden. “De 
inhoud was té Nederlands. 
De behandelde concepten 
in het examen waren niet 
vergelijkbaar met Curaçao. 
Het wiskunde-examen had 
teveel schrijfwerk. Ik had 
meer formules verwacht”, 
aldus de heer Kranenburg, 
directeur SKAI.

Mens & Maatschappij hoeft er niet bij

De examenleerlingen van het VSBO hebben aanstaande 
maandag hun laatste eindexamen.
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